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Aqui vemos o Dr. Henrique Cabral Menezes, diretor 
presidente, quando fazia uso da palavra agradecendo a 
todos pela dedicação nestes 7 anos, lembrando que o 
Grupo Caixa Geral de Depósitos, que recentemente com-
pletou 140 anos de história, está no Brasil há mais de 1 
século. Trazemos esta reportagem, e ainda a comemora-
ção do Dia de João Ramalho em Santo André, a ultima 
festiva do Elos Sul, o recente evento de vinhos no Rancho 
Português e ainda a coluna Mundos ao Mundo do jornalis-
ta Albino Castro, e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Banco Caixa Geral-Brasil

Comemorou 7 Anos

Governo Confirma Pedágios 
Mais Baratos no Interior

O preço dos pedágios  
nas autoestradas do inte-
rior vai baixar até ao ve-
rão, confirmou o ministro 
do Planejamento e das 
Infraestruturas, que ex-
plicou que a redução não 
é imediata por ser ne-
cessário negociar com a 
concessionária da A23.                                                                                                             
“Tivemos uma surpresa 
negativa: a renegociação 
da A23 ,entre Torres No-
vas e Guarda, no  governo 
anterior, passou as recei-
tas para o concessionário 
e o Estado tem agora que 

iniciar uma renegociação 
com o concessionário. Es-
tamos amarrados”, decla-

rou, admitindo “porventura 
custos associados” a uma 
nova alteração do contrato.                                                                                       

SeSSão Solene do dia daS 
comunidadeS naS BeiraS

Pedro Marques reafirmou  
no parlamento que o go-
verno de Passos Coelho 
não deixou estudos con-
cluídos sobre a revisão 
das portagens no sentido 
de fazer uma discrimina-
ção positiva para as vias 
situadas em áreas mais 
deprimidas economica-
mente.No dia 20 de abril, 
o Jornal de Notícias no-
ticiou que o Governo ia 
anunciar “até ao próximo 
verão descontos generali-
zados nas ex-scut do inte-
rior do país”.

Portugal foi, na Europa, o 
país que “mais investiu no au-
mento do número de horas do 
ensino de Matemática” entre 
2003 e 2012, tendo passado 
de cerca de 3 para 5 horas se-
manais. Nos outros países eu-
ropeus, a carga horária nesta 
disciplina manteve-se em cer-
ca de 3 horas por semana. 

Para os autores do estu-
do O que faz uma boa es-

cola, do projeto aQeduto, o 
aumento registado em Por-
tugal “pode estar associado 
à melhoria de desempenho” 
dos alunos  de 15 anos a Ma-
temática, registada nos tes-
tes internacionais PISA, com 
resultado médio passou de 
466 pontos, em 2003, para 
487 em 2012, numa escala 
de 0 a 1000, em que a média 
geral ronda os 500.

Portugal é o País que Tem na Europa 
Mais Horas de Aulas de Matemática

Homenagem ao dia daS 
comunidadeS em niterói

FeSta PortugueSa na caSa 
de Portugal de PetróPoliS

Verdadeiro Baile na 
caSa de tráS-oS-monteS

ViSita do Secretário 
ao real gaBinete e 
ao lar d. Pedro V

O deputado Carlos 
Abreu Amorim  condenou  
a “atitude arrogante e de 
alguma soberba” de Vítor 
Constâncio, vice-presi-
dente do BCE, exigindo 
que o responsável preste 
depoimento na comissão 
de inquérito parlamentar 
ao Banif. “O PSD insiste 
na necessidade de esta 
comissão parlamentar de 
inquérito ouvir o dr. Vítor 
Constâncio. Não nos con-
formamos com a sua re-
cusa e faremos todos os 
esforços para que venha 
presencialmente a esta 
comissão ou então que o 
faça através de videocon-
ferência”, afirmou.  Come-
morámos o 25 de Abril e 
é em homenagem ao 25 

PSD Condena “Atitude
Arrogante” de Constâncio

de Abril e à democracia 
parlamentar que o dr. Ví-
tor Constâncio tem que 
dar explicações ao parla-
mento”, reforçou . O de-
putado acrescentou que 
as perguntas para Vítor 
Gaspar responder por es-
crito, uma vez que alegou 
indisponibilidade para vir a 

Portugal nos tempos mais 
próximos, serão enviadas 
rapidamente. Abreu Amo-
rim apontou  para a ne-
cessidade de haver uma 
alteração na legislação 
europeia, de modo a ga-
rantir que as instituições 
que interferem nas deci-
sões internas dos Estados 
tenham o “dever demo-
crático de dar satisfação 
aos pedidos de colabo-
ração dos parlamentos 
nacionais”.  Na semana 
passada, Vitor Constâncio 
afirmou que a comissão 
parlamentar de inquérito 
ao Banif não endereçou 
qualquer pedido de de-
poimento e que o BCE só 
“responde perante o Par-
lamento Europeu”.

O secretário-geral do 
PCP afirmou  que o parti-
do “não apoia” o Programa 
de Estabilidade por consi-
derar que o documento 
contém constrangimentos 
europeus que impedem o 
crescimento, e disse que 
“infelizmente a vida dará 
razão ao PCP”. No final da 
primeira audiência com o 
Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sou-
sa, no Palácio de Belém, 
em Lisboa, Jerónimo de 
Sousa disse aos jornalis-
tas que nos programas 
Nacional de Reformas e 
de Estabilidade, “filhos” 
do semestre europeu, “há 
uma contradição” entre 
aquilo que é necessário 
realizar numa perspectiva 
de crescimento e desen-
volvimento econômico e 
“constrangimentos que 
amarram de pés e mãos” 
o país. “O PCP não apoia 
esse Programa de Esta-
bilidade”, respondeu aos 
jornalistas.

“O PCP não Apoia 
Esse Programa 

de Estabilidade”

A TAP assegurou  que a ponte aérea Por-
to-Lisboa, iniciada por aquela transportadora 
aérea há um mês, está a decorrer com “nor-
malidade” e que se trata de produto cada vez 
“mais consistente”.

“A ponte aérea está a decorrer dentro da 
expectativa, com normalidade. Trata-se de um 
produto cada vez mais consistente”, disse à 
Lusa o porta-voz da TAP.

A 27 de março , a TAP duplicou as liga-
ções  entre Lisboa e o Porto, passando a ter 
18 ligações diárias em cada sentido, de hora 
em hora .

O reforço da operação da TAP entre Lisboa e 
o Porto coincidiu com o fim de quatro rotas com 

TAP Diz que Ponte Aérea
Porto-Lisboa Decorre

com “Normalidade”

destinos europeus, consideradas deficitárias 
pela companhia, designadamente para Barcelo-
na, Bruxelas, Milão e Roma a partir do Porto e 
ainda para Gotemburgo, Hanôver, Zagreb, Bu-
dapeste e Bucareste, a partir de Lisboa.

Tradicional festa da comunidade Portuguesa na Casa das 
Beiras, composição da mesa de honra presidida pelo Cônsul 
Dr. Nuno de Mello Bello. Detalhes páginas 10 e 11

Durante a presença no Real Gabinete Português de Leitura 
Dr. Francisco Gomes da Costa com o Secretário de Estado 
Dr. José Luís Carneiro e Dr. Alcides Martins – vice-presiden-
te do Real Gabinete,o Secretário também visitou o Lar D. 
Pedro V. Detalhes página 8

O conjunto Amigos do Alto Minho não brincou em serviço e 
colocou os pés de valsa para riscar o salão Transmontano. 
Detalhes pagina 19

O presidente da Casa de Portugal, Carlos Rocha agrade-
cendo o título de Sócio da Casa do Minho entregue pelo pre-
sidente, Agostinho dos Santos, ladeado pelos componentes 
do Rancho Juvenil da Casa do Minho. Detalhes página 18

Outra bela homenagem da Comunidade Portuguesa de Ni-
terói, na foto o presidente do Centro das Comunidades Por-
tuguesas de Niterói, Anselmo Dias e Consul-honorário de 
Niterói Dr. Fernando depositando flores no Monumento de 
Pedro Álvares Cabral. Detalhes página 12
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beNViNda 
Maria

Grande controvérsia vem 
reinando em nossos Tribunais 
Federais em relação à revisão 
de proventos e pensões no per-
centual de 13,23% decorrentes 
da Lei nº 10.698/2003 que ins-
tituiu Vantagem Pecuniária In-
dividual de R$ 59,87 que teria 
promovido uma recomposição 
maior para servidores de me-
nor remuneração.

Alguns Tribunais Federais, 
via de regra, através dos Jui-
zados Especiais Federais, aco-
lhem os pedidos dos aposenta-
dos e pensionistas obedecendo 
ao princípio de revisão geral de 
vencimentos e proventos outor-
gado pelo Chefe do Executivo 
Federal pela lei em questão, 
outros, o negando. A União 
Federal, pela controvérsia de 
entendimento suscitou o inci-
dente de uniformização de Ju-
risprudência. No âmbito do Rio 
de Janeiro, a maioria dos Jui-
zados vem negando o pedido. 
Através de recurso inominado 
por nós impetrados. Todavia, 
as ações que são distribuídos à 
3ª Turma Recursal, vem refor-
mando a sentença de primeiro 
grau acolhendo os pedidos dos 
aposentados e pensionistas. 
Outros, distribuídos a outra 
Turma Recursal, as sentenças 
de improcedência vem sendo 
mantidas. Daí a controvérsia e 
a insegurança jurídica que tais 
entendimentos díspares vêm 
causando.

Por causa disto, a nossa 
equipe, por prudência, suspen-
deu o ingresso de novas ações 
até que a Jurisprudência se 
consolide. Na verdade, a ques-
tão perante o C. STJ ainda não 
é unânime. Daí a prudência ne-
cessária!

Pois bem, como a questão 
começou a tomar corpo em 
todo o País em desfavor da 
União Federal, esta, ingressou 
perante o C. STF com a Recla-
mação nº 23.563, pelo fato do 
Superior Tribunal de Justiça, já 
agora por maioria de suas Tur-
mas, reconhecer aos servido-
res públicos federais o direito a 
diferenças salariais de 13,23% 
relativas à revisão anual de 
vencimentos desde 2003. O 
Relator do caso perante o STF 
é o Ministro Gilmar Mendes.

Nesta Reclamação pe-
rante do STF a União Federal 
sustenta que o colegiado teria 
afrontado a Súmula Vinculante 
10 do Supremo, com o seguin-
te teor: “Viola a cláusula de 
reserva de plenário (CF, artigo 
97) a decisão de órgão fracio-
nário de Tribunal que embora 
não declare expressamente a 
inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do poder públi-
co, afasta sua incidência, no 
todo ou em parte.” como tam-
bém a súmula vinculante nº 
37, segundo a qual, não cabe 
ao Poder Judiciário, que não 
tem função legislativa, aumen-
tar vencimentos de servidores 
públicos sob o fundamento de 

isonomia.
Quanto ao primeiro caso 

– Súmula Vinculante nº 10 – 
no nosso entendimento, não 
assiste razão à União Federal; 
já no segundo caso a matéria 
merece certos temperamen-
tos, posto que há neste caso, 
um misto de “revisão geral de 
vencimentos” e, de conformi-
dade com a Constituição Fe-
deral, a matéria estende-se, 
ipso facto, a todos os servido-
res ativos, inativos e pensio-
nistas. Não é o caso de, obje-
tivamente se alegar isonomia, 
mas, de paridade entre partes 
em igualdade de condições. 

Sabemos que o STF é o 
guardião da Carta Magna e, 
não raro, julga questões en-
volvendo a política em espe-
cial quando envolve recursos 
arrecadados pelo contribuin-
te brasileiro. Contudo, esta-
mos otimistas em que seja 
rejeitada a aludida Reclama-
ção Constitucional.

Há um fato jurídico novo 
relevante, entretanto. É que 
no último dia 07 do corrente 
mês de abril o Conselho Fe-
deral de Justiça aprovou refe-
rido reajuste, atendendo pedi-
dos de diversas associações 
e sindicatos que para lá foram 
encaminhados, justamente 
por intermédio dos Tribunais 
Regionais Federais da 1ª e 4ª 
Regiões, condicionando tais 
pagamentos a disponibilida-
de de verba orçamentária.

Segundo a Ministra Lau-
rita Vaz, vice-presidente o 
CJF e relatora do Processo, 
a questão não se confunde 
com mero pedido de aumento 
salarial, mas, sim, de adequa-
ção de índice de reajuste con-
cedido por Lei que, no entan-
to, não teria observado norma 
constitucional que assegura 
revisão anual, sem distinção 
de índice, como, aliás já men-
cionamos anteriormente, de-
vendo ser afastado o que diz 
a Súmula Vinculante nº 37, 
entendimento que concorda-
mos plenamente.

Portando, caros amigos 
leitores, cada vez mais se 
consolida o direito ao rea-
juste de tais proventos aos 
aposentados e pensionistas 
federais que se aposenta-
ram a partir de 2003. Desta 
forma, nossa equipe irá apa-
relhar inúmeras ações que 
estavam na fila de espera 
aguardando a consolidação 
da matéria, o que agora está 
digamos assim, pacificado.

adVOGadO TribUTarisTa
Oab-rj 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA
direiTO pÚbLiCO reVisÃO de prOVeNTOs 

serVidOres pÚbLiCOs Federais 
apOseNTadOs e peNsiONisTas

O dOcumentáriO sObre a
 n. sra. de Fatima nO brasil

A Câmara Portuguesa de Comércio 
e Indústria do Rio de Janeiro apoia um 
grande projeto, o filme-documentário 
“Fátima no Mundo”, realizado pelo por-
tuguês Manuel Arouca, e dirigido  por 
Tania Leite ou seja gente competente . 

 Fátima no Brasil é um documentá-
rio que investiga e registra a importante 
manifestação cultural e religiosa, capaz 
de aproximar pessoas de diferentes re-
alidades brasileiras, unidas pelo culto a 
Nossa Senhora de Fátima e pelos mila-
gres e graças. 

O documentário sobre a N. Sra. de 
Fatima no Brasil é um trabalho que di-
vulgará esta tradição portuguesa duran-
te vários anos, sendo um instrumento 
valioso assinalando o Centenário das 
Aparições em Fátima e tudo o que isso 
significa.

 Temos certeza, será um registro 
maravilhoso sobre a religiosidade do 
nosso país. Trata-se da produção de 
um documentário para TV, com 52 mi-
nutos de duração, mostrando a diversi-
dade social e cultural do culto à Nossa 
Senhora. Este projeto faz parte de uma 
série de grande sucesso: Fátima no 
Mundo, com produções já realizadas na 
África, na Europa, na América do Nor-
te e Ásia, todas exibidas pela RTP de 
Portugal. 

No Brasil, o documentário será exi-
bido inicialmente pelo Canal GNT. Este 
documentário será apresentado duran-
te ou comemorações do centenário de 
Fátima em 2017 que tem a presença 
confirmada do Papa Francisco.        

 Nossa Senhora, me dê a mão. Cui-
da do meu coração. Da minha vida. Do 
meu destino. Do meu caminho, cuida 
de mim já dizia  Roberto Carlos.

 Uma viagem aos encantos e misté-
rios da fé, tendo como guia as manifes-
tações culturais, sociais e religiosas a 
Nossa Senhora de Fátima. Um mergu-

lho na alma da cultura brasileira atra-
vés das expressões artisticas e popu-
lares da nação, onde Nossa Senhora 
de Fátima é sempre uma fonte de ins-
piração, amor e esperança. 

Esta produção faz parte da sequ-
ência do aclamado projeto Fátima e o 
Mundo, em seis capítulos: • Fátima  e 
a Europa I, a História; • Fátima  e a 
Europa II, Testemunhos e Santuários; 
• Fátima  e a América do Sul com des-
dobramento para um documentário 
especial Fátima  no Brasil; • Fátima  
e a América do Norte; • Fátima  e a 
África; • Fátima  e a Ásia e Oceania. 
O Brasil é um país também gigante na 
fé, o quinto maior país do mundo em 
extensão territorial tem mais de 120 
milhões de pessoas que se declaram 
católicas, cerca de 70% da sua popu-
lação.

 Uma das devoções de maior des-
taque é a por Nossa Senhora de Fá-
tima, com uma das aparições atribu-
ídas à Virgem Maria a três crianças 
na cidade de Fátima, em Portugal, 
no início do século XX. Os segredos 
revelados aos três pastorinhos que 
testemunharam sua aparição são de 
interesse histórico, como no caso da 
profecia da queda do comunismo na 
Rússia. O “milagre do sol”, testemu-
nhado por 70 mil pessoas, é parte do 
mistério. Desde a aparição, a venera-

ção a Nossa Senhora de Fátima espa-
lhou-se por toda a Europa, ultrapassou 
os limites do continente e conquistou 
força e expressão em todo o mundo. 

A manifestação mais visível da fé 
são as enormes procissões em home-
nagem à Fátima no Brasil, que chegam 
a reunir multidões de 500 mil pessoas 
em lugares tão distantes entre si como 
Rio Grande do Sul e Pará. No Ceará, 
além de uma grande procissão, há ou-
tro símbolo evidente desta devoção: 
a maior estátua da santa no Brasil.                                                                                                               
Vamos produzir um documentário  so-
bre a Nossa Senhora de Fátima no 
Brasil. 

Apresentar diversos aspectos das 
manifestações de fé do povo brasilei-
ro, documentar as demonstrações de 
fé durante as procissões do dia 13 de 
maio. 

 Fátima  no Brasil é um documentá-
rio que investiga e registra essa impor-
tante manifestação cultural e religiosa, 
capaz de aproximar pessoas de dife-
rentes realidades brasileiras, unidas 
pelo culto a Nossa Senhora de Fátima 
e pelos milagres e graças atribuídos a 
ela. A diversidade do país é personifi-
cada no culto, em cenas que vão cons-
truir um documentário que, mais do 
que religioso, fala da alma de um país.

 Relatos de quem diz que teve a 
vida salva pela santa,devotos que se 
preparam para uma romaria, impres-
sionantes registros de procissões em 
vários cantos do Brasil.

 Depoimentos de fiéis anônimos e 
famosos como Ana Maria Braga, Fafá 
de Belém e Maria Estela Kubitschek. 
São registros históricos, documenta-
dos ou vividos. Imagens e vozes de 
um país, contados a partir dos atos e 
palavras de um povo unido pela fé e 
pela esperança. Unidos, enfim, por seu 
amor a Nossa Senhora de Fátima. E 
que vão dar origem a um documentá-
rio feito para registrar este amor, numa 
narrativa cheia de emoção e ternura, 
para fiéis e não fiéis.

 O Canal GNT será o primeiro a exi-
bir em território brasileiro, a exibição 
do documentário em outros canais de 
TV no Brasil e em outros países, como 
Portugal, países de língua portuguesa 
e em países com forte presença luso
-brasileira; 

A intenção é ótima e vai acontecer, 
quem puder ajudar não se esqueça o 
projeto já foi  aprovado pela Lei do Au-
diovisual – ANCINE SALIC: 12-0005 * 
Lei de Incentivo: Artigo 1º-A da Lei nº. 
8.685/93 Abatimento integral do valor 
do patrocínio do Imposto de Renda 
devido apurado. * Valor do patrocínio 
deve obedecer ao limite de 4% do Im-
posto de Renda devido (base de cál-
culo: IR Base 15%), que puder que 
ajude  
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

No Porto a uma hora do Paraíso
Sabemos que os combustíveis estão ca-

ros, e o preço das portagens também não 
ajuda, mas estamos  a menos de uma hora 
do Porto. Poupe nas deslocações. 

OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Foi à volta de uma mini-hídrica da época 

de 1800, numa das margens do rio Caima, 
que este hotel rural nasceu. A pequena cen-
tral ainda existe e é uma das valências que 
permitem ao Vale do Rio ser energicamente 
autossuficiente num meio rural. A paisagem 
florestal abraça todo o empreendimento e os 
poucos sons que se ouvem vêm do correr 
do rio ou do coaxar de algumas rãs, apesar 
de estarmos apenas a dez minutos do cen-
tro de Oliveira de Azeméis.

O edifício é confortável e moderno, con-
tando com 28 quartos, todos virados para o 
rio. A natureza, saltou para cada um deles, 
nos tons usados na decoração: o azul da 
água, o castanho da terra, o bege a repre-
sentar o ar, e o vermelho do fogo. Um aco-
lhedor alpendre de madeira abriga o café da 
manhã  ou apenas a felicidade de descansar 
sem horas marcadas.

Para desligar por completo, é entregar-
mo-nos aos cuidados do Spa Four Elemen-
tos, com piscina semicoberta, massagens, 
banho turco e banheira de hidromassagem. 
Para um descanso enérgico, há percursos 
pedestres em redor do hotel, lounge bar, 
uma biblioteca bem recheada e sala de jo-
gos com cartas, xadrez, bilhar e damas. Um 
lugar pa¬ra fica offline e renovar energias. 
HOTEL VALE DO RIO. Avenida Soares de 
Basto, 4346, Palmaz. Tel : 962156451 e o 
quarto duplo a partir de 140 euros 

Para comer, experimente  o  HC Restau-
rante, que fica a  pouco mais de 30 metros 
do hotel, construído propositadamente nou-
tro edifício para que os hóspedes tenham de 
sair. Amplo e inundado de luz natural, serve 
pratos tradicionais portugueses com toque 
de autor. Papas alegria de osso de suã e pol-
vo assado no formo com aromas de azeite e 
alecrim são algumas das especialidades.

Para um passeio divertido , o Parque de 
La Salette ocupa 17 hectares e é coroado 
pela Capela de Nossa Senhora de La Salet-
te. Além de ser um miradouro natural sobre 
São João da Madeira, a ria de Aveiro e Arou-
ca, tem piscinas, parque infantil, restaurante, 
cafés, circuitos pedestres e um lago que per-
mite passeios de barco.

PeNaFieL
Fica à entrada de Quintandona, aldeia 

recuperada e repleta de casas de lousa e 
xisto, e a  meia hora do Porto. E é sabido 
que no Norte 30 minutos são mais do que 
suficientes para que apareçam os tons e os 
aromas do campo. Uma antiga casa agríco-
la, inserida numa quinta com 5,5 hectares de 
onde saem os produtos biológicos para as 
suas compotas, geleia de morango e mar-
melada  servidas pela manhã.

Os hóspedes podem mesmo participar 
nas tarefas agrícolas ou na alimentação dos 
animais.

Quem preferir não fazer nada, tem vá-
rias formas de ocupar o tempo, seja a mer-
gulhar na piscina com vista para a vinha 
e para a serra, receber uma massagem, 
jogar snooker ou mesmo fazer um pas-
seio de duas rodas pelas redondezas. São 
disponibi¬lizadas bicicletas gratuitamente.                                                                 
A Casa Valxisto tem apenas oito quartos, 
o que lhe empresta um ambiente sereno, 
estando as habitações unidas por um pátio 
com uma oliveira. Um antigo quinteiro, local 

onde ficavam os animais. A prova, se preciso 
fosse, de que é possível transformar o pas-
sado sem perder a essência.CASA VALXIS-
TO - COUNTRY HOUSE. Rua Padres da 
Agostinha, 233, Lagares. Tel.: 255752251. 
Quarto duplo a partir de 75 euros .

A poucos metros da Casa Valxisto fica 
o Wine-Bar Casa da Viúva. Um antigo al-
pendre com três pisos, muito charme, uma 
extensa carta de vinhos e vários petiscos 
para acompanhar. Tem uma lareira junto à 
entrada e também esplanada, ideal para os 
meses de primavera e verão. Está aberto 
todos os dias até à meia-noite, na Rua de 
Quintandona, Lagares.E para passear , um 
projeto de Abi Feijó e Regina Pessoa, dois 
premiados na  animação que se instalaram 
no campo e aqui continuam a sua obra. Há 
uma área expositiva sobre o pré-cinema, 
brinquedos óticos do século xix, originais 
dos seus trabalhos e uma coleção com de-
senhos de filmes que ganharam a Palma de 
Ouro e até um Óscar. Rua Rui Feijó, 921, 
Vilar do Torno e Alentém. 

oVaR
O Furadouro Boutique Hotel é  um per-

feito exemplo. Sofisticado mas acolhedor. 
De design contemporâneo e minimalista 
mas com identidade própria. Perto o quan-
to baste de várias atrações, mas suficien-
temente afastado para que o mar seja tudo 
o que se ouve ao adormecer. As grandes 
janelas de vidro tiram o melhor partido da 
localização privilegiada, a escassos me-
tros da praia com o mesmo no¬me que, 
além de banhos, oferece a possibilidade 
de passeios a dois à beira-mar ou brin-
cadeiras com os mais novos na areia.                                                                                                                       
Para quem preferir concentrar atenções 
no interior do hotel, o spa é uma excelen-
te hipótese, com piscina aquecida, banho 
turco, sauna e uma série de tratamentos 
que prometem deixar para trás qualquer 
vestígio de stress. Sem culpas, até porque 
o hotel ostenta vários certificados verdes 
que comprovam as boas práticas ambien-
tais, como o uso de painéis solares, redu-
tores de caudais de água, produtos de lim-
peza ecológicos e outras medidas amigas 
do planeta. FURADOURO BOUTIQUE 
HOTEL BEACH & SPA. Avenida Infante D. 
Henrique, 734, Furadouro. Quarto duplo a 
partir de 75 euros.

A sopa de peixe desta instituição de Es-
pinho - está lá desde 1954 - é justificação 
para um desvio de 20 Km. O segredo, con-
tam, está na frescura e qualidade do peixe e 
na sabedoria de quem controla as panelas. 
Recomendado também é o arroz de maris-
co, especialidade da casa, e, a finalizar, a 
belíssima torta de coco caseira. Rua 4, 540, 
Espinho. 

Mais de uma centena de bicicletas de 

aluguer gratuito espalhadas pelo concelho, 
muitos Kms de ciclovias e uma ecopista que 
liga as praias de Esmoriz ao Furadouro fazem 
de Ovar um destino perfeito para amantes do 
ar livre. Ao visitante basta dirigir-se a um dos 
parques BIA, apresentar a identificação e pre-
parar-se para pedalar. 

PoNte Da BaRCa
Havai, Indonésia e Córsega foram alguns 

dos locais por onde Joelle Coppin e Dirk 
Vankers chaver viajaram, em busca do paraí-
so. Seria no entanto numa verdejante encos-
ta minhota que este casal belga e praticante 
de surf e windsurf o viria a encontrar.

Da velha quinta quase em ruínas que ad-
quiriram vai para cinco anos já pouco resta. 
Hoje, o espaço é um verdadeiro monumento 
à natureza e ecologia, que desde 2012 parti-
lham com hóspedes vindos dos quatro cantos 
do mundo, tal como eles, em busca de uma 
paz e sossego já raros de encontrar. A pro-
priedade tem dois quartos e seis lodges, to-
dos construídos pelos proprietários, «com as 
próprias mãos e muito amor». Em todas as 
cons¬truções, como a piscina natural, rodea-
da de um jardim de alfazemas, foram apenas 
utilizados «produtos de baixa energia e ma-
térias naturais», como cortiça, madeira, cal 
ou tintas artesanais feitas pela própria Joelle, 
com ingredientes como batata e farinha.

O Na-Bé apresenta-se, nas palavras dos 
proprietários, como um «alojamento de lu¬-
xo». Não tanto pelas mordomias, mas mais 
pelo contato direto e privilegiado com a na-
tureza, que permite desligar por completo da 
agitação do dia-a-dia. NA-BÉ LAVENDER 
LODGE & SPA. Lugar de Souto, Crasto.. 
Quartos duplo a partir de 80 euros 

Uma loja, tasca, bar e restaurante que 
acrescentou um novo conceito à oferta de 
restauração na vila, pelo modo como rein-
ventou os sabores tradicionais minhotos - e 
não só. Abriu há pouco mais de um ano, num 
edifício do centro histórico que foi escola e 
quartel de bombeiros. Os pratos mais afa-
mados são o bife de alheira, o hambúrguer 
de vaca cachena e o bacalhau em cama de 
broa, espinafres e caril. Mas também, coisa 
rara por estas bandas, os vários pratos ve-
getarianos. Rua Dr. Alberto Cruz, 13, Ponte 
da Barca. 

As verdejantes margens do Lima pouco 
têm que ver com os areais do Havai. Se é 
verdade que foi nas paradisíacas ilhas do 
Pacífico que o stand up paddle se populari-
zou, em boa hora este desporto foi também 
transposto para os rios do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês, onde hoje as enormes 
pranchas permitem ao visitante chegar a lo-
cais únicos, impossíveis de alcançar de car-
ro ou sequer a pé.

Então caro leitor , estando no Porto você 
esta muito perto do paraíso,  é só escolher .

Pedidos portugueses de registo de marcas 
o mais alto em dez anos 
Portugal submeteu, em 2015, 1.329 pedidos para registar 
marcas junto do Instituto de Propriedade Intelectual da União 
Europeia, segundo os dados do Eurostat. Além disso, marca 
o terceiro ano consecutivo de subida dos pedidos das empre-
sas nacionais para obterem o selo “marca União Europeia”. 
Em 2005, Portugal efetuou 588 pedidos. Um número que su-
biu para os 1.263 em 2007. Porém, desde então e até 2010, 
os pedidos foram baixando até aos 890 em 2010. Em 2011, 
as empresas portuguesas efetuaram 1.006 pedidos de marca 
registada. 
CDs: “Não podemos desperdiçar o caminho 
que fizemos”
O CDS defendeu que Portugal não pode “desperdiçar” o ca-
minho feito até aqui e que o Programa de Estabilidade, que 
vai a votos esta semana por iniciativa do CDS, precisa de 
ser revisto. “É preciso discuti-lo e revê-lo”, disse Nuno Ma-
galhães, que falava no Parlamento, durante as comemora-
ções do 25 de Abril de 1974. O deputado centrista referia-se 
ao Programa de Estabilidade aprovado na quinta-feira pelo 
Governo e que será discutido e votado pelos deputados 
esta semana.
BE: “Nem mais um passo atrás”
O deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa, apontou o 
dedo às instituições europeias , nomeadamente ao Banco 
Central Europeu –, criticando a “irresponsabilidade” da Europa 
e garantiu que “as contas que interessam, o povo as ajustará”.  
“A irresponsabilidade desta Europa está hoje à vista”, afirmou, 
argumentando que os resultados são “medidos à lupa por po-
deres que ninguém elegeu”, como o Banco Central Europeu 
cujo mandato de presidente, Mario Draghi, “parece ser o de 
responder ao que ninguém lhe perguntou”, defendeu.

museu do Dinheiro em Lisboa 
No coração da Baixa de Lisboa, o Museu do Dinheiro abriu 
ao público esta semana, oferecendo aos visitantes a opor-
tunidade de conhecerem exemplares raros de notas e mo-
edas de todo o mundo, numa experiência inovadora e inte-
rativa. O Museu do Dinheiro está na Baixa Pombalina, no 
edifício da antiga Igreja de São Julião. Lá o público poderá 
ver as peças mais emblemáticas da coleção de notas e mo-
edas do Banco de Portugal. Ao longo do percurso expositi-
vo revelam-se artigos pré-monetários, moedas e notas do 
mundo, incluindo exemplares raros das primeiras moedas 
e das primeiras notas, instrumentos de fabrico, a histó-
ria da banca e o papel do dinheiro na vida dos cidadãos.                                                                                                                                       
A interatividade é um elemento distintivo do Museu, que ofe-
rece aos visitantes a oportunidade de cunharem e imprimi-
rem as suas próprias notas e moedas, de olharem a cidade 
através de um miradouro virtual ou até de testarem a genui-
nidade do dinheiro que levam consigo.
Vídeo de segurança da taP premiado em festi-
val de audiovisual
O vídeo produzido para a TAP com as instruções de se-
gurança e que é exibido pela companhia a bordo dos avi-
ões foi premiado, com a medalha de prata, no “New York 
Festival’s World’s Best TV & Films”, um evento dedicado à 
indústria da televisão e do cinema, que se realizou em Las 
Vegas, anunciou a transportadora. A TAP foi premiada na 
categoria “Vendas” com o seu “Safety Vídeo”. A empresa 
diz que este trabalho, “além de um vídeo de segurança, é 
também uma homenagem a Lisboa, retratando o percurso 
pela cidade de dez portugueses, dos 7 aos 70 anos, culmi-
nando com a experiência de voar pela primeira vez”. Este 
vídeo contou com o envolvimento da Associação de Turis-
mo de Lisboa.

25 De aBRiL
Portugal comemorou mais um aniversário do “25 

de abril” na última 2ª feira. Passaram-se 42 anos da 
queda do antigo regime, com a volta do país à Demo-
cracia e à Liberdade. Muitas conquistas se fizeram ao 
longo deste período; outras, ainda estão em curso e, 
entre estas, inclui-se a de assegurar a todos os por-
tugueses a oportunidade de trabalho e um padrão de 
vida mais próximo dos níveis avançados da Europa.

A fase que Portugal atravessa, com novo Presi-
dente da República e novo Governo, com muitos de-
safios e com muitos problemas, é uma fase de espe-
rança.

Esperança num futuro melhor. É o que todos de-
sejamos.

BiBLioteCas
As bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste 

Gulbenkian – um projeto admirável que já dura 50 
anos – continuam a funcionar por todo o país. As “car-
rinhas” com os livros vão de terra em terra. Empres-
tam esses livros aos interessados e duas semanas 
depois as carrinhas passam nos mesmos locais para 
os recolher. É admirável o serviço prestado pela Fun-
dação em prol da cultura.

Lembramo-nos de uma tentativa idêntica que foi 
feita no Rio de Janeiro há muitos anos. A Secretaria 
de Cultura de Portugal ofereceu algumas centenas 
de livros. A “Caixa de Socorros D. Pedro V” e o “Real 
Gabinete” adquiriram uma “kombi” e prepararam-na 
para ser uma “biblioteca itinerante” na cidade. Foi 
inaugurada num fim de tarde no campus da UERJ. 
Pois à noite, após a solenidade, a “kombi” e os livros 
foram roubados perto da Central do Brasil. E nunca 
mais apareceram – nem o veículo, nem as obras...

atoR
Outro dia foi entrevistado no jornal da SIC o ator 

português Tony Correia, que vive no Rio de Janeiro 
e que lembrou na entrevista sua trajetória artística. 
E teve muito sucesso na TV Globo. A sua primeira 
participação foi em 1976. Depois dele, vieram outros 
artistas portugueses trabalhar na “Globo”, como Ri-
cardo Pereira. Mas os êxitos de Tony Correia em “O 
Casarão” e em outras novelas nunca esqueceremos. 
Foram sucessos – que nos deram orgulho com a qua-
lidade de suas interpretações artísticas. Como no pa-
pel de “Jacinto” em “O Casarão”. Lembram-se?

DesPoRtiVas
O nosso “Vasco” ganhou mais uma vez ao “Fla-

mengo”. Desta vez, em Manaus, com “casa cheia”. 
Parabéns “Vascão”.

Já em Portugal, os “três grandes” ganharam – e 
pelo andar da carruagem o “Benfica” caminha firme 
para a conquista do campeonato.

22 De aBRiL
Se no Brasil o “Dia da Comunidade Luso-Brasilei-

ra” deixou de ser comemorado no Congresso Nacio-
nal, também do lado de lá do Atlântico ninguém se 
lembra de realçar nessa data a amizade e as afinida-
des entre os dois povos.

matemÁtiCa
Na semana passada o presidente do Instituto Na-

cional de Matemática Pura e Aplicada, que é um cen-
tro de estudos por excelência, que funciona no Rio de 
Janeiro, deu uma entrevista à revista “Veja”. O Prof. 
Marcelo Viana foi criado em Portugal, o que nos dá 
redobrado orgulho por seu saber e por seu trabalho 
científico.

ReaL GaBiNete
O Conselho Deliberativo do Real Gabinete em sua 

última reunião concedeu o título de “Laurel de Grati-
dão” ao Dr. Rui Patrício, à Prof. Doutora Gilda Santos 
e ao Arquiteto Carlos Francisco Moura, pelos relevan-
tes serviços que têm prestado ao correr de muitos 
anos à instituição.

O Conselho também elegeu Francisco Gomes da 
Costa e o Dr. Alcides Martins para Presidente e Vice
-Presidente da Diretoria.

As obras em curso na instituição ainda continua-
rão nos próximos meses e abrangem não só o edifí-
cio da sede como os prédios anexos.

FeCHo
Maio está a chegar. Com a primavera, o sol a bri-

lhar e as rosas a abrirem nos jardins, com Fátima e os 
cânticos da Cova da Iria. E contigo a sorrir...
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O Aquário Vasco da 
Gama, em parceria com o 
Centro de Biociências do 
Instituto Superior de Psi-
cologia Aplicada, libertou 
400 bogas portuguesas 
em Oeiras, no âmbito de 
um projeto de reprodução 
de peixes em cativeiro.

 “Esta é uma espécie 
considerada criticamen-
te em perigo que apenas 
existe em Portugal, onde 
habita em ribeiras da re-
gião do oeste, e ainda 
nas bacias hidrográficas 
do Tejo e do Sado e em 
pequenas bacias hidro-
gráficas entre o Sado e o 
Mira”, explica a Marinha 

Portuguesa numa nota 
hoje divulgada.

 A libertação dos pei-
xes acontece na ribeira 
da Laje, no concelho de 
Oeiras, estando prevista 
também a libertação de 
“um grupo de ruivacos do 
oeste”, a 03 e 10 de maio, 
nos distritos de Lisboa e 
Setúbal, acrescenta.

 A Marinha refere, ain-
da, que o projeto “con-
servação ex-situ de or-
ganismos fluviais” tem 
por objetivo “reproduzir 
e manter espécies ame-
açadas de água doce da 
fauna e flora portuguesas, 
para posterior libertação”.

Aquário Vasco da Gama
devolve 400 Peixes à Natureza

Autarca de Oeiras
diz que Isaltino Morais
foi o Melhor Presidente 

do município

MANGuAlde

VIseu

AVeIrO
cOIMbrA

O presidente da Câ-
mara de Oeiras, Paulo 
Vistas, disse que Isaltino 
Morais foi o melhor au-
tarca do concelho, o que 
não implica, contudo, que 
o seu antecessor deva re-
gressar à política local.

 À margem de uma 
conferência de imprensa 
sobre a suspensão de 
obras no Passeio Ma-
rítimo, Paulo Vistas foi 
questionado sobre um 
inquérito telefónico que, 
segundo o jornal Públi-
co, está a ser feito aos 
munícipios acerca da sua 
notoriedade e do seu an-
tecessor.

 “Não conheço nada 
desse inquérito, mas, se 
me perguntassem quem 
foi o melhor autarca em 
Oeiras, se eu ou ele, eu 
responderia que foi Isalti-
no Morais”, afirmou.

 Paulo Vistas - ex-vi-
ce-presidente de Isaltino 
Morais, que liderou o exe-
cutivo durante mais de 
duas décadas – foi eleito 
presidente do município 
em 2013 pelo movimen-
to independente Isaltino 
Oeiras Mais À Frente.

 “Desde que nasci que 
moro em Oeiras, portan-
to, sei as transformações 
que o concelho sofreu e 

que o Isaltino Morais é o 
rosto dessa transforma-
ção, mas não quer isto 
dizer que ele seja eterno 
e que deva voltar à vida 
política local”, sustentou.

 Paulo Vistas subli-
nhou que desconhece o 
inquérito que está a ser 
realizado, mas descon-
fia que deve ser realiza-
do por “alguém que quer 
causar intrigas” entre os 
dois autarcas.

 “Estou é preocupado 
em cumprir este mandato 
até ao fim com os meus 
valores”, concluiu.

 Uma notícia do jornal 
Público de terça-feira deu 
conta de estar a decorrer 
um inquérito com pergun-
tas sobre quem votou nas 
últimas eleições autárqui-
cas, se votaria em Isalti-
no, se votaria em Paulo 
Vistas com apoio de Isal-
tino, entre outras.

 Ao jornal, Isaltino Mo-
rais e Paulo Vistas des-
mentiram estar envolvi-
dos nesta iniciativa.

 Isaltino Morais deixou 
o executivo de Oeiras em 
2013 no âmbito de uma 
condenação por fraude 
fiscal e branqueamento de 
capitais que o obrigou a 
suspender o mandato e a 
cumprir um ano de prisão.

A Biblioteca Munici-
pal Dr. Alexandre Alves, 
em Mangualde, promove 
formação de informática 
para a comunidade no 
âmbito do projeto “Infor-
mática na melhor idade”. 
A iniciativa pretende es-
timular a aprendizagem 
ao longo da vida e com-
bater a infoexclusão e 
decorre até 6 de junho, 
todas as 2.ªs feiras das 
10:30 às 12:30. A forma-
ção decorre na sala de 
audiovisuais e espaço 
internet da Biblioteca Mu-

Aposta no Projeto “Informática 
na Melhor Idade”

nicipal,  ao longo de oito 
sessões, onde uma técni-
ca do serviço acompanha 
e ajuda os formandos a 
adquirirem conhecimen-

tos e a desenvolverem 
competências no uso do 
computador e no acesso 
à internet. Do plano de 
trabalho fazem parte a 

abordagem de conceitos 
básicos, as ferramentas e 
programas do Windows, 
processamento de texto, 
introdução e pesquisa na 
Internet, criação e utiliza-
ção de e-mail e uso de 
redes sociais (Facebook). 
O grupo atual, compos-
to por 12 formandos, foi 
proposto à Biblioteca 
Municipal pela Equipe 
Multidisciplinar do Rendi-
mento Social de Inserção 
– Reconstruir, do Centro 
Social e Cultural da Paró-
quia de Mangualde.

O executivo municipal de Viseu aprovou um investi-
mento de cerca de meio milhão de euros com o objetivo 
de melhorar o recinto onde se realiza anualmente a Fei-
ra de São Mateus. De acordo com o presidente da au-
tarquia viseense, Almeida Henriques, serão construídas 
em duas zonas do Campo de Viriato instalações sanitá-
rias, que passarão a funcionar ao longo de todo o ano.

Meio Milhão de euros
para melhorar a Feira

O Tribunal Administra-
tivo de Aveiro ordenou o 
encerramento parcial da 
fábrica de Azeite Alcides 
Branco & Cª, situada na 
Lameira de Santa Eufé-
mia, nas proximidades 
do Luso, por esta não ter 
cumprido o acordo com a 
autarquia e ser responsá-
vel pela existência repeti-
da de maus cheiros (odor 
a baganha). A decisão, 
que data de 5 de Abril, 
refere que o Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de 

Aveiro julgou procedente 
a execução requerida pela 
Câmara Municipal da Me-
alhada, em sede de pro-
vidência cautelar, e, “em 
consequência, ordena-se 
o encerramento da uni-
dade fabril da Executa-
da Massa Insolvente da 
Alcides Branco & Cª, SA, 
com exceção da unida-
de de refinação e emba-
lamento, até à proleção 
da decisão final” da ação 
principal que decorre no 
mesmo tribunal.

Tribunal Ordena 
encerramento Parcial
de Fábrica de Azeite

Está no Ranking das 20 Melhores 
do Turismo de Negócios

Pedro Machado am-
biciona, em dois anos, 
ver Coimbra entre os 
20 primeiros lugares no 
ranking do International 
Congress and Conven-
tion Association (ICCA) 
que destaca os melho-
res destinos do turismo 
de incentivos e negó-
cios. Um passo impor-
tante para tornar reali-
dade esta ambição do 
presidente da Turismo 
do Centro será dado en-
tre 29 a 31 de Maio, no 
3.º Fórum Turismo Inter-
no “Vê Portugal” que de-
corre no Convento São 
Francisco, em Coimbra. 

“É, seguramente, a me-
lhor e mais importante 
ferramenta que temos 
para posicionar a re-
gião Centro e o país no 
Turismo de Incentivos e 
de Negócios”, disse Pe-
dro Machado, durante a 
apresentação do even-
to, que terá um painel 
totalmente dedicado ao 
Turismo de Negócios e 
contará, precisamente, 
com a presença, como 
oradora, de Nina Frey-
sen-Pretouris, presiden-
te do ICCA, para além 
de Jordi Williams Car-
nes, CEO do Turismo de 
Barcelona.

VIlA POucA de AGuIAr

São poucos, mas resistentes, e lutam por 
melhores condições na atividade pastoril. Os 
mais velhos foram pastores a vida toda, os 
outros conhecem a profissão há uns anos 
e querem apostar na exploração pecuária. 
Muito trabalho e amor pelos animais é o que 
aproxima esta minoria, marcada pela dimi-
nuição e envelhecimento de pastores

Na aldeia de Parada de Aguiar, con-
celho de Vila Pouca de Aguiar, Agostinho 

Monteiro, de 83 anos, e o seu filho, Antó-
nio Monteiro, de 55, não fazem outra vida 
senão a de pastor, onde o trabalho parece 
nunca mais ter fim.

“É uma vida difícil, sabe Deus como. 
Quando ando pelos montes penso em 
muitas coisas, uma delas é que não é 
qualquer um que quer ser pastor. Somos 
solitários e só podemos conversar com os 
animais”, contou..

Pastor: Uma Profissão em Extinção
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Trabalho de recolha já 
começou. Promotores da 
iniciativa lançam o repto 
para todos os transmon-
tanos se juntarem à vol-
ta desta candidatura, 
que será apresentada à 
UNESCO em 2018 

O desafio está lan-
çado. Na sexta-feira, 
na aldeia de Romeu, 
Mirandela, um almoço 
serviu para apresentar 
a candidatura da gastro-

nomia transmontana a 
Patrimônio Imaterial da 
Humanidade, que deve-
rá estar concluída em 
2018, altura em que será 
formalizado o processo 
junto da UNESCO.

Os promotores da ini-
ciativa, as associações 
de desenvolvimento re-
gional, Desteque, Co-
rane e Douro Superior, 
convidam todos os trans-
montanos a unirem-se.

Gastronomia Transmontana quer 
ser patrimônio da humanidade

A imagem peregrina de 
Nossa Senhora de Fátima 
passou, pelo Concelho. Às 
9h45, chegou ao Rossio, 
na Feira, com acolhimen-
to dos Jovens Vigararia 
da Feira. Às 10h00, houve 
Eucaristia na Igreja Matriz 
da Feira e às 11h30, uma 
Vigília de Adoração. Às 

14h45, iniciou uma procis-
são dentro do Europarque. 
Mais tarde, às 19h00, re-
zou-se o Terço na Senho-
ra da Piedade em Canedo 
e a imagem seguiu em 
procissão até ao Hospital 
S. Sebastião com recolhi-
mento na capela às 20h30 
após oração simples.

Fiéis não perdem procissão da imagem 
de nossa Senhora de Fátima

Ao nono almoço, os 
produtos da região de Pe-
niche foram às estrelas 
do projeto “Sabores do 
Oeste”, da Escola de Ho-
telaria e Turismo do Oes-
te (EHTO). O marisco e o 
peixe juntaram-se à doça-
ria produzida naquela re-
gião conhecida pelo surf, 
e deram origem, na pas-
sada sexta-feira, a mais 
uma ementa reinventada 
pelos alunos e formadores 
da EHTO que mereceu 
um elogio dos participan-
tes e convidados daquele 
concelho.

Na entrada para o res-
taurante, as rendas de 
bilros estiveram expostas 
para serem apreciadas 
pelos presentes. “As ren-
das existem em Peniche 
há cerca de 400 anos, 
com uma técnica e uten-
sílios diferentes das res-
tantes, sendo que a renda 
de Vila do Conde é a mais 
parecida com a nossa”, 
sublinhou Cristina San-
tos, monitora na Escola 
de Renda de Bilros de Pe-
niche. Também destacou 
que a Câmara Municipal 
de Peniche dedica, todos 
os anos, durante o mês de 
Julho, um dia destinado a 
estas artesãs, inserido no 

leva sabores do mar ao almoço
da escola de hotelaria e Turismo

programa da Mostra In-
ternacional de Rendas de 
Bilros, em que vão partici-
par 30 delegações, dando 
a possibilidade de mostrar 
esta arte. 

Já sentados no res-
taurante, os convidados 
começaram por degus-
tar ceviche de sardinha e 
ameijoas, acompanhada 
por um vinho rose da Vi-
nha das Lebres 2014, que 
cativou e abriu o apetite 
aos convidados.

Seguiu-se uma sopa 
de peixe e para prato prin-
cipal a aposta foi a cal-
deirada de Peniche, uma 
combinação de peixes 
que agradou bastante aos 
participantes. A acompa-
nhá-la foi servido um vinho 
tinto Casa das Gaeiras 

DOC 2014. Para termi-
nar, foram servidos como 
sobremesa biscoitos de 
amêndoa chamados “es-
ses”, acompanhados de 
gelado e de um vinho lico-
roso, Porto Tawny.

À mesa esteve também 
presente uma conserva de 
cavala, produto de impor-
tância econômica e social 
para Peniche. Esta edição 
comemorativa da Câmara 
Municipal de Peniche foi 
oferecida aos presentes e 
comentada pelo presiden-
te da autarquia, António 
José Correia, como sendo 
“uma ação que visa valo-
rizar a cavala, pois existe 
muita gente que não está 
desperta para a qualidade 
e riqueza da composição 
desta espécie”. “Matéria re-

lativamente barata e se for 
explorada em condições to-
leráveis na sustentabilida-
de dos recursos, podemos 
dar mais dinheiro aos nos-
sos pescadores”, apontou 
o autarca, afirmando que 
“temos de valorizar cada 
vez mais os nossos produ-
tos endógenos”.

Segundo o respon-
sável, “o meu objetivo 
quando convidei os em-
presários hoteleiros foi à 
empregabilidade, pois te-
mos aqui jovens que estão 
a tirar um curso”. 

“Este almoço foi uma 
viagem completa ao nível 
das espécies de Peniche”, 
considerou António José 
Correia, que aproveitou 
para divulgar diversas ini-
ciativas que vão decorrer 
em Peniche, como por 
exemplo o Circuito Mun-
dial de Surf.

Daniel Pinto, diretor da 
escola, indicou que estes 
menus se incluem num 
“projeto pedagógico que 
procura envolver a região 
e os atores principais da 
gastronomia do oeste, 
transmitindo aos nossos 
alunos uma mensagem de 
enriquecimento cultural que 
lhes vai permitir serem bons 
profissionais no futuro”. 

Vítor Pereira, que re-
correu ao voto de quali-
dade, sublinha a elevada 
taxa de execução, que a 
oposição desvaloriza, por 
ser relativa a um orçamen-
to muito mais baixo que 
em anos anteriores

A Câmara Municipal 
da Covilhã aprovou, com 
o voto de qualidade do 
presidente, as Contas de 
Gerência do ano passado, 
numa reunião privada ex-
traordinária realizada na úl-
tima quinta-feira, 14. José 
Pinto, independente eleito 

pela CDU, votou contra, tal 
como Nuno Reis e Paulo 
Rosa, do MAC, numa ses-
são em que Joaquim Ma-
tias não participou.

Com uma taxa de exe-
cução de 76 por cento, “a 
melhor desde que há re-
gistro do Plano Oficial de 
Contabilidade das Autar-
quias Locais, em 2002”, o 
investimento das Grandes 
Opções do Plano foi de 26 
milhões de euros e o rela-
tório de gestão revela um 
resultado líquido negativo 
de 3,3 milhões de euros.

contas aprovadas com o
voto contra da oposição

cdS quer eleger próximo presidente da câmara
O CDS-PP quer cres-

cer nas autárquicas de 
2017 e, no distrito da 
Guarda, eleger “o pró-
ximo presidente da Câ-
mara da Mêda” [César 
Figueiredo é um dos 
dois vereadores eleitos], 
sublinha Assunção Cris-
tas. A líder centrista es-
teve sábado naquela ci-
dade para participar no 
Conselho Nacional do 
partido, onde, entre ou-
tros assuntos, foi apro-
vado o regulamento au-
tárquico que vai nortear 
o processo de escolha 
dos candidatos.

“As estruturas locais 
têm carta branca para 
propor candidatos cujos 
nomes serão depois re-

fletivos com os órgãos 
nacionais. No caso das 
capitais de distrito a 
estrutura nacional terá 
sempre uma palavra a di-
zer quanto à estratégia a 
seguir e aos candidatos”, 
disse Assunção Cristas 

a O INTERIOR no final 
da reunião. Na Guarda, 
a continuidade da coli-
gação com o PSD, que 
venceu as eleições de 
2013, vai depender “de 
uma avaliação feita pela 
concelhia, pela distrital e 

por quem foi eleito para 
a vereação”, acrescen-
tou a presidente do CDS, 
segundo a qual “não há 
uma solução válida para 
todos os concelhos, mas 
há uma ambição comum 
que é crescer na nossa 
representação” nas au-
tarquias. Atualmente, 
os centristas têm dois 
eleitos no executivo da 
Mêda e um na Guarda, 
tendo apoiado, ao lado 
do PS, a candidatura in-
dependente de António 
Bonifácio em Aguiar da 
Beira, que venceu as úl-
timas autárquicas.

O novo regulamento 
do CDS-PP para as elei-
ções de 2017 refere, en-
tre outros pontos, que os 

candidatos que integra-
rem as listas serão esco-
lhidos “tendo em conta a 
sua idoneidade, compe-
tência, representativida-
de e credibilidade local”.

Refere ainda que as 
listas “podem, e devem, 
integrar candidatos da 
sociedade civil que se 
identifiquem com os va-
lores do CDS-PP e, re-
conhecidamente, sejam 
uma mais-valia para o 
sucesso das candidatu-
ras. Assunção Cristas 
justificou a O INTERIOR 
que a realização do pri-
meiro Conselho Nacional 
do seu mandato fora dos 
grandes centros é “um 
sinal muito claro de que 
para o CDS o interior é 

uma parte relevante de 
Portugal e que a políti-
ca tem que se fazer em 
todo o país”. Já no Parla-
mento, os centristas vão 
“tentar contribuir para 
desenvolver o interior 
através da agricultura, 
da floresta, da natureza, 
do turismo, da valoriza-
ção dos nossos recursos 
endógenos”. “Creio que 
esse é um caminho que 
já está a dar resultados 
e que tem que continuar 
a ser intensificado para 
podermos ter um interior 
mais vivo, mais dinâmi-
co e com maior capaci-
dade de atrair gente”, 
afirmou a sucessora de 
Paulo Portas, eleita há 
um mês.
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PORTUGAL EM
RECUPERAÇÃO

do ao financiamento da “troi-
ka” constituída pelo FMI, pela 
Comissão Européia e pelo 
Banco Europeu, mas teve de 
se submeter a um pesado e 
penoso programa de controle 
das despesas públicas para 
poder equacionar as dívidas e 
resgatar o crédito externo.

Perante os dilemas que 
os portugueses tiveram de 
enfrentar nos últimos anos, a 
vida não foi fácil para eles: o 
Estado aumentou os impostos 
e as contribuições fiscais; mui-
tas empresas não agüentaram 
a queda no faturamento e des-
pediram milhares de trabalha-
dores; o desemprego atingiu 
níveis nunca vistos no país; o 
sistema bancário enfraqueceu; 
houve grande contração de 
consumo; os protestos dos sin-
dicatos de rua aumentaram; o 
desânimo e a desconfiança to-
maram conta dos investidores, 
etc. Foram tempos de grandes 
sacrifícios e de restrições que 
levaram muitos chefes de fa-
mília ao desespero. Durante 
esse período, a maioria dos os 
portugueses comeu o pão que 
o diabo amassou...

A esta altura, o pior para 
o país já passou e alguns re-
sultados positivos na econo-
mia começaram a aliviar os 
sacrifícios dos trabalhadores 
e a animar os empresários. O 
“déficit” das contas públicas 
diminuiu; a atividade econô-
mica, com a ajuda das expor-
tações, está em alta; a carga 
fiscal e os ônus previdenciá-
rios começaram a ser reduzi-
dos; a taxa de desemprego, 
embora seja ainda elevada, 
já baixou alguns pontos; os 
juros dos empréstimos ex-
ternos também têm vindo a 
diminuir; o governo vendeu 
algumas participações no ca-
pital de empresas que contro-
lava; enfim, Portugal ganha 
novas esperanças e novas 
condições para o crescimen-
to e o alívio fiscal.

Esperemos que esse pro-
cesso continue – e que os 
resultados das eleições de 
4 de outubro impulsionem a 
recuperação, para que dessa 
recuperação se beneficiem, 
sobretudo, os portugueses 
de renda mais baixa e os que 
estão sem emprego.

 A. Gomes da Costa 

Os excedentes demográ-
ficos e a pobreza foram em 
alguns países as duas causas 
principais que estimularam e 
mantiveram a emigração por 
longos períodos. Famílias de 
baixa renda e com muitos fi-
lhos, além da falta de postos 
de trabalho, eram os fatores 
principais que levavam os jo-
vens a sair para o estrangeiro.

O Brasil foi para os por-
tugueses durante sucessivas 
gerações o destino preferido 
e só na 2ª metade do sécu-
lo XX é que outros países da 
América do Norte e da Europa 
passaram a receber os traba-
lhadores que emigravam aos 
milhares, a cada ano, tanto 
do continente, como dos Aço-
res e da Madeira.

A Revolução de 25 de 
abril de 1974, seguida da in-
dependência das colônias, in-
terrompeu a saída de braços 
para o exterior, e, provocou 
o retorno de meio milhão de 
portugueses que viviam no 
Ultramar, principalmente em 
Angola e em Moçambique.

Em 1986, com o regime 
democrático e as mudanças 
profundas que sofreu, Portu-
gal ingressou na Comunidade 
Econômica Européia e melho-
raram as condições de vida 
da população, em renda e em 
bem-estar social, aproximan-
do-se do padrão da maioria 
dos parceiros europeus.

Seguiram-se alguns anos 
de progresso e de reação po-
sitiva da economia – e isso, 
em grande parte, foi conse-
guido à custa de emprésti-
mos externos e de subsídios 
que vieram de Bruxelas. En-
tretanto, a crise mundial de 
2010, que rapidamente se 
propagou, trouxe profundos 
desarranjos à economia por-
tuguesa: as contas públicas 
apresentaram desequilíbrios 
insuportáveis; muitas empre-
sas foram à falência; outras, 
diminuíram o quadro de tra-
balhadores; a taxa de desem-
prego disparou; cessaram no-
vos investimentos – e o país 
chegou a ficar muito próximo 
da insolvência. Faltou pouco 
para o desastre da bancar-
rota e da ruptura de todo o 
sistema financeiro. Na últi-
ma hora, já no crepúsculo do 
consulado de José Sócrates, 
Portugal salvou-se recorren-

Em caso de necessidade , 
o Governo diz ter já este ano 
uma almofada de segurança 
adicional do lado da despesa 
com bens e serviços. 

A segurança tem o valor 
de 354 milhões de euros, 
cerca de 0,19% do PIB. Além 
disso, deixa antever que ain-
da há margem para subir al-
guns impostos, mas desde 
que não sejam os grandes - 
IRS, IRC e IVA. Os impostos 
ligados ao patrimônio imobili-
ário irão aumentar através de 
“um mecanismo de progres-
sividade”. Ou seja, quanto 
mais patrimônio imobiliário 
tiver o contribuinte, mais irá 
pagar, sendo que quem não 
arrende casas ou não as utili-
ze, terá um agravamento. 

O Programa de Estabili-
dade, que o ministro Mário 
Centeno leva aos seus pares 
do Eurogrupo e do Ecofin, 
em Bruxelas, faz vários acer-
tos importantes à versão pre-
liminar da véspera. Alguns 
devem amaciar avaliações 

Governo já admite subida de impostos
mais ásperas dos defenso-
res da disciplina orçamental.

Em primeiro lugar, o PE 
explicita, pela primeira vez, 
que existe aquilo a que, no 
Governo, é chamado de “pla-
no de contingência”, mas que 
só será aplicado em caso de 
necessidade “extrema”.

“O Governo está prepa-
rado para implementar, se 
e quando for necessário, as 
medidas requeridas para 
cumprir os objetivos a que 
se propôs”. E explicita que, 
“no caso de ser identificado 
um desvio significativo, após 
avaliação regular, o Governo 
dispõe de cativações adi-
cionais, pela primeira vez 
na Lei do Orçamento, para 
controle de despesa na aqui-
sição de bens e serviços no 
montante de 0,19% do PIB”. 
Dá 354 milhões de euros.                                                          
O OE tem ainda duas outras 
almofadas às quais se pode 
recorrer para acomodar des-
lizes. Segundo a UTAO, a 
proposta de lei do OE diz 

que a rubrica da administra-
ção central inclui, na com-
ponente “outras despesas 
correntes”, a dotação pro-
visional (501,2Meuro), bem 
como a reserva orçamental 
(428,6Meuro). 

No PE, referem que o pla-
no contingencial da despesa 
pode ser reforçado do lado 
da receita. “Quaisquer me-
didas a adotar com impacto 
na receita deverão seguir os 
princípios orçamentais de 

2016, que excluem aumen-
tos dos impostos sobre os 
rendimentos de particulares 
e empresas, bem como do 
imposto sobre o valor acres-
centado”. 

Portanto, impostos como 
o sucessório, de selo, IMI, 
IMT e as mais variadas taxas 
e tributos geridos pelo Esta-
do e autarquias podem ser 
elegíveis para dar um con-
tributo adicional. Mas só em 
último caso, diz o Governo.

As remessas dos emi-
grantes portugueses no es-
trangeiro caíram para 213,9 
milhões de euros em feve-
reiro deste ano, o que repre-
senta uma queda de 18,5% 
face a fevereiro de 2015.                                                                                         
De acordo com os dados do 
Banco de Portugal, já dis-
ponível no site estatístico 
do regulador, as verbas en-
viadas pelos trabalhadores 
estrangeiros em Portugal 
caíram 2,4% em fevereiro 
deste ano face ao período 
homólogo de 2015, tendo 
passado de 39,3 milhões 
para 38,3 milhões de euros.                                                       
Olhando apenas para os 
Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP), 

verifica-se a manutenção da 
tendência de redução no en-
vio de verbas dos portugue-
ses para Portugal, ao passo 
que as remessas enviadas 
pelos estrangeiros a trabalhar 
em Portugal aumentaram.                                                                                       
Assim, os portugueses nos 
PALOP enviaram 19,8 mi-
lhões de euros em fevereiro, 
o que representa uma desci-
da de 9,8% face ao mesmo 
mês de 2015, quando tinham 
enviado mais de 22 milhões 
para o seu país de origem. 
Os estrangeiros em Portu-
gal, por seu lado, enviaram 
4,2 milhões de euros, o que, 
face aos 3,6 milhões envia-
dos em fevereiro de 2015, 
indica uma subida de 15,1%.

Emigrantes estão 
enviar menos dinheiro

O Grupo Continental vai 
investir 60 milhões de eu-
ros numa nova unidade em 
Portugal, destinada à pro-
dução de pneus agrícolas, 
que deve entrar em funcio-
namento em 2017.

Segundo Pedro Teixeira, 
diretor geral da Continental 
, a nova instalação, que já 
começou a ser construída, 
deve começar a produzir 
pneus agrícolas a partir do 
segundo semestre de 2017 e 
criar entre 120 a 125 postos 
de trabalho diretos.

A nova unidade situa-se 
ao lado da já existente fábrica 
de pneus Continental Mabor, 
em Lousado , que está tam-

Continental Investe 60 Milhões em Portugal

bém em expansão.
“O projeto a longo prazo é 

produzir 20 milhões de pneus 
por ano até 2020, o que signi-
fica mais de 50 mil pneus por 

dia”, adiantou o mesmo res-
ponsável numa conferência 
de imprensa.

O Grupo Continental, 
que emprega cerca de 2200 

pessoas em Portugal, conta 
com cinco empresas em ter-
ritório nacional: Continental 
Lemmertz, Continental Teves 
, Indústria Têxtil do Ave , Con-
tinental Mabor  e  Continental 
Pneus Portugal .

Entre 2012 e 2015, o fatura-
mento  da Continental em Por-
tugal cresceu cerca de 40%, 
atingindo os 71,8 milhões de 
euros no ano passado.

O grupo tem planos para 
continuar a desenvolver-se 
em 2016, estimando crescer  
com as estimativas de 2,6% 
para o mercado de pneus 
para ligeiros e acima do cres-
cimento de 10% previsto para 
o mercado de pesados.

O diretor da unidade de 
estudos do Idealista, o maior 
portal imobiliário de Espa-
nha, diz que não há sintomas 
de bolha imobiliária em Por-
tugal, realçando que Lisboa 
está a juntar-se a Londres 
como “cidade-refúgio” para 
investidores no setor. Sócio 
e fundador do Idealista, que 
há 2 anos se expandiu para 
Portugal, Fernando Encinar, 
começou a alertar em 2004 
para as ‘bolhas imobiliárias’ 

 Lisboa é “Cidade-refúgio” para Investidores

no portal que lançou ,  um 
problema que viria a afundar 
a economia espanhola a par-
tir de 2008.

 O Idealista é uma plata-
forma imobiliária — ‘online’ 
e em aplicação para celular, 
cujo negócio gira em torno do 
anúncio de casas, de particu-
lares e de imobiliárias, e não 
da sua venda. No entanto, a 
empresa – que investiu cerca 
de 2 milhões de euros a lan-
çar a sucursal portuguesa – 

produz em Espanha, Itália e 
também em Portugal análise 
regular ao funcionamento do 
preço, bem como à evolução 
dos preços imobiliários. Essa 
visão do mercado, diz, per-
mitiu-lhe antever a crise imo-
biliária espanhola. Mas gos-
taria de não a ter tido, pelo 
impacto que teve não só na 
economia, mas também na 
sociedade espanhola, em 
milhões de famílias. 

Em Portugal, a dívida pri-
vada chega aos 190% do PI 
B e os bancos têm muito cré-
dito imobiliário malparado, 
mas Fernando Encinar não 
detecta sinais de risco. 

O que se passa é que 
Portugal é um mercado imo-
biliário muito atrativo, e não 
apenas para portugueses”, o 
que faz subir os preços, afir-
mou.

“Os extremos são maus: 

é mau que nada se venda, 
é mau que se venda tudo e 
que os preços comecem a 
ficar disparatados. O mais 
razoável é um mercado em 
que estrangeiros e portugue-
ses possam comprar casa, 
dedicando 30% do seu ren-
dimento para pagar uma hi-
poteca de 80% do valor da 
casa”, explicou. 

Um dos pontos de atra-
ção para os investidores do 
imobiliário é Lisboa, onde ci-
dadãos chineses, brasileiros, 
angolanos e europeus como 
franceses, ingleses e espa-
nhóis têm feito aquisições. 
“Penso que Lisboa é a nova 
Londres. Das cerca de 3.200 
agências imobiliárias em 
Portugal, hoje o Idealista já 
trabalha com mais de 1.500, 
sendo “o segundo portal em 
conteúdos em todo o país e 
o primeiro de Lisboa”. 

Cerca de 120 novas em-
presas foram criadas por dia 
durante os primeiros três 
meses do ano, num total de 
quase 11.000, segundo um 
estudo da gestora de ris-
co IGNIOS. Segundo a IG-
NIOS, no seu mais recente 
Observatório de Negócios, 
Insolvências, Créditos Ven-
cidos e Constituições, janei-
ro foi o mês mais dinâmico, 
tendo sido criadas 38%, ou 

No primeiro trimestre nasceram  120 empresas por dia 
4.118, do total de 10.920 
empresas criadas no primei-
ro trimestre deste ano. Feve-
reiro e março registaram um 
peso idêntico, de 31%, com 
respectivamente 3.427 e 
3.375 empresas criadas. No 
observatório divulgado, pela 
IGNIOS, conclui-se que o au-
mento setorial mais expres-
sivo na criação de empresas 
foi observado na hotelaria 
e restauração, “refletindo o 

impacto do aumento de ex-
portações de serviços turís-
ticos”. Este setor, com 1.355 
novas empresas criadas no 
primeiro trimestre de 2016, 
“registou um crescimento de 
4,3% face ao período homó-
logo e passou a liderar neste 
indicador”, segundo a IG-
NIOS. O comércio de vare-
jo  foi o segundo setor mais 
dinâmico com 1.266 empre-
sas criadas.
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Política

Marcelo Rebelo de Sousa 
afastou,  a possibilidade de 
Portugal ter legislativas nos 
próximos tempos, consideran-
do estável o atual quadro polí-
tico, apelando antes a consen-
sos. No Parlamento, na sessão 
solene do 25 de Abril, o chefe 
de Estado defendeu também 
que o país não pode estar “re-
fém pela dívida”.

Com um cravo na mão, ofe-
recido por jovens do Conselho 
Nacional da Juventude, Mar-
celo disse que seria negativo 
para os portugueses eleições 
intercalares colocando o país 
em “clima de campanha eleito-
ral”, frisando a necessidade de 
“consensos setoriais”.

“Portugal não pode nem 
deve continuar a viver, sistema-
ticamente, em campanha eleito-
ral. Exige estabilidade política, 
crucial para a estabilidade eco-
nómica e social”, explicou. “O 

Marcelo diz que Portugal
não terá Eleições Intercalares

pluralismo politico não impede 
consensos setoriais de regime”, 
acrescentou, por outro lado.

No diagnóstico de Marcelo, 
o país não se ressentiu com 
“duas fórmulas de Governo” dis-

tintas no final de 2015, quando 
o Executivo PSD/CDS-PP caiu 
no Parlamento para dar lugar a 
um PS apoiado por três partidos 
à Esquerda. “Não atinge o fun-
damental na unidade dos portu-

gueses. Como nunca atingiu”
No primeiro discurso como 

chefe de Estado, destacou que 
“o pluralismo politico não impede 
consensos setoriais de regime”. 
“Alguns dos quais não precisam 
sequer de formalização para se 
irem afirmando diariamente”, dis-
se, exemplificando com o setor 
da saúde, onde “o que aproxima 
é , cada vez mais, mais do que 
aquilo que afasta”.

Depois de uma primeira 
parte de um discurso em que 
se ouviram aplausos da Es-
querda, inclusive de deputados 
do PCP quando lembrou os Ca-
pitães de Abril, Marcelo deixou 
vários apelos: “Portugal tem de 
cuidar mais da língua, valorizar 
mais a cultura, ir mais longe na 
educação, na ciência e na ino-
vação”. Mas também as forças 
políticas ouviram o desafio de 
“repensar o fechamento no sis-
tema dos partidos”.

O   presiden-
te do PS, Carlos 
César, considerou 
“muito importante” 
o discurso do chefe 
de Estado, dizen-
do que constituiu 
aviso sério a uma 
oposição “sem cri-
tério” que recusa 
consensos essen-
ciais, numa alusão 
crítica ao PSD.

“O PS enten-
deu o discurso do Presidente 
da República como um aviso 
muito sério àqueles que, per-
sistindo numa oposição sem 
critério, recusam os consen-
sos que são essenciais para o 
progresso e para o desenvol-
vimento econômico e social do 
país e para a sua defesa nos 
contextos internacional e eu-
ropeu”, declarou o presidente 
do PS, numa primeira crítica à 
linha seguida pelo PSD.

O líder parlamentar do PSD 
sublinhou a definição de dois 
projetos políticos alternativos 
em Portugal, ao comentar o 
discurso do Presidente da Re-
pública na sessão parlamentar 
comemorativa do 25 de Abril.

Luís Montenegro descre-
veu que há uma proposta “pro-
tagonizada e executada pelo 
PS, com apoio parlamentar de 
BE, PCP e PEV”, e outra “pela 
alternativa política do PSD e 
que irá centrar-se nos próximos 
tempos no exercício de uma 
oposição saudável”.

“Nós não podemos rece-
ber lições de disponibilidade 
para o consenso de nenhuma 
força política. O PSD liderou o 
Governo quatro anos e meio, 
convidou o principal partido da 
oposição, PS, para consensos 
várias vezes nas mais variadas 
matérias (segurança social, lei 
eleitoral), coisa que o PS tem 
sucessivamente negado, pri-
meiro na oposição, hoje mes-
mo exercendo a liderança do 
Governo”, lamentou.

“Quando se fala em con-
sensos tem de se saber o seu 
conteúdo. Da nossa parte, ten-
do em conta a nova solução po-
lítica, daremos sempre os con-
sensos àquilo que for positivo 
para os trabalhadores, o país 
e o nosso povo”, afirmou Jeró-

Reações ao Discurso de 
Marcelo Rebelo de Sousa

nimo de Sousa, após a sessão 
parlamentar comemorativa da 
“Revolução dos Cravos”.

O líder comunista, Jeróni-
mo de Sousa, descreveu que 
há um “esforço neste momen-
to”, considerando ser “neces-
sária uma nova política”, mas 
esse “caminho” ainda agora 
começou e, “mais do que os 
consensos”, há que tentar per-
ceber como se poderá construir 
“algo de diferente, procurando 
resolver os problemas do país”.

A porta-voz do BE consi-
derou que o Presidente da Re-
pública, “reconhecendo o que 
havia para andar, reconhece 
também o muito que há para 
fazer”, para além de identificar 
a nova realidade parlamentar e 
conviver com ela.

Catarina Martins sublinhou 
que a parte mais interessante 
foi “o reconhecimento de que 
hoje é seguramente um dia de 
celebração”, que “Portugal an-
dou muito desde a revolução”, 
mas também que é preciso 
“pensar no que falta fazer”.

“Julgo que o Presidente 
teve este sentido. Reconhe-
cendo o que havia para andar, 
reconhece também o muito que 
há para fazer”, defendeu.

A deputada do PEV Heloísa 
Apolónia considerou que não é 
possível falar em consensos 
em abstrato mas sim em torno 
de políticas concretas e afir-
mou a necessidade de reforçar 
o serviço nacional de saúde e a 
escola pública.

“O Presidente vem também 
pedir novamente consensos 
às diferentes forças políticas. 
Aquilo que “Os Verdes” consi-
deram é que não podemos fa-
lar dos consensos em abstrato. 
Temos de falar focados em po-
líticas concretas”, afirmou

O presidente da Assembleia 
da República considerou  essen-
cial para a democracia um poder 
judicial “respeitado” e “prestigia-
do” e uma comunicação social 
“pluralista” e respeitadora das 
regras deontológicas, defenden-
do ainda Portugal a “uma só voz” 
na Europa.

Ferro Rodrigues falava na ses-
são solene comemorativa do 25 
de Abril na Assembleia da Repú-
blica, num discurso em que sau-
dou os “capitães de Abril” e evo-
cou a memória de Salgueiro Maia, 
Melo Antunes e Marques Júnior.

O presidente da Assembleia 
da República levantou as ban-
cadas da maioria de esquerda 
quando se dirigiu ao regresso 
ao parlamento dos representan-
tes da Associação 25 de Abril: 
“Que bom é ver-vos de volta a 
esta casa que é também a vos-
sa casa: A casa da Democra-
cia”, disse.

A meio do seu discurso, o 
primeiro que fez enquanto pre-
sidente da Assembleia da Re-
pública, Ferro Rodrigues deixou 

Ferro defende Portugal a “uma só voz” na Europa
uma das suas mensagens mais 
significativas ao advertir para 
que se olhe com atenção para os 
níveis “de confiança de todas as 
instituições, e não apenas para 
as instituições políticas, porque 
uma democracia não se faz só 
de partidos e deputados”.

“Uma democracia faz-se 
também de um poder judicial 
respeitável e prestigiado. Uma 
democracia necessita de uma 
comunicação social pluralista e 
respeitadora das regras deonto-
lógicas”, salientou o presidente 
da Assembleia da República.

“Não se pode esperar dos 
portugueses respeito por quem 
não se dê ao respeito ou por 
quem não respeite as regras e 
as normas do Estado de Direito 
democrático. A democracia é aci-
ma de tudo um regime de regras 
e de valores”, acentuou o antigo 
secretário-geral do PS.

“Independentemente do méri-
to das propostas políticas de cada 
Grupo Parlamentar, há aqui um 
sinal de inquietação e de incon-
formismo, uma preocupação com 

a qualidade da democracia e o 
combate à corrupção”, advogou.

Na sua intervenção, o presi-
dente da Assembleia da Repúbli-
ca deixou também um apelo para 
que os titulares de órgãos de so-
berania tenham o objetivo de “fa-
lar a uma só voz na Europa”.

A uma só voz “em nome da 
Europa que queremos: uma Euro-
pa mais centrada na solidariedade 

social do que nas décimas das fi-
nanças públicas”, especificou.

“Importa sermos capazes de 
sair destas paredes e continuar-
mos o projeto sempre inacabado 
do aperfeiçoamento da demo-
cracia. Precisamos de continuar 
a ser um Parlamento à altura do 
nosso tempo”, acrescentou, di-
zendo que levará o tema a con-
ferência de líderes.

A deputada do PSD Paula 
Teixeira da Cruz acusou a maioria 
parlamentar de esquerda de into-
lerância, “discurso pueril” e o PS 
de uma governação demagógica 
na sessão solene do 42.º aniver-
sário do 25 de Abril.

“Combatamos os demago-
gos, os moralistas, os radica-
lismos de qualquer espécie, os 
detentores da verdade, os des-

lumbrados com o poder, os ex-
tremismos”, concluiu a ex-minis-
tra da Justiça, antes dos “vivas” 
ao 25 de Abril e a Portugal.

A parlamentar social-demo-
crata começara por criticar a 
“banalização dos conceitos de 
liberdade e de democracia, pois 
“quantas vezes não se invocam 
em nome de ideais e práticas 
intolerantes, totalitárias, subver-

PSD acusa maioria parlamentar de intolerância e demagogia
O deputado do PSD Leitão 

Amaro declarou que os sociais-
democratas serão sempre con-
tra o Programa de Estabilidade 
e o Plano Nacional de Reformas 
do Governo socialista.

“Da parte do PSD, não exis-
tem dúvidas de que a maioria de 
esquerda, de Governo - PS, BE, 
PCP e Verdes -, apoia este ca-
minho errado. Portanto, não vía-
mos necessidade e utilidade em 
submeter o Programa de Estabi-
lidade (PE) a votação”, começou 
por esclarecer o vice-presidente 
da bancada do PSD.

A presidente do CDS-PP, As-
sunção Cristas, confirmara pou-
co antes que o partido irá apre-
sentar no parlamento um projeto 
de resolução sobre os referidos 
documentos do executivo lide-
rado por António Costa, desco-
nhecendo-se se o texto apela ao 
apoio ou ao voto contra aquelas 
propostas governamentais.

“Evidentemente, todos os 
partidos são livres, tal como o 
Governo, a sujeitar o PE a vo-
tações e, havendo algum que 

PSD contra documentos de
Estabilidade e Reformas

o faça, o PSD não deixará de 
votar num sentido que demons-
tre a sua discordância profunda 
com o exercício e a forma irrea-
lista e não credível de governar 
e a falta de ambição e vontade 
reformista e de capacidade para 
resolver os problemas estrutu-
rais do país”, continuou.

Leitão Amaro sublinhou que, 
perante “qualquer projeto de re-
solução que teste o apoio ou a 
rejeição deste PE, o PSD, não 
achando necessário, votará 
mostrando essa rejeição”.

sivas e iníquas”.
“Há falta de transparência na 

vida pública. A concertação so-
cial foi substituída por um acordo 
a três na penumbra. Há falta de 
transparência no processo políti-
co e de escrutínio nesta Assem-
bleia”, afirmou.

Paula Teixeira da Cruz consi-
derou “chocante” o “regresso de 
um tipo de discurso pueril e his-
triónico, com uma lógica infantili-
zante e simplista de que é exem-
plo a ideia de que as políticas de 
absoluta necessidade e salvação 
adotadas para resgatar Portugal 
da situação de pré-falência a que 
chegou em 2011 visariam o em-
pobrecimento do país, enquanto 
as políticas do atual Governo per-
mitiriam, num golpe de mágica, 
resolver em duas penadas todos 
os problemas”.

“Se continuarmos a assis-
tir ao discurso da intolerância, 
à desonestidade intelectual nos 
argumentos e justificações e até 
às atitude persecutórias dos últi-
mos tempos, incluindo a criação 
de conflitos artificiais, por razões 
em grande parte de ‘revanche’ 

pessoal, com assalto à adminis-
tração pública ou reguladores in-
dependentes”, foi enumerando a 
parlamentar do PSD.

Para concluir sobre o risco de 
“uma crise de confiança nas ins-
tituições, mas também uma crise 
de confiança dos portugueses 
uns nos outros” caso daquelas 
práticas em que alguns “conti-
nuarem a olhar com suspeição 
os partidos e opiniões que não 
alinham com o poder, como se 
todos os que se sentam  à es-
querda do PS fossem meramen-
te tolerados”.

“Temos de chamar a atenção 
para a governação demagógica, 
baseada em propostas sem sus-
tentabilidade, que levam os paí-
ses à ruína, como já aconteceu. 
A verdade reconhecida  é que o 
XIX Governo [PSD/CDS-PP] ti-
rou Portugal da bancarrota, fez 
a dolorosa travessia do deserto 
e permitiu as restituições de 
rendimentos a que foi possí-
vel agora proceder, embora a 
ritmo incompatível com os fun-
damentais da economia e das 
nossas finanças”.
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Durante a sua visita ao Rio de Janeiro, 
o Secretário José Luís Carneiro visitou o 
Real Gabinete Português de Leitura que 
este ano estará completando 179 anos de 
fundação, no próximo mês de maio e ficou 
encantado com sua arquitetura e suas mi-
lhares de obras literárias. Também Ficou  
feliz ao ver a obra que está sendo realizada 
no anexo do Real Gabinete. Além de visi-
tar as relíquias que ali se encontram. Com 
certeza uma visita inesquecível para o Se-
cretário Dr. José Luís Carneiro que, duran-
te a visita teve ao seu lado o Dr. Francisco 
Gomes da Costa, que externou toda satis-
fação com a visita do Secretário e também 
a presença do Sr. Embaixador  de Portugal 
no Brasil Francisco Ribeiro Teles.

Chegada do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, 
José Luís Carneiro ao Real Gabinete Português de Leitura, ladeado 
pelo Embaixador de Portugal no Brasil, Francisco Ribeiro Telles, o 
Cônsul Geral de Portugal no Rio, Dr. Nuno de Mello Bello, Dr. Ângelo 
Horto e os assessores do Secretário.

Já no interior do Real Gabinete, o Secretário José Luís Carneiro assi-
na o livro de visitantes na Instituição Portuguesa e vê algumas obras 
Raras

Visita do secretário de estado das comunidades
real Gabinete PortuGuês de leitura

lar d. Pedro V

Durante sua visita, no Real Gabinete, o Secretário de Estado José 
Luís Carneiro observa a peça “Relicário da Saudade” que se refere 
à travessia aérea do Atlântico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral

O Embaixador 
de Portugal no 
Brasil, Dr. Fran-
cisco Ribeiro 
Telles ao lado 
do Dr. Francis-
co Gomes da 
Costa, repre-
sentando o Dr. 
Antônio Gomes 
da Costa, com 
o Dr. José Luís 
Carneiro – 
Secretário de 
Estado, na visi-
ta às obras que 
estão sendo 
realizadas no 
Real Gabinete

Francisco Gomes da Costa junto ao Secretário de Estado, José Luís 
Carneiro, o Cônsul, Nuno de Mello Bello na obra do anexo do Real 
Gabinete Português de Leitura

O Secretário de Estado das Comunidades, durante a sua visita ao 
Real Gabinete Português de Leitura

Durante a presença, no Real Gabinete Português de Leitura, Dr. 
Francisco Gomes da Costa e o Secretário de Estado, Dr. José Luís 
Carneiro debatem alguns temas relacionados ao Real Gabinete,ao 
lado o Dr. Alcides Martins vice-presidente.  

O Secretário de estado das Comunidades, quando visitava o Lar D. 
Pedro V, no Rio de Janeiro, recepcionado pelo Dr. Francisco Gomes 
da Costa. Na foto, ainda, o Cônsul de Portugal Nuno de Mello Bello 
e Dr. Albano da Rocha

 Dando prosseguimento 
à sua visita oficial ao Rio de 
Janeiro, o Secretário José 
Luís Carneiro visitou algu-
mas Obras Sociais como, 
designadamente o Lar D. 
Pedro V, em Copacabana, 
onde realçou apoio total do 
Governo Português às Ins-
tituições Sociais. Foi mais 
uma agradável visita onde 
o Secretário pode consta-
tar o belo trabalho que vem 
sendo realizado pela dire-
toria do Lar D. Pedro V.

O Dr. Francisco Gomes da Costa quando apresentava a coordena-
dora do Lar D. Pedro V, ao Secretário de Estado José Luís Carneiro. 
Vemos ainda o Cônsul Nuno de Mello Bello

Durante a visita ao Lar D. Pedro V, o Secretário José Luís Carneiro 
num bate papo com as senhoras que vivem na Instituição Portu-
guesa

Num registro da visita ao Lar D. 
Pedro V podemos ver o presidente 

Feirense, Ernesto Boaventura, o 
Cônsul Nuno de Mello Bello, Dr. 

Francisco Gomes da Costa – Pre-
sidente da Caixa de Socorros D. 

Pedro V, o Secretário das Comuni-
dades José Luís Carneiro, a coor-

denadora D. Gonçala, Dr. Albano da 
Rocha, assessores do Secretário 
Ricardo  Vitória,Vítor Pinto, José 

Matos Nicolau e o Embaixador João 
Maria Cabral,Celso Valverde,

Momento da 
chegada do 
Secretário das 
Comunidades, 
José Luís 
Carneiro, ao 
Lar D. Pedro 
V, ao lado do 
presidente Dr. 
Francisco Go-
mes da Costa 
e do Cônsul de 
Portugal, Nuno 
de Mello Bello

Em nome da Diretoria do Real Gabinete Português de Leitura, 
queremos agradecer a visita de Vossa Excelência à nossa Casa.

É uma honra recebê-lo, Senhor Secretário de Estado, bem 
como aos Senhores Embaixadores e ao Senhor Cônsul Geral de 
Portugal no Rio de Janeiro (este já nosso assíduo colaborador) 
nesta que foi a primeira associação criada pelos portugueses do 
Brasil após a proclamação da Independência em 7 de setembro de 
1822. E ao lhe darmos, em nome da Diretoria, as nossas boas-vin-
das, queremos formular votos de que sua gestão à frente da Se-
cretaria de Estado das Comunidades Portuguesas seja de maior 
sucesso e enriquecida pela execução de seu plano de trabalho e 
de suas aspirações no âmbito e no espaço da “nação peregrina”.

A vista de V. Exa., Senhor Secretário de Estado, à “alma mater” 
das associações portuguesas no Brasil coincidiu com um período 
de grandes preocupações para nós, de desafios e de trabalho, 
não nos referimos nem à conjuntura política e econômica que o 
país atravessa, entre debates parlamentares e disputas partidá-
rias, nem às obras e preparativos com que a cidade do Rio de 
Janeiro está comprometida para a realização das Olimpíadas que 
se realizarão aqui dentro de 3 meses.

As nossas preocupações e o nosso foco associativo concen-
tram-se no fato de que o edifício-sede do Real Gabinete, construí-
do de 1880 a 1887, e seus dois prédios anexos, adquiridos recen-
temente, por força das intempéries e do desgaste do tempo, estão 
a ser objeto de grandes reformas estruturais e da revitalização de 
seus interiores.

Daí o fato de estarmos a receber Vossa Excelência com a 
“casa em obras”, dezenas de operários nos andaimes, escadas e 
monta-cargas, materiais e ferramentas. Mas diga-se perante o Sr. 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas que todas 
estas obras e reformas só acontecem porque há milagres. Ins-
tituições como o Real Gabinete, abençoado por Deus, não têm 
recursos financeiros; para a sua construção nas últimas décadas 
do século XIX mobilizaram-se os comerciantes da praça e as se-
nhoras dos dirigentes ofereceram jóias para serem leiloadas; para 
a sua sobrevivência, no decorrer das sucessivas gerações, ocor-
reram milagres. Nunca foram contempladas nos testamentos de 
benfeitores ou de beneméritos – mas nunca deixaram de aconte-
cer milagres. Apesar das intempéries e das dificuldades, São Luis 
de Camões, cuja estátua em bronze está aos fundos do salão da 
biblioteca, fazia milagres.

É o que aconteceu agora para atendermos à grande reforma 
que está em curso: ou a fazíamos ou seríamos obrigados a reduzir 
as atividades da biblioteca , do centro de estudos, do pólo de pes-
quisas da instituição.

E o milagre veio pela ajuda recebida da Real Sociedade Caixa 
de Socorros D. Pedro V e da Federação das Associações Portu-
guesas e Luso-Brasileiras, graças às quais estamos a assegurar 
ao Real Gabinete o futuro de um novo século: telhados, pinturas, 
cúpulas, lustres, claraboias, beleza arquitetônica, tudo o que fez 
da nossa casa, segundo as classificações internacionais, uma das 
20 mais bonitas bibliotecas de todo o mundo.

É o que gostaríamos de dizer, Senhor Secretário de Estado, 
ao recebê-lo nesta Casa – que de agora em diante também é uma 
Casa de V. Exa.     

Palavras do dr. Francisco G. costa.



lArouca Barra Clube
lAssociação Atlética Portuguesa
lBanda Portugal
lCasa dos Açores
lCasa Aldeias de Portugal
lCasa de Aveiro e Banda Irmãos Pepino
lCasa das Beiras
lCasa de Espinho
lCasa de Benfica
lCasa do Minho
lCasa do Porto
lCasa dos Poveiros
lCasa de Portugal
lCasa de Viseu
lCasa da Vila da Feira e Terra de Santa Maria
lCasa de Trás-os-Montes e Alto Douro
lClube de Regatas Vasco da Gama
lClube Português do Rio de Janeiro
lClube Recreativo Português de Jacarepaguá
lClube Social Camponeses de Portugal
lCasa Unidos de Portugal (Alcântara)
lClube Português de Niterói
lOrfeão Português

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS E LUSO-BRASILEIRA

SALVE O DIA DA COMUNIDADE
LUSO-BRASILEIRA

Rio de Janeiro, 28 de Abril a 4 de 
Maio de 2016PORTUGAL  EM FOCO

lOrfeão Portugal
lCasa de Portugal  de Petrópolis
lCasa de Portugal  de Teresópolis
lCasa de Portugal de Volta Redonda
lReal e Benemérita Sociedade
 Portuguesa de Beneficência do R.J
lSociedade Portuguesa de
 Beneficência de Niterói
l Real e Benemérita Soc. Caixa de Socorros  
 D. Pedro V
lClube Ginástico Português
lReal Gabinete Português de Leitura
lLiceu Literário Português
lObra Portuguesa de Assistência
lCâmara Portuguesa
 de Comércio e Indústria do RJ
lCentro da Comunidade Luso- Brasileira do 
 Rio de Janeiro
lG. F. de Danças e Cantares 
 S. Rafael Arcanjo

Uma comunidade não assenta somente nas raízes his-
tóricas, na língua, na cultura, na parceria econômica. 
Assenta, sobretudo, no grau de Amizade que une dois 

povos, e os torna solidários com o mesmo destino.
As nossas Associações são matrizes naturais da fraterni-

dade luso-brasileira. Nelas não se cultura apenas uma Pátria, 
nem se evocam apenas as tradições e história de um país.

São duas pátrias em eucaristia no mesmo o altar é a história 
comum, é a partilha integral de sentimentos e de projeetos.

Por isso, se recebem dos portugueses o reconhecimento 
pelo que oferecem em termos de evocação e de presença de 
Portual no Brasil, também contam com o respeito e o cari-
nho dos brasileiros pelos elos de ligações que se constituem 

e pela saudável liturgia que praticam.
Servi-las é um dever de todos; dignificá-las com o traba-

lho, com o esforço e os ideais, é engrandecer, de alguma 
forma, o Brasil e Portugal.

Casa Associção, da mais humilde à mais rica, da mais anti-
ga à mais nova, cristalizada o amor e a saudade, a devoção e 
o fervor patriótico dos homens nela integrados.

Por isso, no dia em que celebramos o Descobrimento do 
Brasil e a Comunidade Luso-Brasileira, nada mais justo do 
que ressaltar a dedicação o sacrifício e grandeza de alma da-
queles que no meio associativo, dia após dia, estão a dar-lhe 
uma dimensão sem paralelo no mundo.

A. Gomes da Costa
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22 DE ABRIL DIA DA COMUNIDADE

Composição da Mesa de Honra Agostinho dos Santos Presidente da Casa do Minho, Sub-Procurador 
da República, Dr. Alcides Martins, Presidente José Henrique, o Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro Dr. 
Nuno de Mello Bello, a oradora da noite, Duputada Martha Rocha, Presidente do Conselho Beirão José 
Henriques, o Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio do RJ, Ricardo Coelho

O Pre-
sidente 
José 
Henrique 
durante o 
seu dis-
curso com 
referência 
à data 
comemo-
rada

Bonita Festa, realiza-
da no Dia 22 de Abril, na 
Casa das Beiras. A tradi-
cional Sessão Solene co-
memorativa ao Dia da Co-
munidade Luso-Brasileira 
teve a presença honrosa 
do Cônsul de Portugal no 
Rio de Janeiro, Dr. Nuno 
de Mello Bello, presidindo 
a Mesa de Honra. O ceri-
monial teve início com a 
execução dos Hinos Na-
cionais, Português e Bra-
sileiro e em seguida, o 
Cônsul Dr. Nuno de Mello 
Bello proferiu seu discur-
so festivo. Dando pros-
seguimento à noite, o 
Presidente da Casa das 
Beiras, José Henrique re-
alizou um belo discurso, 
de improviso, como sem-
pre, brilhante.

Na sequência da ceri-
mônia, a diretora Neuma-
ra leu o currículo da Ora-
dora - Deputada Martha 
Rocha, que logo a seguir 
brindou a todos com um 
rico discurso comemorati-
vo ao Dia da Comunidade 
Luso-Brasileira, deixando 
o público presente exta-
siado com sua oratória.

Terminada a Sessão 
solene, foi oferecido aos 
presentes, um delicioso 
coquetel. A comunidade 

luso-brasileira esteve pre-
sente, mostrando toda sua 
força e determinação para, 
juntos, festejarem mais 
um Dia da Comunidade 
Luso-Brasileira. Sem dú-
vida alguma foi uma noite 
memorável e brilhante. 

O Cônsul 
de Portugal 

no Rio de 
Janeiro Dr. 

Nuno de 
Mello Bello 

durante o 
seu discurso

A primeira-dama, Verônica Ramos, entregando 
um buquê de flores à Deputada Martha Rocha, 
durante a Sessão Solene

Dra. Martha Rocha, foi homenageada com o título 
de sócia da Casa das Beiras, entregue pelo Presi-
dente José Henrique

Num close especial, o casal, Cônsul Dr. Nuno de Mello Bello, espo-
sa, a Consulesa Ana Maria, Deputada Martha Rocha, o Presidente 
José Henrique e um casal de componentes do R.F. Benvinda Maria

Em outro destaque da noite, a Deputada Martha Rocha, sua mãe 
Emília Rocha, o Vereador, Dr. Paulo Pinheiro e esposa Fátima, a 
primeira-dama, Verônica e o Presidente José Henrique

Encontro de amigos, na Sessão Solene festiva de 22 de Abril, o Pre-
sidente José Henrique, a Consulesa Ana Maria, o empresário An-
tônio Rocha, Felipe Mendes, do jornal Portugal em Foco, o Cônsul 
Nuno de Mello Bello e a diretora Neumara

Num destaque 
da noite, o 
Presidente José 
Henrique com 
as autoridades, 
o Cônsul de 
Portugal no 
Rio, Nuno de 
Mello Bello, 
o Presidente 
da Câmara 
Portuguesa do 
Rio Ricardo ----
------, e o diretor 
------------

Momentos 
marcantes 
da festa, o 
Presidente 
do Conselho 
Beirão, José 
Henriques, 
Emília Ro-
cha, mãe da 
Deputada 
Martha Ro-
cha, o Presi-
dente José 
Henrique e 
convidados 
Joaquim 
Fernandes, 
amigos

Encontro entre amigos, Neumara Coelho, a ex-primeira-dama, Elenice, Sra. Emília Rocha, Deputada 
Martha Rocha, o Presidente José Henrique, Flávia Mariath, Júlio Robalo, Eliane Mariath e uma amiga

Mesa do Cônsul Nuno de Mello Bello, Presidente José Henrique, Felipe Mendes,  Ricardo Coelho,pre-
sidente da câmara Portuguesa de comercio e industria do Rio de Janeiro a Consulesa Ana Maria, 
Maria Elena Ramalhoto, Luís Ramalhoto,Ricardo Oliveira diretor da Câmara Portuguesa 

Para todos que estiveram 
presentes parabéns ao 
Presidente José Henrique 
e toda sua diretoria pela 
belíssima organização do 
evento, nosso reconheci-
mento
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COMEMORADO NA CASA DAS BEIRAS

A Deputa-
da Martha 
Rocha 
oradora 
da noite 
profe-
riu um 
discurso 
belíssimo

Panorâ-
mica do 

salão, 
durante 

a Sessão 
Solene 
come-

morativa 
ao 22 de 

Abril

Um verdadei-
ro encontro 
de amigos, 
o radialista 
Dimas Ramos, 
Presidente 
Transmontano, 
Antônio Paiva, 
o Presidente 
José Henrique, 
ex-presiden-
te Minhoto, 
Joaquim 
Fernandes, 
o presidente 
Agostinho dos 
Santos, José 
Matos e Ma-
nuel do Estácio

O dia 22 de abril, re-
presenta o inicio de uma 
relação entre a então 
criada colônia brasileira 
e a nação portuguesa, 
responsável pelo desco-
brimento destas terras, 
por feito de seu valoroso 
navegador, Pedro Álva-
res Cabral.

A idéia de ampliar o 
Império para as terras 
brasileiras começou a 
germinar, ainda no sécu-
lo XVI, mas foi no sécu-
lo XVII que a mesma se 
impôs como projeto do 
Estado Português. O pri-
meiro objetivo foi dominar 
toda a costa, avançando 
posteriormente para o in-
terior. O empreendimento 
não era pequeno, e foi 
levado a cabo com uma 
persistência que há de 
ser louvada e reconheci-
da por todos nós.

Durante a longa guerra 
travada contra a Espanha 
(1640-1688), a expansão 
do Império no Brasil tor-
nou-se uma prioridade, 
condicionando grande 
parte da política exter-
na. Diversas possessões 
portuguesas ao redor do 
globo foram abandona-
das para concentração 
de recursos disponíveis 
nesse projeto.

Em 1808, depois de 
300 anos do descobri-
mento do Brasil, a Família 
Real Portuguesa aportou 
no Brasil, proporcionando 
o estreitamento, de fato, 
dos laços e a transmissão 
inequívoca de costumes 
e valores que permeiam 
a sociedade brasileira até 
os dias de hoje. 

A chegada da corte 
Portuguesa ao Brasil é 
um fato novo na história 
européia. Pela primeira e 
única vez, um monarca, 
acompanhado de algu-
mas milhares de pesso-
as, transferia-se do velho 
continente para a Améri-
ca, trazendo os elemen-
tos fundamentais para o 
processo de desdobra-
mento de um país.

Na verdade, D. João 
VI, ainda na Bahia, come-
çou a replicar as estrutu-
ras políticas e administra-
tivas de Portugal. Abriu 
os portos ao comércio in-
ternacional e criou todas 
as instituições próprias 
de uma nação indepen-
dente (Conselho de Es-
tado, ministérios, esco-
las militares, fábricas de 
pólvora, arsenais, Banco 
do Brasil, Jardim Botâni-
co, etc.), mandando vir, 
do estrangeiro, artistas e 
técnicos.

Em 1815, o Brasil foi 
elevado a condição de 
Reino Unido de Portugal 
e Algarves. Em 1821, D. 
João VI regressou a Por-

tugal, facilitando a Procla-
mação da Independência 
do Brasil, no ano seguinte.

 As cumplicidades 
entre Brasil e Portugal 
sempre foram muitas, faci-
litadas pelo constante fluxo 
ultramar. A implementa-
ção da República no Brasil 
(1889) acabou por inspirar 
movimento análogo em ter-
ras lusitanas, o que efetiva-
mente ocorreu em 1910.

A primeira República 
Portuguesa terminou em 
1926, com ascensão de Sa-
lazar ao poder, quando lá, o 
“Estado Novo” é instituído. 
No Brasil, de forma seme-
lhante, Getúlio Vargas im-
põe um novo governo, tam-
bém denominado “Estado 
Novo”, em 1937. Em 1945, 
o Brasil experimentou um 
breve período de demo-
cracia, que foi rapidamente 
substituído pela ditadura 
militar em 1964.

Nas duas décadas se-
guintes, Portugal e Brasil 
experimentaram o movi-
mento de retorno ao Estado 
Democrático de Direito, pri-
meiro em Portugal em 1979 
e em 1984 no Brasil, per-
meados pelas trocas cul-
turais de ambos os lados, 
entre artistas e intelectuais, 
na música e na literatura, 
ainda mais irmanados na 
luta contra a ditadura.

A partir dos anos 90, as 
relações entre os dois paí-
ses tornam-se mais inten-
sas, com uma circulação 
cada vez maior de pessoas 
e idéias entre eles.

O “Dia da Comunidade 
Luso-Brasileira” celebra 
justamente esta parceria 
entre dois povos cuja ori-
gem remonta ao ano de 
1500 e, desde então, cami-
nham juntos, em um cons-
tante processo de evolução 
a afirmação de suas parti-
cularidades e valores mais 
profundos.

O Brasil, em especial o 
Rio de Janeiro, foi o princi-
pal destino de portugueses, 
desde os tempos de colo-
nização, de forma que hoje 
se estima que este Estado 
tenha a maior população 
de portugueses e seus des-
cendentes fora de Portugal.

O legado da colonização 
lusitana, entre nós, sem-
pre será muito relevante, 

DISCuRSO DA ORADORA DA NOItE
DEputADA MARthA ROChA

influenciando, além da 
nossa língua, a religião, 
a arquitetura, a culinária, 
a agricultura, entre ou-
tros inúmeros aspectos.

Em 1967, por meio 
da Lei 5.270, o dia 22 
de abril foi fixado no ca-
lendário como o “Dia da 
Comunidade Luso-Bra-
sileira”, que celebra o le-
gado lusitano em nosso 
País e a união entre os 
dois povos.

A relação entre por-
tugueses e brasileiros 
atingiu um novo patamar 
em 22 de abril de 2000, 
quando o Tratado da 
Amizade, Cooperação 
e Consulta foi assinado, 
criando mecanismos de 
ajuda mútua e igualdade 
entre Brasil e Portugal.

Neste contexto de 
preservação da cultu-
ra e dos costumes lu-
sitanos, foi fundada a 
Casa das Beiras, que 
une portugueses e bra-
sileiros em torno da fra-
ternidade e fidalguia. 
Hoje, como de há muito, 
brasileiros e portugue-
ses andam lado a lado, 
buscando manter vivas 
as tradições que estão 
presentes no cotidiano.

Por tudo isso, a cada 
22 de abril, celebramos 
não só o descobrimento 
do Brasil, mas o início de 
uma íntima relação entre 
duas nações irmãs, que 
perdura desde os tem-
pos de Cabral e marca 
a transmissão de um te-
souro que se traduz na 
alma e na expressão de 
cada um de nós.

Assim movida pelo 
mar que trouxe as Ca-
ravelas Portuguesas ao 
Porto mais Seguro de 
suas Colônias, o Bra-
sil. Inspirada na poesia 
que unifica as tradições  
luso brasileira, agrade-
ço a honrosa missão de 
estar convosco nesta 
noite de glória e ouso 
me despedir lembrando 
o mais renomado poe-
ta português, Fernando 
Pessoa, que em seu 
“Mar Português”, nos 
ensina Bem haja a na-
ção Luso Brasileira!

Obrigada!

Outra mesa de 
destaque, des-
ta linda festa , 

o Comendador 
Afonso Ber-

nardo, esposa 
Florbela, os 

radialistas Idá-
lia e Maneca e 

o Presidente da 
Casa de Trás

-os-Montes, 
Antônio Paiva

Assistência da 
Sessão Solene, 
a primeira-
dama, Verô-
nica Ramos, 
filha Vanessa e 
namorado , Sr. 
Júlio Robalo e 
Felipe Mendes

Descontração total, na noite Festiva, o Presidente José Henrique, esposa Verônica, as diretoras Flávia 
Mariath, Neumara Coelho, Eliane Mariath,demais senhoras e o Antonio Abraços

Presti-
giando o 
evento, o 
vice-pre-
sidente 
açoriano, 
Álvaro 
Mendonça 
e esposa, 
Laura, 
Magali e 
um casal 
amigo
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PEÇAS PARA PICK-UPS - VANS
AUTOMÓVEIS NACIONAIS E IMPORTADOS

Pelo registro his-
tórico, o dia 22 de 
Abril, comemora a 
Descoberta do Bra-
sil, e há 46 anos o 
Saudoso Senador 
Vasconcelos Tor-
res, apresentou no 
Senado o “Dia da 
Comunidade Lu-
so-brasileira” até 
hoje festejado com 
o devido patriotis-
mo pôr as duas 
nações Portugal e 
Brasil. Assim neste 
mundo que se de-
flagra hora a hora, 
em quanto nações 
se debatam pôr in-
teresses financeiros e ideológicos, Por-
tugal e Brasil constituem uma unidade 
singular.
 Desde a chegada das caravelas 
cabralinas, não há  nada que separe o 
amor e a amizade entre os dois povos. 
Perdeu-se a fraternidade deste enlace 
comunitário as hoje independentes Ango-
la, Guiné, Moçambique, Macau e Timor, 
onde o idioma continua a ser lusíada, 
mas o enlace eterno vai perdurar neste 

22 de abril 
dia da comunidade 

luso-brasileira
Universo, como exemplo 
único, desta data 22 de 
Abril, dia da Comunidade 
Luso-brasileira. Figuras 
generosas e amigas do 
Portugal eterno como se-
jam Vasconcelos Torres, 
Negrão de Lima, Euripe-
des Cardoso de Mene-
zes, Garrido Torres, etc. 
Muito contribuíram para 
este memorável Dia em 
que unidos pela mesma 
língua, pela mesma cul-
tura, pela mesma cultu-
ra, pela mesma religião, 
pelo mesmo destino 
heróico e progressista , 
Brasil e Portugal formam 
na atualidade a mais im-

portante e singular Comunidade de que 
se tem notícia na História dos povos 
deste Mundo!...
 Embora nações independentes 
Brasil e Portugal, se acham ligadas pôr 
acendrada comunhão espiritual e mate-
rial numa união de propósito e anseio de 
paz, justiça e prosperidade. Nunca será 
de mais exaltar a memória de tão gran-
des brasileiros que instituíram a gloriosa 
data do “DIA DA COMUNIDADE”.
      

rio de Janeiro, 28 de abril a 4 de 
maio de 2016PORTUGAL  EM FOCO

O Consul honorário de Portugal em Niterói Dr. Fernando Guedes, 
proferiu um belo discurso em homenagem ao dia das comunidades

No passado domingo foi 
realizada uma linda home-
nagem ao dia 22 de Abril, dia 
do descobrimento do Brasil 
e dia da Comunidade Lu-
so-brasileira. Mais uma vez 
o centro das Comunidades 
Luso-brasileiras, proporcio-
nando belos momentos de 
muita emoção com o Cônsul 
Honorário de Portugal, em 
Niterói, Dr. Fernando Gue-
des ao lado do presidente 
do centro Anselmo Dias, 
colocaram flores no monu-
mento histórico de Pedro 
Álvares Cabral, onde foram 
realizados alguns discursos 
comemorativos. Podemos 
destacar o discurso do pro-
fessor Maximiano de Carva-
lho e Silva, professor Eméri-
to da UFF, que realizou um 

belíssimo discurso festivo o 
presidente do centro das co-
munidades Luso-brasileiras, 
Dr. Anselmo Dias. Durante o 

evento realizou algumas ho-
menagens às senhoras quer 
foram homenageadas com 
um buquê de flores.

Professor 
Maximiano de 
Carvalho e Silva, 
orador da manhã 
festiva em home-
nagem a Pedro 
Alvares Cabral 
quando fazia sua 
orátoria ao lado 
do presidente 
do centro das 
comunidades 
Luso brasileira 
Anselmo Dias, 
Comendador 
Orlando Cerveira 
e componen-
tes do Rancho 
folclórico Luís de 
Camões 

No registro fotográfico diante 
do monumento de Cabral 
o presidente do centro da 

comunidade Luso Brasilei-
ra, Anselmo Pereira Dias e 

esposa, o orador Maximiano 
de Carvalho e Silva, pro-

fessor e esposa Dirce, Abel 
Morgado e esposa Deise, 

ex-presidente do centro das 
comunidades Luso Brasileira, 
Afonso e sua mãe, Fernando 

Guedes, Consul de Niterói, 
esposa Rosa Guedes, Mario 

Ranhada e esposa, Orlan-
do Cerveira, ex-presidente 

centro das comunidades Luso 
Brasileira, Carlos Bartha, Jose 
Mendonça da Casa Unidos de 
Portugal de Alcântara e Adenir 

de Carvalho 

Momento da homenagem com flores a se-
nhora, Dirce esposa do orador Maximiano 
de Carvalho e Silva entreque pela esposa 
do presidente do Centro das Comunidades 
Anselmo Dias

O presidente do centro das comunidades Portuguesas de 
Niterói Anselmo Dias, também realizou um belo discurso  

Centro da Comunidade Luso-brasiLeira 
festeja Pedro ÁLvares CabraL
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Anote aí, a Casa de Brunhosinho estará realizando no próximo 
sábado com o apoio da Numatur Turismo, mais uma Noite Tras-
montana e como convidado o rancho da Casa do Minho de São 
Paulo. 

Vemos a Sra. Iracema da S. Pereira Ferreira quando recebia o 
Diploma da Câmara Municipal entregue pelo Vereador Toninho 
Paiva junto ao presidente Sr. José Pinho na sessão solene co-
memorativa dos 37 anos do Arouca São Paulo Clube, agora com 
o devido destaque.

Puxa essa foi achada no fundo do Baú. Vemos o amigo Dr. Andre 
Pinto de Souza e o Dr. Mario Soares.

Meu preclaro amigo Sr. Jacinto Jose Pereira, nunca me chame 
para sentar na sua mesa. O senhor só compra água??? É claro 
que eu como bom trasmontano, gosto de um vinhozinho, uma 
bagaceirinha, um wisquinho, uma cervejinha ok, água enferruja 
o Torrão.

É com profunda tristeza 
por um lado, e por outro 
lado muita felicidade, que 
vemos a partida deste no-
bre amigo Albino Vieira, 
que irá nos deixar para 
viver com sua família em 
Portugal. Amante do fol-
clore e das coisas portu-
guesas, muito colaborou 
para o engrandecimento 
deste semanário em São 
Paulo, bem como seu 
representante Armando 
Torrão. Ate breve amigo 
já com saudades.

Banco Caixa Geral - Brasil
7 anos de investimentos e crescimento. Agora, olhando para os próximos 7 anos
No ultimo dia 01 de Abril de 2.016, 
o Banco Caixa Geral – Brasil co-
memorou o 7° aniversário da ins-
tituição. Nas novas instalações do 
banco, localizado agora na Av. Fa-
ria Lima, os colaboradores se reuni-
ram na sacada do edifício para um 
brinde comemorativo. Em seu dis-
curso, Henrique Cabral Menezes, 
Diretor Presidente, fez questão de 
agradecer a todos pela dedicação 
e empenho no projeto, destacando 
os colaboradores mais antigos do 
banco que estão desde a sua fun-
dação. Henrique lembrou, também, 
que o Grupo Caixa Geral de Depó-
sitos, que recentemente completou 

140 anos de história, está no Bra-
sil há mais de I século: os registros 
da abertura da primeira agência 
da CGD no país, a Agência Finan-
cial de Portugal 
no Rio de Janei-
ro, remetem ao 
ano de 1887. Há 
relatos de que o 
próprio Impera-
dor Dom Pedro II 
foi quem assinou 
a carta de autori-
zação da atividade da agência, sen-
do a CGD um dos primeiro bancos 
estrangeiros a chegar ao país. De 
lá para cá muita coisa mudou: em 

1984 a Agência Financial de Portu-
gal tornou-se Banco Financial Por-
tuguês. Em 1998 a CGD compra o 
Banco Bandeirantes e em 2001 tor-

na-se acionista de 
referência no Uni-
banco, entre ou-
tros fatos marcan-
tes, até a abertura 
em 2009 do Ban-
co Caixa Geral – 
Brasil S.A. Mais 
recentemente, o 

banco passou por reestruturações 
substanciais em sua atividade, de 
forma a reforçar a sua identidade de 
banco de raiz portuguesa. Entre as 

mudanças, a área de Particulares, 
que agora passa a se chamar Pes-
soa Física, passou por uma reestru-
turação mais significativa: na fren-
te da nova equipe, Carla Silva está 
otimista com as mudanças e acredi-
ta que há muito trabalho pela frente. 
“No decorrer do projeto de reestru-
turação da área de Pessoa Física, 
identificamos um grande potencial 
de expansão dessa atividade, de 
forma que o nosso objetivo agora é 
mostrar à comunidade luso-brasilei-
ra que o Grupo CGD está presente 
no Brasil e que queremos continu-
ar a escrever essa história de su-
cesso.”

Henrique Cabral Menezes homenageia os primeiros colaboradores do ban-
co, Ricardo Boga, Carla Morena, Nilce Jacomini, Silvana Pucci, Marília Pau-
la, Luzinete Santos, Ádina Rodrigues, Fabio Raposo e Rafael Ferrão.

A nova equipe de Pessoa Física, André Barboni, Cristina Machado, Marília 
Paula, Carla Silva, Jéssica Alcântara, Michele Brito, Juliana Araújo e Ri-
chard Lima.

Apareça você também no
“Almoço das Terças”

Se ainda não conhece, vá participar 
deste convívio semanal, um almo-
ço recheado de qualidade em culi-
nária, e sempre repleto de amigos, 
e também considerado o ponto de 
encontro de amigos. Vá você tam-
bém desfrutar deste bom convívio 
semanal, sempre às terças feiras 
na Portuguesa de Desportos, mais 
precisamente na “Taberna Cais do 

Porto”. Entre um copo e outro, um 
bom papo, rever e conhecer novos 
amigos e saborear a deliciosa gas-
tronomia portuguesa, sempre aos 
cuidados da “expert” Tereza Morga-
do e sua assistente Terezinha. Caro 
leitor apareça você também por lá, 
sua participação é por adesão. In-
formações e reservas pelo fone (11) 
3228.2627.

Prestigiando a Adega Cais do Porto vemos o Dr. Carlos A. Carreira, seu 
querido pai que em breve ira comemorar 90 anos Sr. Olívio Carreira o casal 
amigo Sr. Devanir Banhoz e a esposa Sra. Margarete Batista e ainda a pro-
prietária Tereza Morgado e a fadista Gloria de Lurdes.

Casa de Portugal e Kafka Produções  
Convidam para o encerramento das 

comemorações dos 80 Anos
A Casa de Portugal de 
São Paulo encerra no dia 
29 de Abril as comemo-
rações dos seus 80 Anos 
com show comemorati-
vo da fadista portuguesa 
“Carminho” e lançamento 
do DVD dos shows que 
aconteceram nos dia 03 
e 04 de Dezembro de 
2015. O objetivo é cele-
brar os 80 anos da Casa 
de Portugal, relembrando 
sua história e trajetória, 
importante na consolida-
ção da comunidade luso 
– brasileira.  A Casa de 
Portugal receberá no dia 
29 de Abril a jovem fadis-

ta conhecida internacio-
nalmente. Carminho fez 
parcerias com renomados 
artistas brasileiros como 
Chico Buarque, Ney Ma-
togrosso, Milton Nasci-
mento e têm intensa ativi-
dade artística no Brasil e 
exterior. O evento é uma 
atividade organizado por 
meio da Lei Rouanet do 
Ministério da Cultura, com 
patrocínio do Banco Cai-
xa Geral – Brasil e outras 
empresas, com apoio da 
Prefeitura de São Paulo, 
Consulado Geral de Por-
tugal, Plug Cultural e Ho-
tel Tryp.
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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

Dia 02 de maio – segunda – 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

-------------------------PROGRAMAÇÃO 2016-------------------------
“22 de Abril - Dia da Comunidade 

Luso-Brasileira e do Descobrimento do Brasil”

Diplomacia lusa no Reino de Sião
Conquistada há 505 anos a 

maometana Malaca, território 
da atual Malásia, no Sudeste Asiáti-
co, o César do Oriente, Afonso de 
Albuquerque (1453 – 1515), Vice-Rei 
do então Império Português da Índia, 
despachou rumo ao Norte da Penín-
sula Indochinesa, no mesmo ano de 
1511, o embaixador Duarte Fernan-
des para estabelecer relações diplo-
máticas e comerciais com a dinastia 
budista do riquíssimo Reino de Sião, 
atual Reino da Tailândia – considera-
do, desde o século passado, um dos 
destinos prediletos de turistas de todo 
o mundo pelas paradisíacas praias, 
bem como pelos inúmeros templos 
dedicados a Buda e também pela 
surpreendente gastronomia. Natural 
de Alhandra, localidade a 25 quilôme-
tros ao Norte de Lisboa, o destemido 
e habilidoso Albuquerque, o Leão 
dos Mares, não pretendia submeter 
pelas armas o Rei de Sião por temer 
represálias da China que, certamente, 
sairia em defesa dos históricos alia-
dos siameses. Recomendou a Duarte 
Fernandes que evitasse qualquer 
confronto com os soberanos de Sião 
e, como gesto de boa vontade, enviou 
ao Rei Rama Tibodi II uma espada 
com bainha de ouro e incrustada de 
diamantes. Oferece-lhe ainda uma 
aliança diplomática na qual o país 
jamais seria subjugado e colonizado 
pelos portugueses – promessa que, 
de fato, foi cumprida e a Tailândia, 
considerada por Lisboa desde então 
uma parceira como os europeus, 
seria o único país de toda a Ásia a se 
manter sempre independente. Jamais 
foi colonizada por nenhum império da 
Europa ou mesmo de seu continente. 
Teve início assim a intensa relação 
existente até hoje entre Portugal e 
Tailândia. Os portugueses chegaram 
a estabelecer um entreposto na 
preciosa cidade de Ayutthaya, antiga 

capital do país. Bangcoc, grafada 
assim no Brasil, ou Banguecoque, 
como é escrita em Portugal, seria 
construída e elevada à metrópole do 
reino indochinês em 1767, após os 
vizinhos da Birmânia, atual Myanmar, 
terem destruído Ayutthaya.

As comemorações em Bang-
coc, em 2011, dos 500 anos 

da chegada de Duarte Fernandes 
ao Reino de Sião tiveram como des-
taque, inclusive, uma monumental 
mostra com o título em inglêsThe 
Portuguese Historical Heritage 

Throughout The World and the 
Calouste Gulbenkian Foundation 
(O Patrimônio Histórico Português 
em Todo o Mundo e a Fundação 
Calouste Gulbenkian), promovida 
pela organização legada pelo bilio-
nário luso-armênio. Bangcoc está 
localizada a 85 quilômetros ao Sul 
de Ayutthaya, onde os portugueses, 
que gozavam de liberdade religiosa, 
chegaram a erguer três igrejas, das 
quais só restam ruínas – uma dos 
Franciscanos, outra dos Dominicanos 
e ainda a dos Jesuítas. Rama Tibodi II 
assinara em 1516 o tratado comercial 
com a Coroa de Lisboa, e no final de 
seu reinado, em 1529, cerca de 300 
portugueses viviam em Ayutthaya e 

muito influenciariam a cultura do país 
– na própria comida, com a introdução 
da pimenta vermelha, a mais forte, 
chamada de‘piripiri’ em Portugal e 
nos seus territórios em Ásia e nas 
Áfricas, para além dos deliciosos fios 
de ovos e outros doces conventuais à 
base de ovos, que recordam os ‘chu-
viscos’, bastante populares no Norte 
do Estado do Rio, principalmente 
em Campos, fundada em 1677, uma 
das relíquias da luso-brasilidade. Só 
em 1939 o Reino de Sião passaria a 
adotar o nome Tailândia, isto é, terra 
dos thai, como são chamados mile-
narmente os habitantes da região. 
O Português foi até o século XIX a 
língua utilizada no comércio e con-
tratos diplomáticos com os países eu-
ropeus. O idioma de Luis de Camões 
seria depois substituído pelo Inglês, 
como, de resto, aconteceu em todos 
os pontos do planeta, tornando-se a 
língua de William Shakespeare, na 
verdade, o Esperanto que deu certo – 
como costuma dizer a minha querida 
esposa Dona Andrea Wolffenbüttel. 
Sião exportava, com a ajuda dos 
portugueses, sedas, especiarias, 
elefantes, marfim, ervas medicinais e 
madeira de teca - bastante utilizada 
na construção naval. 

O atual Rei da Tailândia, Bhu-
mibol Adulyadej, que ilustra a 

coluna, fará 89 anos, no dia cinco de 
dezembro próximo, subiu ao trono em 
1946 e descende da dinastia que criou 
por volta de 1350 o Reino de Sião – é 
também o mais antigo soberano no 
poder em todo o mundo. No entanto, é 
quase dois anos mais jovem do que a 
Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, que 
completou 90 anos no dia 21 de abril 
de 2016, porém, foi coroada em 1953. 
São dois símbolos de dinastias que 
se mantiveram soberanas ao longo 
dos séculos e aliadas de Lisboa. Na 
profunda Indochina e na Europa.

Dia 23.04.2016
Festa dos 34 Anos de Fundação da 
Casa de Portugal de Praia Grande
A Casa de Portugal de Praia Gran-
de, estará comemorando seus 34 
anos de fundação, nesta noite a 
partir das 20 horas em sua sede 
social. Teremos um coquetel segui-
do de jantar. A animação estará a 
cargo do Conjunto Irmãos Ribeiro´s 
& Vocal e Harmonia. Convites e in-
formações na secretaria ou com a 
diretoria.  Av. Paris 1.500 Canto do 
Forte - Praia Grande – São Paulo 
fones (13) 3491.4559  www.casade-
portugalpraiagrande.com.br  
Dia 24.04.2016
Cozido a portuguesa do Pedrão
O rancho Folc. Pedro Homem de 
Mello, agora de casa nova estará re-
alizando seu primeiro almoço deste 
ano. Teremos o delicioso Cozido a 
Portuguesa além de outros pratos 
e saladas. A animação estará a 
cargo da tocata do rancho da casa 
que se exibirá. Local: Clube da Vila 
Maria - Rua Professora Maria José 

Barone Fernandes, 483 Vila Maria 
altura da Av. Guilherme Cotching, 
1200. Informações e convites fones 
3288.5470 – 3241.0831 – 2967.3971 
email fatimamacedo57@gmail.com  
Dia 29.04.2016
Carminho na Casa de Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo 
encerrando as festividades de co-
memoração dos seus 80 anos esta-
rá às 19 horas inaugurando a nova 
iluminação de sua fachada; às 19,15 
horas em sua biblioteca o vereador 
Paulo Fiorilo estará apresentando 
o projeto que institui a “Semana de 
Cultura Portuguesa” nos CEUS; às 
19,45 horas inicio do coquetel; às 
20,45 horas lançamento do DVD 
institucional do Banco Caixa Geral-
-Brasil; às 21 horas apresentação 
da cantora Carla Casarim e as 21,30 
horas apresentação da cantora por-
tuguesa Carminho e seus músicos. 
Convites e Informações: Av. da Li-
berdade, 602 Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553 
email: www.casadeportugalsp.com.br 

Dia 01.05.2016
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo e 
seu rancho folclórico estarão neste 
dia realizando mais um almoço con-
vívio. Será servido como de costu-
me aquele bacalhau, além de outros 
pratos, saladas e acompanhamen-
tos. A animação estará a cargo do 
seu rancho que se exibirá. Convites 
e reservas com a diretoria e compo-
nentes. Local Rua Jaguaretê, 414 
Casa Verde fone 011 - 98155.8187  
email contato@casadominho.com.br 
Missa na Casa dos Açores
A Casa dos Açores de São Paulo, 
convida a todos para a celebração 
de uma santa missa em louvor ao 
Senhor Santo cristo dois Milagres 
neste dia às 16 horas. Local R. Den-
tista Barreto, 1282 na Vila Carrão 
email: www.casadosacores.com  
Dia 13.05.2016
Jantar em prol do Lar da Provedoria
O Clube Português de São Paulo com 
o apoio do Buffet Giardine estará reali-
zando mais um jantar dançante com a 
renda toda revertida em prol do Lar da 
Provedoria. Compareça, a causa é jus-
ta. Informações e convites Rua Turias-
sú, 59 Bairro das Perdizes – São Paulo 
fones (11) 3666.6837 – 3666.3035   
secretaria@clubeportugues.com.br 
Dias 14 e 15.05.2016
Festa do Divino Espírito Santo na 
Casa dos Açores
Inicio da quermesse de rua com 
barracas e shows. Teremos a 42.a 
festa do Divino Espírito Santo em 
frente a Casa dos Açores a partir 
das 16 horas. Dia 15.04 as 9,30 
horas saída de grandiosa procis-
são com as imagens do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres e Nossa 
Sra. De Fátima em direção a Igreja 
Santa Marina, onde teremos a cele-
bração de uma missa. E a partir das 

16 horas teremos a quermesse com 
sorteio das domingas para o ano de 
2.017 e o anuncio dos mordomos da 
43.a festa. Local R. Dentista Barre-
to, 1282 na Vila Carrão 
www.casadosacores.com  
Dia 15.05.2016
Festa de Fátima na Casa Ilha da 
Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste 
dia realizando a partir das 13 horas 
em sua sede, mas uma grande festa 
em louvor a Nossa Sra. De Fátima.  
Comidas típicas, e às 15 horas te-
remos a celebração de uma santa 
missa seguida de procissão. Tere-
mos a exibição do Grupo Folclórico 
Adulto e o Infanto Juvenil da Casa 
Ilha da Madeira. Sorteio de vários 
brindes entre os presentes. Infor-
mações e convites: Rua Casa Ilha 
da Madeira, 214 Bairro Horto Flo-
restal – São Paulo (11) 2231.8818 
- 2231.0922 
www.casailhadamadeira.com.br 
Festa de Nossa Sra. De Fátima no 
ABC
A Casa de Portugal do Grande 
ABC, convida a todos para a grande 
festa de Fátima com a seguinte pro-
gramação: às 10,30 hs – Missa em 
louvor à Nossa Sra. de Fátima Paró-
quia do Paraíso; às 11,30 hs - Saída 
da Paróquia Paraíso em procissão 
à da Casa de Portugal do Grande 
ABC; às 11,35 hs - Chegada à Casa 
de Portugal e bênção do Padre 
Vanderlei; às 12,00 hs – Abertura 
do Salão para o Almoço Self Ser-
vice  Bacalhoada à Moda da Casa; 
às 14,00 hs - Apresentação Grupo 
Folclórico da Casa de Brunhosinho 
de SP. Convites e informações R. 
Nossa Senhora de Fátima 55 - San-
to André – São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188  
www.casadeportugalabc.com.br 

Dia 28.04.2016
Andréa Rodrigues da Silva (filha 
de José Manuel); Eduardo Carlos 
do Rio; Maria de Fátima Serra Mo-
reira; Dr. Manuel do Canto; Maria 
da Graça (da família Trevo Esta-
cionamentos); a Fadista Maria Ali-
ce Ferreira; Renata Ferreira (Praia 
Grande) esposa do Ricardo Ferrei-
ra Gomes.
Dia 29.04.2016
Helena dos Santos; Vilma Afon-
so (filha de Sra. Celeste e Antônio 
Afonso).
Dia 30.04.2016
Flávio Garcia (Marketing Trasmon-
tano); Elvira Cambone; Antônio Ma-
noel Gomes; Virgilio Braz Junior; 
Melise T. Neves (filha Mario Ne-
ves); Guilherme Tadeu Araújo Silva; 
Nancy Cristina Zubieta.
Dia 01.05.2016
Com. Joaquim Justo dos Santos 
(Presidente do Conselho Delibera-

tivo do Clube Portugues); Manuel 
Joaquim Puga. 
Dia 02.05.2016
Jorge Soares Ferreira (diretor da 
Casa de Portugal de Campinas); 
Laerte Lucas Ventura (filho Sra. 
Benvinda e Sr. Ventura); Filipe de 
F. Veríssimo; Vanderlei Mizukawa 
(Vendas da Tap Portugal); Sra. Ma-
tilde das Graças Lopes (esposa Sr. 
José M. A. Jorge – Cruz de Malta); 
Rose Boaventura; Julio Cesar (do 
Rancho da Casa do Minho de São 
Paulo).
Dia 03.05.2016
Aline Teixeira Ramos; Thiago da 
Cunha Gonçalves (Filho Rui Gon-
çalves e Magna); Dr. Nelson de 
Abreu Pinto (Presidente do Sindica-
to de Bares Hotéis e Similares); Ma-
theus Ferreira dos Santos; Susana 
Lima.
Dia 04.05.2016
Fátima Souza.

Pensamento da Semana
Comecei uma dieta: cortei a bebida e as comidas pesadas, e em quatorze dias perdi duas semanas. 

(Tim Maia)
Frase de para – choque
Casamento não deve ser bom. O diabo não se casou e Jesus morreu solteiro. 

Programe-se
Dia 30.04 Arraial Trasmontano 
na Casa de Brunhosinho tendo 
como convidado o Rancho da 
Casa do Minho; Comemoração 
dos 57 anos de fundação do 
Grupo Folc. da Casa de Por-
tugal de Campinas com jantar; 
Dia 01.05 Almoço dançante 
na Casa do Minho; Missa em 
Louvor ao Senhor Santo Cris-
to dos Milagres na Casa dos 
Açores; Dia 08.05 Festa da 
Rainha Santa Mafalda no Arou-
ca e comemoração do Dia das 
Mães, animação do Rancho do 
Arouca; Os Poveiros irão co-
memorar o Dia das Mães com 
um almoço e uma benção, não 
perca, animação do Rancho 
Raízes de Portugal; Dia 13.05 
Jantar em apoio ao Lar da Pro-
vedoria no Clube Português de 
São Paulo; Dias 14 e 15.05 re-
alização pela Casa dos Açores 
da 42.a festa do Divino Espírito 
Santo;  Dia 15.05 Festa de Nos-
sa Sra. De Fátima na Casa Ilha 
da Madeira, comidas típicas e 
celebração de uma missa às 
15 horas e exibição dos gru-
pos adulto e infanto-juvenil da 
entidade; Festa de Fátima na 
Casa de Portugal do Grande 
ABC com missa às 10,30 horas 
na Paróquia do Paraíso segui-
da de procissão ate a entidade, 
bênção do Padre Vanderlei, al-
moço e apresentação do Grupo 

Folclórico da Casa de Brunho-
sinho de São Paulo.
É Sábado a Noite Trasmontana 
A Casa de Brunhosinho de São 
Paulo estará realizando na noi-
te do próximo dia 30.04 a partir 
das 19 horas o seu tradicional 
Arraial Trasmontano. Comidas 
típicas, musica para dançar 
e exibição do grupo da casa 
e como convidado o Rancho 
Folc. Cantares e Dançares do 
Minho. Não perca.
No dia das Mães
O preclaro amigo leitor pode 
escolher em passar o final de 
semana no Resort Monte das 
Oliveiras, ou ainda levar sua 
mãe para almoçar no Arouca 
onde teremos a comemoração 
do dia da Padroeira a Rainha 
Santa Mafalda e também tem 
como opção levar sua mãe 
para almoçar na Associação 
dos Poveiros. Num destes es-
taremos certamente. 
E a musica
O Emigrante tão bem entoa-
da pela amiga carioca Izaura 
MIlhazes, ficará para o Dia de 
São Pedro nos Poveiros, já que 
no aniversario como lá havia a 
tocata do Rancho Poveiro, ela 
acabou por não cantar a sua 
musica. 
Nota Zero
Para aquelas pessoas amigas 
que não se dignam a responder 
emails recebidos e ou ligações 
recebidas. Puxa, creio que faz 
parte da boa educação, sempre 
responder a uma ligação e ou 
responder a um email. 
Pelo WhatsApp
Dá até para saber quando a 
pessoa recebeu e até quando 
leu a mensagem, já por email 
e por uma ligação isso não é 
possível. Mas nada como um 
dia após o outro com uma noite 
bem dormida.  
Você Já reservou
Seus convites para o jantar em 
prol do Lar da Provedoria, que 
será realizado 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 
Recentemente
O amigo e nosso assinante Sr. 
Jose Moredo, foi a Portuguesa 
de Desportos por algum motivo 
e deu uma passadinha no Cais 
do Porto, onde acontece o al-

moço das terças.  Viu a quan-
tidade de amigos que lá se re-
únem e prometeu voltar um dia 
para almoçar. 
O aniversario
Do Grupo Folc. da Casa de 
Portugal de Campinas um dos 
mais antigos de São Paulo, 
pois ira comemorar seus 57 
anos de fundação transferiu a 
data da festa. É que houve in-
compatibilidade de agenda do 
salão de festas, a festa seria no 
dia 16.04. Assim acabou fican-
do para o dia 30.04.
Este grupo
Esta agora com novo ensaiador 
depois da saída do José Cor-
reia. O ensaiador agora é o Sr. 
Manuel Delgado componente 
há anos. 
Ainda sem entender
Como é que pelo menos dois 
presidentes de entidades não 
foram convidados para a co-
memoração do Dia da Comu-
nidade na sessão solene da 
Câmara Municipal. Ou seja 
disseram que não receberam 
o convite, por isso não foram 
a cerimônia.
Maravilha
Foi o Show do Descobrimento 
com o ídolo Roberto Leal, orga-
nizado pela Numatur Turismo 
que levou cerca de 200 pes-
soas ao Mira Serra Park Hotel 
na prazeirosa Cidade de Passo 
Quatro-Minas Gerais. Um ho-
tel maravilhoso, cuja direção 
também é fenomenal, atendi-
mento sem igual, um show de 
recepção, culinária, recreação 
e atendimento. E o show do 
Roberto nem se fala.
O show
Foi na sexta feira dia 22.04 e no 
dia seguinte o Roberto Leal fez 
uma tarde de autógrafos, onde 
os fãs puderam estar mais pró-
ximos do seu ídolo, sempre 
atencioso com todos. 
No domingo
Estivemos no almoço do Pe-
drão, e gostei como todos os 
presentes gostaram da sua 
nova sede, esperamos que 
frutifiquem bons resultados 
na casa nova. Parabéns e boa 
sorte.

O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a 
todos um abração, e promete 
voltar na próxima edição.
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Comunidade Homenageou João Ramalho
Fundador de Santo André

A Comunidade Portuguesa do ABC, 
representada pela Casa de Portugal 
do Grande ABC presidida pelo Sr. 
Carlos J. Rodrigues e também pelo 
Elos Clube do ABC, presidido pelo 
Dr. Geraldo F. Rodrigues Junior 
ali representado pela es-
posa  Dra. Márcia Rodri-
gues, marcou sua presença 
na comemoração de mais um 
aniversario de Santo André, 
quando comemorou seus 463 
anos de fundação. Neste dia 
também foi ovacionado o fun-
dador da cidade, João Rama-
lho, pois foi no dia 08 de 
abril de 1553 que este 
fundou a Vila de Santo 
André, vila onde residia 
quando era governador Tomé de 
Souza. A cerimônia aconteceu no 
ultimo dia 08 de abril de 2.016, no 
Paço Municipal de Santo André, du-

rante uma sessão solene. Os atira-
dores do Tiro de Guerra conduziram 
as Bandeiras de Portugal, a do Bra-
sil, de São Paulo e a de Santo André 
até junto do Monumento de João Ra-

malho. Tivemos a execução 
dos hinos de Portugal, do 
Brasil e de Santo André, 

pela Banda Lira. O presi-
dente da Casa de Portugal 
do Grande ABC, Sr. Car-
los J. Rodrigues, depois 
de saudar a todos, falou 
da satisfação em saber 
da mudança da estatua de 

João Ramalho em breve 
para a Praça Portugal e 
convidou a todos para 

a sessão solene, alusiva 
a data de 22 de abril no dia 19.04 
na Câmara Municipal. O Dr. Carlos 
Grana, prefeito da cidade, agrade-
ceu a presença de todos em grande 

quantidade, referiu-se aos muitos 
escoteiros e lobinhos, agradeceu a 
presença do Tiro de Guerra, e ainda 
a Banda Lira. A seguir o prefeito Dr. 
Carlos Grana e o Sr. Carlos J. Ro-
drigues depositaram flores junto ao 
monumento de João Ramalho. Nes-
se momento o corpo de Bombeiros 
Civil Instituto Polígono de Santo An-
dré, desfilaram em continência ao 
prefeito e às autoridades presentes. 
O Dr. Carlos Grana falou do orgulho 
em ver tantos Andreenses, falou 
sobre a importância daquela soleni-
dade e sobre o mês em andamento 
de muitas conquistas. Disse que a 
cidade tem muitos desafios a trans-
por, mas com a força do seu povo, 
disse que irão vencer aquela bata-
lha. Ao final foi oferecido a todos os 
presentes na prefeitura, um concor-
rido café da manhã pelo prefeito Dr. 
Carlos Grana.

Instante em que Dr. Carlos Grana e o Sr. Carlos J. Rodri-
gues depositavam flores junto a estatua de João Ramalho. Palanque das Autoridades presentes.

Diretores e amigos da Casa de Portugal do ABC.

Tivemos no ultimo dia 15 de Abril de 
2016, a primeira reunião deste ano e já 
a 255.a reunião festiva do Elos Clube 
de São Paulo Sul, presidido pelo Dr. 
David da Fonte. O Elos Internacional da 
Comunidade Lusíada, criado em 08 de 
agosto de 1959, esta hoje presente em 
todos os países de língua portuguesa. 
O Elos Clube de São Paulo Sul, vem a 
ser uma extensão do Elos Internacio-
nal e foi fundado em 17 de agosto de 
1980. Esta unidade é uma das mais 
ativas, sempre inovando os seus locais 
de reuniões festivas, fez esta ultima 
reunião no “Restaurante Tempero das 
Gerais”, onde os presentes puderam 
saborear a rica gastronomia mineira. 
A diretoria do Elos Sul, recepcionou 
a todos os muitos elistas participan-

tes daquela unidade e demais amigos 
para mais uma reunião salutar e des-
contraída. Tivemos a saudação aos 
pavilhões, e a leitura da oração elista. 
O Presidente no uso da palavra saudou 
a todos os presentes e saudou também 
os aniversariantes como habitualmente 
acontece. Dentre os muitos presen-
tes destacamos o Presidente do Elos 
ABC Dr. Geraldo F. Rodrigues Junior, 
a esposa e ex-presidente Dra. Márcia 
Rodrigues, o Presidente da Casa de 
Portugal do Grande ABC, o Sr. Carlos 
Rodrigues, sua mãe a Sra. Maria do 
Céu P. Rodrigues, a esposa Sra. Már-
cia M. Rodrigues e ainda o Sr. Marcelo 
Rocco governador do Elos que fez uso 
da palavra, e também o presidente do 
Elos Internacional Sr. Ramiro da Cruz. 

Foram empossados nesta noite como 
novos companheiros elistas, o casal 
Sr. Osvaldo Maluf e a Sra. Maria Del 
Carmem, tendo como padrinhos a Sra. 
Georgina R. de Andrade e o Sr. Alberto 
Andrade. Estes depois de fazerem o ju-
ramento elista foram empossados. Foi 
homenageada nesta noite a Dra. Mar-
lene Castiglio Poggiese que na reunião 
do dia 28.09.2015 discorreu aos pre-
sentes sobre sua passagem, dificulda-
des e seu trabalho a serviço da cultura 
em Timor Leste. Foi representada nes-
ta noite pela Sra. Marília Almeida de 
Oliveira. Encerrando depois de um sa-
lutar convívio e jantar, tivemos a leitura 
do Credo Elista, pela Sra. Ana Maria, 
foram saudados os pavilhões e foi dada 
por encerrada, mais esta reunião.

A primeira dama do Elos Sul Sra. Eunice da Fonte e as mui-
tas senhoras diretoras, amigas e convidadas presentes.

O Presidente do Elos Sul Dr. David da Fonte, seus dire-
tores e ilustres convidados presentes.

Momentos da homenagem à Dra. 
Marlene Castíglio Poggiese repre-
sentada pela Sra. Marília Almeida 
de Oliveira junto ao presidente Dr. 
David da Fonte e o vice presidente 
Dr. Vital Vieira Curto.

Reunidos vemos o Dr. David da 
Fonte, Dr. Vital Vieira Curto, Dr. 
Geraldo F. Rodrigues Junior, Sr. 
Ramiro da Cruz, Coronel Rezende, 
Sr. Antonio Rodrigues, Sr. Marcelo 
Rocco.

Instante da posse dos novos com-
panheiros elistas Sr. Osvaldo Ma-
luf e a Sra. Maria Del Carmem, os 
padrinhos Sra. Georgina R. de An-
drade e o Sr. Alberto Andrade e o 
presidente Dr. David da Fonte.

Restaurante “Tempero das Gerais”
Recebeu festiva do Elos Sul

O Rancho Português de São Paulo, 
realizou recentemente sua 3.a Feira 
de Vinhos e contou com a participa-
ção das importadoras Alentejana, 
Qualimpor, Mistral, Brasvini, TW Wi-
nes, La Pastina, Zahil, Barrinhas, Vi-
nhas do Douro e Portus. Os presentes 
puderam provar o quer há de melhor 
nessas importadoras e tudo num só 
lugar o Rancho Português. O Ran-
cho Português já conhecido  pelo seu 
Leitão à Moda da Bairrada, chegou 
à São Paulo e Rio de Janeiro, com 
a proposta de mostrar um pouco do 
que é Portugal e fazer com que bra-
sileiros, portugueses e descendentes 
que aqui residem sintam-se como se 
estivessem em uma extensão de seus 
lares, assim que ali entram. A mesa 

é farta e tradicional, com receitas 
cheias de histórias, passadas de ge-
ração em geração entre as famílias. 
Como toda casa portuguesa que se 
preze, não pode ali faltar o bacalhau. 
O difícil é escolher entre as 15 recei-
tas que levam o pescado, cada uma 
com um toque especial. Impossível 
não se deliciar com as opções de en-
tradas, petiscos, e com a variedade 
de sobremesas portuguesas que vão 
do tradicional Pastel de Belém até o 
exótico Pudim do Abade de Priscos. 
Isso sem contar com duas adegas 
que contemplam mais de 700 rótulos 
de vinhos portugueses e com um em-
pório repleto de objetos de decoração 
nacionais e importados, louças portu-
guesas e diversos produtos alimentí-

cios de primeiríssima qualidade que 
você pode levar para casa. Assim, 
muito mais do que um restaurante, o 
Rancho Português chegou para ser 
um pedacinho de Portugal em São 
Paulo e Rio de Janeiro. Seja pela 
gastronomia, arquitetura, decoração 
ou pelos produtos que oferecem em 
sua loja, cada detalhe faz parte de 
uma viagem ibérica a ser explorada 
com os cinco sentidos. Lema da casa: 
“Somos apaixonados pela Gastrono-
mia Portuguesa”. E anote aí, às terças 
feiras temos jantar com fados. Faça 
sua reserva Av. dos Bandeirantes, 
1051 - Vila Olímpia, (esquina com Rua 
Alvorada) São Paulo Email: contato@
ranchoportugues.com.br 
Tel: (11) 26392077

Rancho Português Realizou sua 3.a feira de Vinhos
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 31

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 32

JORNADA 43JORNADA 31

AVEIRO
JORNADA 29

COIMBRA
JORNADA 27

LISBOA
JORNADA 24

VILA REAL
JORNADA 26

VISEU
JORNADA 26

GUARDA
JORNADA 24

CASTELO BRANCO
JORNADA 20

LEIRIA
JORNADA 24

Quintero diz-se “muito motivado
para ganhar títulos” pelo porto

Devolvido pelo Rennes 
após um período de emprés-
timo para esquecer no em-
blema francês, Juan Quin-
tero gostou da forma como 
foi recebido pelo presidente, 
treinador e torcedores por-
tistas. Agora, o jovem colom-
biano só quer conquistar o 
seu espaço e ganhar títulos 
no Estádio do Dragão.

“Vivo um momento de 
grande calma, mas só penso 
em fazer coisas importan-
tes no FC Porto. Desde que 
voltei fui brindado com muita 
confiança pelo presidente, os 
torcedores e até o novo trei-
nador. Isso deixou-me muito 
feliz e, acima de tudo, muito 
motivado para ganhar títulos, 
que é o que mais quero”, co-

mentou Quintero, que se tem 
treinado com o plantel azul e 
branco.

O internacional colombia-
no, 23 anos, pretende tam-
bém manter a forma para 
ter em aberto a possibili-
dade de vestir a camisa da 
Colômbia nos Jogos Olím-
picos, a realizar no Rio de 
Janeiro, no Brasil.

“Espero muito dessa pro-
va. Não sei se vou, porque 
ainda é cedo para isso e 
também depende do FC 
Porto. Já se falou desse 
tema e voltaremos a falar, 
mas nessa altura há um play
-off da Liga dos Campeões”, 
concluiu, em declarações, 
mostrando-se já claramente 
focado em ajudar os dra-

gões na próxima época.
Contratado em 2013 aos 

italianos do Pescara, Quin-
tero apontou seis gols nas 
primeiras duas temporadas 
ao serviço do FC Porto, no 
campeonato. Nesta última 
época não entrou nos planos 
de Julen Lopetegui e assinou 
apenas um tento em 12 parti-
das disputadas pelo Rennes, 
na Ligue 1.

renato sanches é objetivo do real madrid
Renato Sanches está na lista do Real Madrid, segundo 

avança o site ‘fichajes.net’. O jovem médio do Benfica é 
seguido pelo Real Madrid há vários meses.

Segundo a referida fonte, o clube ‘merengue’ observa 
Renato Sanches há vários meses e entrará na corrida à 
contratação do médio benfiquista.

No entanto, um eventual negócio será quase impossí-
vel de se concretizar, já que o Manchester United, que 
deverá ter José Mourinho no comando na próxima época, 
está muito bem posicionado para garantir o jogador.

Renato Sanches, de 18 anos, é produto da formação 
do clube da Luz, tem contrato com o Benfica até 2021 
e está blindado por uma cláusula de rescisão de 80 
milhões de euros.
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Iker Casillas esteve, à 
conversa com os seus se-
guidores no Facebook e 
assumiu a dificuldade que 
o FC Porto tem para con-
quistar o campeonato, mas 
que a equipe irá dar tudo 
até ao final da época.

“Este fim-de-semana 
vamos a Coimbra enfren-
ta- a Acadêmica. É ver-
dade que a Liga é prati-
camente impossível para 
os objetivos do FC Porto, 
mas vamos ser bons pro-
fissionais nos quatro jogos 
que faltam e fazer tudo 

“Sonho conquistar Títulos neste Bonito
Estádio do Dragão” - Casillas

para derrotar o Braga na 
Taça de Portugal”, come-
çou por destacar o guar-

dião espanhol.
Questionado sobre um 

futuro regresso a Espanha, 

A apresentação do 
remodelado Camp Nou, 
uma obra que custará 
ao Barcelona 600 mi-
lhões de euros para 
aumentar a capacidade 
para os 105 mil lugares, 
serviu de mote para o 
jornal espanhol Mundo 
Deportivo eleger aque-
les que considera “os 
melhores estádios do 
mundo”.

A lista conta com 
nomes de peso, como 

O treinador português 
de 45 anos está a ser 
apontado ao comando 
técnico da formação por-
tista, sendo que também 
o Zenit estará atento a 
esta jogada.

 Paulo Sousa poderá 
estar a caminho do fute-
bol português. A noticia 
é avançada pela Sport-
mediaset, que diz que o 
treinador português está 
também a ser equaciona-
do pelo Zenit, que no final 
temporada perderá André 
Villas-Boas.

Segundo é explicado, 
os responsáveis da for-
mação italiana já estarão 
a equacionar nomes para 
substituir Paulo Sousa, 
sendo apontado Rolan-
do Maran e Stefano Pioli 

O lutador de MMA perdeu 
a vida num combate que de-
correu National Boxing Sta-
dium, na Irlanda. Agora, uma 
família local vai ajudar a repa-
triar o corpo.

 Segundo está a ser noti-
ciado pelo site The Portugal 
News, já está encontrada uma 
solução para repatriar o cor-
po de João Carvalho, lutador 
português que perdeu a vida 
após um combate de MMA 
que decorreu na Irlanda no 

início do mês. Uma família lo-
cal assegurou que o corpo do 
lutador conhecido nos ringues 
como ‘rafeiro’ seria transpor-
tado para o seu país natal, 
tendo disponibilizado a quan-
tia necessária para o efeito. O 
corpo terá chegado ao nosso 
país, quinta-feira, à noite.

“Só queríamos ajudar. O 
meu filho está também numa 
academia de luta e gostaria 
que se alguma coisa aconte-
cesse a um lutador irlandês 

Casillas garantiu que não 
se vê a voltar ao campeo-
nato espanhol, já que “seria 
muito difícil jogar no Santia-
go Bernabéu com outra ca-
misa”, sublinhado que está 
“muito feliz” no FC Porto e 
que é “muito bem tratado”.

Já no fim da conversa, 
quando se despedia dos 
seguidores a filmar o es-
tádio do Dragão, o goleiro 
deixou um desejo.

“Sonho conquistar títu-
los neste bonito estádio e 
jogar muitas partidas emo-
cionantes”, terminou.

Estádio da Luz considerado 
um dos “Melhores do Mundo”

O reduto do Benfica é elogiado pela imprensa espanhola

Wembley, Allianz Are-
na ou o Maracanã, mas 
também com um repre-
sentante português: o 
Estádio da Luz.

“Desde 2003, o Ben-
fica, seu dono, joga 
na Luz, construído, tal 
como Wembley, no lo-
cal onde foi derrubado 
o anterior”, escreve a 
publicação, numa peça 
intitulada “O Nou Camp 
Nou, à altura dos me-
lhores estádios”.

NA ITáLIA DIz-SE quE
PAuLo SouSA PoDE ESTAr
A CAMINho Do FC PorTo

como possíveis substitutos.
Com um início de tem-

porada prometedor, che-
gando a ocupar os luga-
res cimeiros, o técnico 
luso pode assim abraçar 
um novo projeto despor-
tivo, não sendo certo que 
José Peseiro prossiga a 
sua carreira no Dragão, 
apesar de ter assinado 
por mais do que uma 
temporada.

A verdade é que os 
portistas atravessam um 
período de algumas difi-
culdades, tendo falhado a 
conquista de títulos nas últi-
mas temporadas, algo que 
levou Pinto da Costa, presi-
dente do clube, a prometer 
mudanças profundas no 
emblema da cidade Invicta 
na próxima temporada.

Portugal deverá conse-
guir nos Jogos Olímpicos 
Rio-2016 ultrapassar os 76 
atletas que representaram o 
país em Londres, há quatro 
anos, uma vez que faltam 
apenas 12, a 100 dias do 
inicio da competição.

Na quarta-feira, faltarão 
100 dias para a cerimônia 
de abertura dos Jogos da 
XXXI Olimpíada e Portugal 
tem, neste momento, 64 
atletas apurados, mas mais 
cerca de uma dezena de-
les espera apenas o fim da 
qualificação para ver a sua 
presença confirmada.

Os responsáveis do Co-
mité Olímpico de Portugal 
já assumiram como objeti-
vo ultrapassar o número de 
atletas que estiveram em 
Londres 2012 e o regresso 
do futebol, que levará 18 
jogadores, pode ajudar bas-
tante a essa meta.

No badminton, cuja 
qualificação termina a 1 de 
maio, após o Europeu, Pe-
dro Martins e Telma Santos 
estão em boa posição para 
garantir a qualificação, ocu-
pando ambos o 31.º lugar 
do ‘ranking’ olímpico, com 
36 atletas a apurarem-se 
diretamente.

Um dia antes fechará a 
qualificação do judo, com 
Telma Monteiro (-57kg), 
Joana Ramos (-52kg), Jor-
ge Fonseca (-100kg), Célio 
Dias (-90kg) e Sergiu Olei-
nic (-66kg) a estarem ma-
tematicamente apurados, 
enquanto Yahima Ramírez 
(-78kg) ocupa uma vaga de 
apuramento continental.

No triatlo, João Pereira e 

João Silva têm o apuramen-
to, que fecha a 15 de maio, 
virtualmente assegurado e 
poderão ter a companhia de 
Miguel Arraiolos e Melanie 
Santos, que ainda estão na 
corrida por uma vaga.

O golfe vai regressar aos 
Jogos Olímpicos 112 anos 
depois da presença em St. 
Louis1904, com Ricardo 
Melo Gouveia a poder es-
trear Portugal, ocupando 
um ‘tranquilo’ 35.º lugar da 
hierarquia olímpica, numa 
qualificação aberta a 60 
jogadores e que fecha a 
11 de julho.

Também a João Sousa 
não deverá fugir um lugar 
no Rio 2016, uma vez que 
ocupa o 34.º lugar da hie-
rarquia e não terá muitos 
pontos a defender até 06 
de junho, quando fecha a 
qualificação, sendo que os 
56 primeiros do ‘ranking’ as-
seguram a presença - ainda 
‘caem’ alguns tenistas devi-
do às quotas nacionais.

Com quatro vagas já 
garantidas na prova de 
estrada, o ciclismo deverá 
ainda ter representação no 
BTT, com uma cota prati-
camente assegurada na 
prova masculina e ainda a 
possibilidade de mais um 
atleta nessa competição, 
cuja qualificação termina a 
25 de maio.

Depois de ter levado sete 
elementos a Londres 2012, 
a natação ainda só viu dois 
atletas assegurarem mí-
nimos – Diogo Carvalho e 
Alexis Santos, ambos nos 
200 metros estilos –, mas 
os responsáveis acreditam 

rio-2016: Portugal deve ultrapassar
os 76 atletas de Londres-2012

poder repetir o número, com 
o final da qualificação mar-
cado para 3 de julho.

Mais cedo fechará a qua-
lificação das águas abertas, 
na Taça do Mundo de Setú-
bal, a 11 e 12 de maio, com 
alguns nadadores lusos 
a quererem imitar Arsenyi 
Lavrentyev, que esteve em 
Londres2012.

Depois de serem quintos 
em ‘double scull’ ligeiro há 
quatro anos, os remadores 
Nuno Mendes e Pedro Fra-
ga ainda não asseguraram 
vaga, procurando-a, tal como 
outras embarcações lusas, 
no derradeiro torneio de qua-
lificação, de 22 a 24 de maio, 
em Lucerna, na Suíça.

Com Marcos Freitas e 
Tiago Apolónia, nos mas-
culinos, e Fu Yu, nos femi-
ninos, já apurados para as 
provas individuais, Portugal 
deverá ter ainda mais um 
elemento no ténis de mesa, 
para formar a equipe mas-
culina, que, há quatro anos, 
chegou ao quinto lugar.

As lutas amadoras te-

rão a última oportunidade 
de apuramento de 6 a 8 de 
maio, no derradeiro torneio 
de qualificação, que se vai 
disputar em Istambul.

A canoagem de veloci-
dade, que já assegurou seis 
vagas, vai procurar aumen-
tar a sua comitiva em Duis-
burgo, na Alemanha, a 18 
e 19 de maio, enquanto no 
slalom o apuramento fecha 
a 01 de junho.

Com a maior comitiva 
até ao momento, a par com 
o futebol, o atletismo tem já 
18 atletas com mínimos, um 
número que poderá aumen-
tar até 11 de julho, quando 
fecha a qualificação.

O râguebi, na variante de 
sevens, vai estrear-se nos 
Jogos Olímpicos no Rio de 
Janeiro, com a seleção por-
tuguesa feminina a ter ainda 
possibilidades de qualifica-
ção, numa tarefa que se an-
tevê complicada, uma vez 
que apenas o vencedor do 
torneio final de qualificação, 
em Dublin, a 25 e 26 de ju-
nho, se apura.

Família Irlandesa pagou repatriamento
de Corpo de Lutador Português

em Portugal que alguém tam-
bém fizesse o mesmo”, co-
mentou Eamonn Fitzgerald, 
o pai da família que disponi-
bilizou 3,500 euros para que 
o corpo fosse transportado 
para Lisboa.
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Secretário  de Estado das Comunidades 
 Portuguesas José Luís Carneiro 
recepcionado na Barra da Tijuca

O empresário Adão Ribeiro e sua esposa Irene recepcionaram o Secretário das Comuni-
dades Portuguesas no Mundo, José Luís Carneiro, na sua residência, na Barra da Tijuca

Durante sua visita ao Rio 
de Janeiro, o Secretário José 
Luís Carneiro foi recepciona-
do pelo casal, o empresário 
Adão Ribeiro, esposa Irene 
Ribeiro na sua residência na 
Barra da Tijuca, onde pode 
trocar algumas informações 
sobre o atual momento que 
estamos vivendo. Esteve 
presente, ainda, o Cônsul 
de Portugal no Rio de Janei-
ro, Nuno de Mello Bello e a 
Cônsul Adjunta de Portugal, 
Dra. Susana Audi.

Foi um encontro de total 
informalidade, o Secretário 
e seus assessores tiveram 
o prazer de conhecer um 
pouco da nossa Cidade Ma-
ravilhosa e como sempre, o 
casal Irene e Adão Ribeiro 
dando, um show de simpatia.

Num encontro, super agradável na Barra da Tijuca, o Secretário das Comunidades Portu-
guesas no Mundo, Dr. José Luís Carneiro, interagindo com alguns segmentos da comuni-
dade, o casal anfitrião, Irene, esposo Adão Ribeiro – Cônsul de Portugal do Rio de Janeiro 
Nuno de Mello Bello, Dra. Susana Audi, Cônsul-Adjunta de Portugal, no Rio de Janeiro, 
Dr. Alcides Martins, os assessores do Secretário, Ricardo Vitória, Vitor Pinto e José Maria 
Cabral

Num destaque, neste encontro informal, na Barra, na sua re-
sidência, o casal Adão Ribeiro e esposa Irene Ribeiro com a 
carismática Dra. Susana Audi – Cônsul-Adjunta de Portugal 
no Rio de Janeiro

OuTOnO quEnTE na 
aLdEia POrTuguESa

O ex-vereador, Roberto Monteiro e esposa, Andréia Monteiro com um casal de amigos, curtin-
do o Cantinho das Concertinas, feliz com o seu Vascão da Gama em uma grande fase

Mais um sábado concorrido, na Al-
deia Portuguesa do Cadeg com a pre-
sença de um excelente público, pres-
tigiando as tradições portuguesas, 

dando um show de simpatia, camara-
dagem e muita cordialidade. Cantinho 
das Concertinas, o ponto de encontro 
entre os amigos!

Olha quem marcou 
presença, neste 

fim de semana, no 
Cadeg, o empre-

sário dos produtos 
Riosol – deliciosos 
vinhos e espuman-
tes produzidos por 

portugueses no 
Estado de Per-

nambuco, que são 
vendidos na Loja 
Artes dos Vinhos 

do popular Ceará, 
que vemos na foto 

com o radialista 
Roberto Canázio e 
o Carlinhos e ainda 
a jornalista Dagmar 

Lourenço

O carismá-
tico Nelson 
Correia, da 
empresa 
Flaviense 
Madeiras do 
Brasil com 
um grupo de 
amigos, cur-
tindo a tarde 
na Aldeia 
Portuguesa
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Pega na mentira

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

www.facebook.com/Teresa Bergher

No Brasil, como 
em Portugal, o mês 
de abril é celebrado 
por um punhado de 
datas históricas. No 
dia 21, é feriado em 
território brasileiro, 
em homenagem a Ti-
radentes, o herói do 
movimento rebelde 
denominado Inconfi-
dência Mineira, que 
morreu pela liberdade 
da nação. No dia se-
guinte, comemora-se 
o Descobrimento da 
pátria. Três dias depois, é feriado na nossa amada ter-
rinha portuguesa, pela comemoração da Revolução dos 
Cravos.

Mas aqui no Brasil o dia mais apropriado para traduzir 
este mês de abril seria o dia primeiro, o dia da mentira. A 
começar pela sessão do Congresso Nacional que apro-
vou a indicação do processo de impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff, por suas incontáveis mentiras. 

Os dias se seguiram, e várias outras farsas vieram à 
tona em cadeia nacional. A pedido da Procuradoria Geral 
da República, o Supremo Tribunal Federal mandou abrir 
mais dois inquéritos para investigar suspeitas de corrup-
ção contra o presidente da Câmara dos Deputados, Edu-
ardo Cunha. De aliado a inimigo número um da presiden-
te Dilma, Cunha é suspeito de ter contas não declaradas 
no exterior. Mas ele alega ser apenas o beneficiário, e 
não o dono do dinheiro.  

Na Cidade Olímpica, a mentira subiu ao patamar mais 
alto do pódio e virou tragédia. A farsa foi revelada por 
uma onda, que varreu a estrutura de uma ciclovia recém 
inaugurada, na zona sul do Rio de Janeiro. A obra, de 
custo elevadíssimo, ruiu ao impacto da água, deixando 
duas pessoas mortas. Verificou-se que o projeto milioná-
rio foi executado com material de baixa qualidade e não 
levou em conta a ação do mar, apesar dele estar ali, na 
costa da avenida Niemeyer, desde sempre. E ao apurar-
mos os verdadeiros motivos para a tragédia, as mentiras 
foram caindo uma a uma. A empresa responsável pela 
obra pertence à família do secretário de Turismo, amigo 
do prefeito Eduardo Paes. No atual governo, a empreitei-
ra abocanhou 52 contratos, sendo que 24 deles por dis-
pensa emergencial de licitação. E onde estava o prefeito 
para confortar a família das vítimas e administrar mais 
esta crise? Na Grécia, informaram assessores. Mas não. 
Descobriu-se depois que, na verdade, o prefeito jamais 
pusera os pés em território grego. Estava na Suíça em 
missão secreta. 

Esperamos que o mês de maio nos traga alguma ver-
dadeira boa notícia.  

Teresa Bergher é vereadora do Rio de Janeiro
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Mário SiMõeS brilhou na CaSa de Portugal de tereSóPoliS

Lindo 
show do 
Rancho 
Juvenil 
Minho-
to, na 
Casa de 
Portugal 
de Tere-
sópolis

O empre-
sário, José 
Morais do 
Grupo Bom 
e Barato, 
prestigiando 
a Casa de 
Portugal de 
Teresópo-
lis com o 
diretor Lino 
e demais 
membros da 
diretoria da 
Casa e uma 
caravana do 
Rio

Um domingo ma-
ravilhoso, na Casa 
de Portugal de Tere-
sópolis com o Presi-
dente Carlos Rocha, 
proporcionando um 
belo show com can-
tor romântico, Mário 
Simões e a excelente 
Banda T.B. Show, agi-
tando a comunidade 

portuguesa que este-
ve, em peso, inclusive 
presente uma carava-
na de Niterói com o 
Cônsul Honorário de 
Portugal, em Niterói, 
Dr. Fernando Guedes 
e esposa Dra. Rosa 
Guedes e amigos do 
Clube Português de 
Niterói. Todos num 

clima de total harmo-
nia, nada como mu-
dar um pouco desses 
ares com os amigos, 
em mais um espeta-
cular show do Mário 
Simões, lançando seu 
novo CD. Logo a se-
guir apresentou-se o 
Rancho Folclórico Ju-
venil Benjamim Pires, 

da Casa do Minho, 
que realizou uma bela 
apresentação, encan-
tando o público. Na 
oportunidade o Presi-
dente Minhoto, Agosti-
nho dos Santos home-
nageou o Presidente 
da Casa de Portugal 
de Teresópolis com 
um título da Casa do 
Minho do Rio de Janei-
ro. Sem dúvida foi um 
belo pedaço de tarde.

O cantor 
românti-
co, Mario 
Simões, 
realizou 
belíssimo 
show na 
Casa de 
Portugal 
de Tere-
sópolis, 
acompa-
nhado da 
excelente 
Banda 
T.B. Show

Marcando presença, na Casa de Portugal de Teresópolis, o casal Alberto e Maria do 
Céu, com Antônio Nunes e Ana Maria Nunes

O Cônsul Honorário de Portugal em Niterói Dr. Fernando Guedes e esposa Dra. Rosa 
Guedes esteve visitando a Casa de Portugal de Teresópolis com os amigos Dr. Afon-
so e sua mãe, os diretores do C.P.N. Carlos Bartha e esposa Zenir de Mello, Manuel 
Gonçalves prestigiando o show do amigo Mario Simões

O cantor Mário Simões com o amigo, Presidente da Casa de Portugal de Teresópolis, 
Carlos Rocha e demais diretores

O nosso ami-
go, J. Maciel, 
diretor social 
da Casa do 
Minho tam-

bém marcou 
presença em 

Teresópolis 
,com a es-

posa Marisa 
Canabarro 

e os amigos 
da Obra Por-

tuguesa de 
Assistência
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Antônio Paiva 
– Presidente 
da Casa de 

Trás-os-Mon-
tes, saudando 
os amigos, os 

casais Fran-
cisco Torrão 

dos Biscoitos 
Globo, esposa 

Eneida, Luís 
Albuquerque, 

da empresa 
Orla Cereais, 

esposa, D. 
Olinda e uma 

amiga

O vice-pre-
sidente 
Trans-

montano, 
Arnaldo 

Carvalho 
e esposa 
Alice com 

o casal 
Emília e 
Antônio 
Vieira e 
demais 

senhoras 
amigas

ArrAiAl TrAnsmonTAno foi UmA mArAVilHA

Outra mesa animada, no domingo, no Convívio Social, na Casa de Trás-os-Montes, 
Manuel Rito, Maria Rito, Ismael Loureiro, Sineide, Carolina, João Celeste e Lucília

Maravilhoso fim de semana, 
no Solar Transmontano, neste 
fim de semana com a realização 
do Arraial Transmontano com 

um excelente cardápio. Um des-
taque para a sardinha assada, 
tripas à moda Transmontana e 
churrasco completo. A anima-

José 
Maria e 
esposa, 
Augusto 
e esposa  
Concei-
ção, o 
Abel e 
demais 
amigos, 
num 
registro 
especial

O diretor da Casa Cliper Restaurante, José com um grupo de amigos, curtindo o domin-
go Transmontano

Sempre 
distribuindo 
simpatia, a 
diretora da 

Casa de Trás
-os-Montes, 

Lúcia Granito 
com a gran-

de arou-
quense, 

D. Adília e 
uma amiga

ção musical ficou por conta do 
Conjunto Amigos do Alto Minho 
com um belo repertório de pri-

meira qualidade e o Presidente 
Antônio Paiva e sua diretoria 
sempre simpáticos.
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Maneca
a bom tempo 
que Não via 

GeNte de viseu, 
trazeNdo e recebeN-
do aleGria familiar

pauliNha é show e com  seu pai. Na saNfoNa é muito mais

dia da comuNidade 
luso-brasileira

são pedro do sul e suas semeNtes

o distiNto casal

Parabéns à Diretoria da Casa das Beiras 
pela bela noite de Sexta-feira, comemorati-
va ao Dia da Comunidade Luso-Brasileira. 
Parabenizo também a Oradora da noite, 
Senhora Deputada Martha Rocha, onde 
todos ficaram felizes com suas palavras e 
como vemos na foto, à esquerda Sr. Co-
mendador Antônio Correia, a quem gostei 
muito de ver, a seu lado Sr. Joaquim Fer-
nandes, ex-presidente da Casa do Minho, 
ainda o radialista Dimas Ramos, e o Sr.   
José Matos Para os amigos, um abraço e 
muita saúde.

Sexta-feira passada, a Banda Portugal deu aquele 
show na Casa das Beiras, na cerimônia alusiva ao Dia 
da Comunidade Luso-Brasileira. Depois de um belo 
trabalho, o lazer familiar. Como vemos na foto, à direi-
ta Sr. José Soares, natural de São Pedro do Sul, que 
além de entender muito de moda é o grande Maestro 
da Banda Portugal. Acredito eu, pelo que conheço, um 
dos grandes Maestros no Rio de Janeiro, regendo esta 
herança musical que defende as belas tradições Lu-
sas – uma Banda. Com muito gosto faço este registro, 
com o amigo Maestro que tem a seu lado,  seu filho 
Carlos Soares e esposa Dona Katia Pacheco, a filha 
Beatriz Soares, família que é o orgulho do Maestro 
José Soares Gostei muito de vê-los e desejo tudo de 
bom para todos.

No almoço da Casa vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria, domingo passado linda 
mesa da família Fernandes, vinda de Viseu 
para visitar familiares e amigos, numa de-
monstração de carinho e amizade. Como 
vemos à esquerda, a Dona Idália, os visitan-
tes, o casal Sr. José e Dona Angelina, de-
pois, à esquerda, sua filha, Dr.ª Paula e sua 
colega, Dr.ª  Telma. À direita, o casal amigo 
Comendador Afonso Bernardo Fernandes e 
Senhora Dona Florbela, muito felizes em receber e proporcionar a todos uma tarde muito alegre. A seguir ao casal: a 
simpática, Dona Maria José com seu neto, Lucas ao colo, sua filha Ana Paula e duas senhoras com o mesmo nome, 
Rosa. Para todos, um grande abraço. Agradeço o convite do distinto casal, Afonso e Dona Florbela para participar 
deste convívio familiar, com o desejo de muita saúde.

Domingo passado, no almoço costumeiro da 
Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria, como 
vemos na foto, a presença do simpático casal, 
Dona Leonilde  e António Santos, que há algum 
tempo não via, gostei muito de vê-los, apareçam 
mais. De acordo com o visual, a simpática Diretora 
do Vila e irmã do Presidente da Instituição, Sr. Er-
nesto Boaventura, Dona Alice e vemos que bateu 
longo papo com o casal, deveria estar falando: a 
Casa Vila da Feira é a vossa Casa, não fossem 
eles, de lá, das lindas Terras Feirenses. Parabéns, 
gostei muito de vê-los, abraços. 

Após o almoço da Casa Vila da Fei-
ra, aos Domingos, a tarde dançante 
fica por conta do Conjunto, Som e Vo-
zes, que bota todo mundo para dançar. 
Mas durante o intervalo do conjunto, 
entra o colírio dos meus olhos, que é a 
Ana Paula, uma menina tão nova, can-
tando Músicas Populares Portuguesas, 
com tanta propriedade, me enche de 
orgulho. Continue sempre assim, Pau-
linha, ao lado do seu pai, amigo Ca-
milinho  como é chamado carinhosa-
mente, dando seu recado na sanfona, 
só me resta dizer, Obrigado e muitos 
parabéns. 

O grande baluarte do folclore Manuel Coelho ao 
lado Theriey  Becu, esposo da presidente, Rita 
Couto, Felipe Mendes, e o ex-presidente dos Cam-
poneses

queijos e frios 
Nos campoNeses
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES

COMPREENSÃO. QUANDO COMPREEDEMOS QUEM 
REALMENTE SOMOS

UMA TRANSFORMAÇÃO TOTAL
SE PROCESSA EM NOSSAS VIDAS. 

COMPREENDO TUDO E TODOS;
PORQUE EXERCITO A COMPREENSÃO EM MIM MESMA.

TRIBUTO AO FADO!
MAR PORTUGUÊS

AUTOR: FERNANDO PESSOA
GRAVAÇÃO.CARLOS DO CARMO.

 
Ó mar salgado quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal.
Por te cruzarmos, quantas mães choraram

Quantos filhos em vão rezaram
Quantas noivas ficaram  por casar

Para que fosses nosso, ó mar.
 

Valeu a pena, tudo vale a pena
Se a alma, não é pequena valeu a pena, 

tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.

 
Quem quiser passar além do Bojador

Tem que passar além da dor
Deus ao mar o abismo e o perigo deu

Mas nele é que espelhou o Céu
 

Valeu a pena Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena

Valeu a pena tudo vale a pena
Se a alma não é pequena

PeNSameNto da SemaNa

Chefe de família exem-
plar, o meu grande amigo 
Antônio Cardão, o anjo  
de luz da  nossa Casa de 
Viseu, ama com ternura  
os seus netos que suas 
filhas Cristiane e Ane o 
presentearam. Na Foto: 
Cardão festejando  o ani-
versário  de seus netos 
queridos, Natan e Miguel, 
com sua filha Ane e seu 
genro Alexandre.
ABRAÇOS FADISTAS

aNtoNIo caRdÃo GRaNde BaLuaR-
te da comuNIdade PoRtuGueSa

ReStauRaNte e PIZZaRIa, 
JÓIa caRIoca

caSaL eLeGaNte 
da comuNIdade

AVÓS CORUJAS

NeumaRa caNtadeIRa 
deStaQue 2015

tRocaNdo GeNtILeZaS
No Arouca Barra Clu-
be, onde  almocei ao 
lado do Sr. Secretário 
de Estado, José Luís 
Carneiro, a convite do 
presidente do clube,  
meu amigo Fernando 
Soares, no momento  
em que oferecia o CD. 
Fados e  Choros e o 
livro Maria Alcina - A 
Força Infinita do Fado, 
biografia escrita por Igor 
Lopes. Foi  uma tarde  
agradabilíssima em que 
o Secretário foi muito 
gentil, interessado em 
saber se no Rio havia 
muita gente de Baião, 
sua terra natal, onde foi  Presidente da Câmara. É  dig-
nificante cultuar as suas raízes.

O diretor Cesar 
e sua equipe são 
anfitriões perfei-
tos  na gastro-
nomia da Jóia 
Carioca, no Jar-
dim Botânico. A 
variedade de piz-
zas  e outros sa-
borosos pratos, 
são de comer e 
chorar por mais. 

Quando vou ao Jardim Botânico, faço sempre uma re-
feição na casa da família Carioca, na Rua Jardim Botâ-
nico, 549. BOM APETITE.

Os meus queridos amigos Irene  
e  Adão Ribeiro, são um exemplo 
de bem receber, muito gentis. Receberam na sua 
bela cobertura à Beira Mar, na Barra, a comitiva 
do Sr. Secretário de Estado de Portugal José Luís 
Carneiro. Acompanhados pelo nosso Cônsul Geral 
Dr. Nuno Bello e a Dra. Susana Audi e o Sub Pro-
curador da Republica, Dr. Alcides Martins  grandes 
amigos do Casal. Todos ficaram maravilhados com 
a recepção do casal, a vista maravilhosa daquele 
lar aconchegante e o carinho com que foram rece-
bidos. Na foto Adão Ribeiro, a esposa Irene e o se-
cretário José Luís Carneiro

Os meus queridos amigos Fernanda e Toninho Se-
rápico, numa felicidade sem fim. Com as suas lin-
das princesinhas, as netinhas Bruna e Beatriz. É 
maravilhoso ver a  beleza e senso de família nesta 
linda foto que me encanta. ABRAÇOS FADISTAS.

N e u m a r a 
c o m e ç o u 
no folclore 
há 22 anos, 
como inte-
grante do 
Grupo Etno-
gráfico João 
Ramalho da 
Casa das 
Beiras, onde 
se tornou 
cantadeira, 
t o c a d o r a 
de cavaquinho e ferrinhos.  Em 2002, foi troféu desta-
que, cantadeira, do programa Encontro Com Portugal, 
do saudoso Antônio Vieira.  No ano de 2015, foi elei-
ta  cantadeira destaque, pelo júri do programa Portugal 
em Ritmo de Show de Sonia e Araújo Borges. Neumara 
é professora de música e canta em corais, é Diretora 
Social da Casa das Beiras, onde atua  como apresen-
tadora, cantadeira, dando brilho ao maravilhoso Grupo 
Benvinda Maria. Parabéns à Casa das Beiras, por mais 
um merecido troféu.

SeNHoRaS LINdaS e 
ImPoRtaNteS Na caSa daS BeIRaS
No dia 22 de Abril, dia 
em que se comemoram  
o descobrimento do Bra-
sil e  o dia da Comuni-
dade Luso Brasileira, 
realizou-se  um evento 
maravilhoso referente à 
essas datas, no belo So-
lar da Casa das Beiras, 
gente muito elegante e 
bonita. Na foto, a nossa 
querida Deputada Marta 
Rocha, oradora da noite, 
junto com  a nossa  Con-
sulesa D. Ana Maria.
Elegantes senhoras que 
muito nos orgulham.
SAUDAÇÕES FADIS-
TAS.
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AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A –Barra – Tel.:- 3325-3366

MAIO – 1 – Domingo – Festa da Rainha Santa Ma-
falda (11:00) – Procissão e queima de fogos (12:00) 
– Bufe variado com a culinária do Arouca Barra Clube 
– Baile show com a Banda Excêntri-cos – Apresentação 
do R.F. Arouca Barra Clube.
MAIO – 8 – Domingo – 12:30h. Festa do Dia das 
Mães – Missa na Capela Rainha Santa Mafalda 0 Bufe 
variado com a culinária do Arouca Barra Clube – Baile 
show com o cantor Marco Vivan e sua Banda.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
MAIO – 1 – Domingo – 16h. Festival de Folclore da 
Tijuca em comemoração do 54.º aniversário do Grupo 
Folclórico Almeida Garret com a apresentação dos: 
R.F. Danças e cantares das Terras da Feira, Grupo 
Folclórico Ar-mando Leça, Grupo Folclórico Guerra 
Junqueiro, Rancho Folcló-rico Eça de Queirós, Ran-
cho Fol-clórico Benvinda Maria, Grupo Folclórico Pa-
dre Tomáz Borba e Grupo Folclórico Almeida Garrett. 
Entrada franca.

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

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – cardápio: 
bacalhau, sardinha portuguesa, doces portu-gueses. 
Serviço a La Carte. Bebidas não inclusas.
MAIO – 1 – Domingo – 12:30h. Almoço dos Aniversa-
riantes e Comemoração ao Dia das Mães. Adesão: R$ 
60,00 (bebidas não inclusas). Cardápio: churrasco, 
sardinha portuguesas assada, mas-sas e acompa-
nhamentos. Sobreme-sa: banana assada com canela 
e açúcar e o bolo dos aniversariantes. Atrações: T.B. 
Show, bingo, dançarinos, homenagem a Mães mais 
idosa, a Mães mais nova e a Mãe do Ano da Casa das 
Beiras. Distribuição de brindes para as Mães presen-
tes. Informações e reservas de mesa: Telefones: 2273-
1897/99988-7945.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
ABRIL – 28 – Quinta-feira – 13h. “Almoço - Bingo”. 
Venha passar uma tarde divertida com muitos prêmios, 
comida deliciosa. Lanche no fim da tarde. Valor da en-
trada: R$ 30,00 (direito a 4 cartelas). Aceitamos cartão 
de crédito e débito.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – 

Tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
MAIO – 1 – Domingo – Sede Social – 12h. Almoço 
em homena-gem as Mães. Teremos o já tradi-cional 
Almoço Churrasco, com sardinha portuguesa na bra-
sa, febras, uma maravilhosa mesa de frutas e outros 
pratos variados da culinária visiense tipo self-service e 
o delicioso caldo verde. Música ao vivo com  Conjunto 
Amigos do Alto Minho animando a festa e apresenta-
ção dos Ranchos da Casa de Viseu.
MAIO – 13 – Sexta-feira – Sede Social – 19h. Baile 

da Sexta Dan-çante, o melhor do momento, venha 
se divertir e “curtir” o som bem gostoso da Banda 
Millenium.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho – Tel.: 2225-1820
MAIO – 7 – Sábado – 19h. Arraial Minhoto – Quin-
ta de Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, 
regada à sardinha portuguesa, febras, drumete de 
frango e linguiça assados na brasa. Delicie-se tam-
bém cm batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga e 
arroz, e os tradicionais caldo verde e broa de milho. 
Tudo isso acompanhados de 3 tipos de vinhos ser-
vidos bem geladinhos. Para animar a festa os Con-
juntos “Amigos do Alto Minho” e “Trio Josevaldo” e 
principalmente nosso tradicional folclore minhoto ao 
som dos Bumbos e Gigantones e as Marchas Lumi-
nosas de Lisboa.
MAIO – 8 – Domingo – 12h. Almoço Dia das Mães. 
O tradicio-nal folclore minhoto com apresentação 
do Rancho Juvenil da Casa do Minho. Para animar 
e dançar a vontade: Trio Josevaldo. Para saborear 
churrasco, arroz de lula, feijão branco, batatas cora-
das e saladas diversas.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
MAIO – 01 – Domingo – Festa em Louvor ao Se-
nhor Santo Cristo dos Milagres. Tradicional da Ilha 
de São Miguel & Comemoração ao Dia das Mães. O 
melhor e mais completo churrasco, frango, lom-binho 
e linguiça assados na brasa – Com saladas & acom-
panhamentos variados – Com almoço servido no esti-
lo self-service em nosso Salão Nobre (Ar Condiciona-
do). Apre-sentação do Conjunto Os Vilacon-denses 
Show. Programação do evento: 11:30h – Missa em 
nossa sede, em Louvor ao Senhor Santo Cristo dos 
milagres. 13h – Almoço em comemoração ao Dia das 
Mães. 15:30h – Homenagem especial à Mãe do Ano 
2016. Eleita pela diretoria da Casa dos Açores. 17h 
– Abertura dos festejos 2016 em Louvor ao Divino 
Espírito Santo. Crianças até 10 anos de idade não 
pagam almoço! Aniversariantes do mês de Maio, não 
paga!!!
MAIO – 2 A 7 – Segunda a Sába-do – 21h. Continu-
ação da Semana de reza do Terço em nosso salão.
MAIO – 8 – Domingo – 9h. Concentração em nossa 
Casa dos Açores de todas as Coroas e Ban-deiras 
das Irmandades do Divino Espírito Santo para procis-
são até a Igreja São Francisco Xavier – Tijuca, jun-
to com todos os fiéis. 11h. Chegada da procissão na 
Igreja e logo após Missa celebrada pelo pároco, onde 
haverá a tradici-onal coroação das crianças. Logo ao 
final da Missa seguirá em procissão de volta a nossa 
sede social. Já em nossa Casa dos Açores, será re-
alizada a bênção a todos os devotos e a bênção do 
Pão, a tradi-cional Massa Sovada e do vinho a ser 
servido a todos os presentes, junto com refrigerante.

CLUBE RECREATIVO  PORTUGUÊS
Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel.: 3251-3585 / 2423-3585
Projeto Baile dos Sonhos Doura-dos. Todos os sába-
dos, a partir das 18h com o Grupo Som e Vozes. 

Leila Monassa 
Brandade de bacalhau 

com Batata Baroa
• 800 g de bacalhau (demolhado por 48h em 
água fria, trocando a água várias vezes) • 1,5 
kg de batata baroa, cozidas no caldo de ga-
linha • 80 g de manteiga • Azeite a gosto • 
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto • 400 
ml de creme de leite • 1 cebola média picada • 

2 dentes de 
alho pica-
do • Queijo 
pa rmesão 
de boa qua-
lidade,  ra-
lado • Salsa 
picada

Cozinhe a batata baroa sem casca no caldo 
de galinha;

Escorra e esprema com um garfo, acres-
centando 300 ml de creme de leite, manteiga, 
noz-moscada e sal. Coloque, por fim, a salsa e 
reserve em local aquecido;

Murche a cebola no azeite de oliva, acres-
cente o bacalhau desfiado e refogue;

Acrescente o creme restante, pimenta e um 
pouco de salsa;

Monte uma camada com a metade do purê e 
sobre esta distribua o bacalhau refogado;

Cubra com o purê restante, polvilhe o par-
mesão e leve ao forno por cerca de 15 minutos.

A batata baroa é rica em phyto-nutrientes, vi-
taminas, minerais e fibras. Por exemplo, é a 
principal fonte de fibras dietéticas, que resulta 
na redução dos níveis de colesterol no sangue, 
obesidade e constipação.
Por outro lado, a batata baroa também é rica em 
antioxidantes, e alguns estudos científicos têm 
encontrado mais propriedades da batata baroa 
que têm a ver com sua função para reduzir o 
risco de câncer de cólon e serve também como 
um anti-inflamatório.
Ela é rica em vitamina C, E e K, que ajuda o cor-
po a manter por exemplo, os tecidos da gengiva 
saudável. Sem contar é claro com altos níveis 
de ferro, cálcio, potássio, magnésio e fósforo.

 as propriedades da Batata Baroa
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Cuidado com as quedas
Pode até parecer um 

assunto óbvio e banal, 
mas precisamos ficar 
atentos: uma pesquisa re-
alizada pelo Instituto Na-
cional de Traumatologia 
(INTO) revela que 65% 
dos seus pacientes foram internados por 
problemas provenientes de quedas. Apesar 
desse tipo de acidente ser sempre preocu-
pante e trazer risco de lesões, é inegável 
que o perigo é muito maior entre idosos, 
seja por  falta de firmeza nas pernas, seja 
por problemas de visão. Além disso, com 
ossos fragilizados, a intensidade do trauma 
e o tempo de recuperação podem aumentar 
consideravelmente.

Para tentar evitar quedas, a primeira re-
comendação é tentar estar sempre atento. 
Alguns momentos chaves, no entanto, de-
mandam ainda mais cuidados. Redobre a 
atenção ao caminhar em locais desconheci-
dos  e/ou mal iluminados. Observe o meio-
fio quando for subir ou descer da calçada. 
Atravesse a rua somente na faixa de pedes-
tre e prestando atenção ao sinal. Cuidado 
com os pisos das calçadas, principalmente 
as de pedra portuguesa, que podem apre-
sentar muitos desníveis.

Vale ressaltar que, apesar dos perigos 
da rua, cerca de 55% das quedas ocorrem 
em casa. Para tentar evitar isso, existem 
algumas dicas: prefira tapetes emborracha-
dos e que não escorreguem; evite obstácu-
los como móveis e fios que possam entrar 
no caminho; toda escada deve ter corrimão 
e, preferencialmente, degraus largos. Se 
for necessário, ajuste a altura da cama e de 
poltronas; instale barras de segurança no 
banheiro e coloque uma cadeira de plásti-
co firme e resistente no box para facilitar o 
banho. Não sinta vergonha de pedir ajuda, 
seja para pegar objetos no chão, em locais 
altos, para trocar lampadas ou até mesmo 
para levantar. Bengalas e andadores tam-
bém podem ser muito úteis. Tenha em men-
te que um ambiente seguro e confortável 
em casa é essencial para uma melhor qua-
lidade de vida.

NOSSA SAÚDE

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

paulopinheiro@camara.rj.gov.br

Festa dos queijos nos Camponeses

A comunidade de Caxias esteve em 
festa com mais uma belíssima festa 
nos Camponeses de Portugal, com a 
realização da festa dos queijos e frios, 
deliciosas frutas massas e frango mais 
uma atração foi o show de folclore com 
o grupo danças Italianas e o R. F. Infan-
til Manuel Coelho, uma verdadeira festa 
Luso Italiana, parabéns a diretoria que 
representaram a presidente Rita Couto 
que esta afastada devido problemas de 
saúde 

O grupo danças folclóricas de Petrópolis realizou uma 
exibição encantando o publico presente

O Rancho 
Folclorico 
Infantil Ma-
nuel Coeho 
Arebentou 
na sua apre-
sentação 
na Festa de 
Queijos e 
Frios

O Ba-
luarte 
Manuel 
Coe-
lho e 
esposa 
Aurora 
e uma 
amiga 
dian-
te da 
mesa 
de frios

mais um belo dia no Vila 

A família feirense, sempre marcando presença no 
convívio social com alegria. Na foto, Vitor Costa, 
esposa e familiares, o radialista Maneca, esposa 
Idália, o Comendador Afonso Bernardo, esposa 
Florbela, filhos, noras, netos e demais familiares 
e amigos

Apesar do forte calor que tem feito no Rio de 
Janeiro, a Casa da Vila da Feira foi palco de mais 
uma grande confraternização da família feirense 
que está sempre prestigiando o Convívio Social 
da Casa, com familiares e amigos, saboreando 
a deliciosa gastronomia e o som do Conjunto 

Som e Vozes. Durante o convívio, o Presidente 
Ernesto Boaventura e sua filha Rose convida-
ram os amigos para, no próximo domingo, dia 1 
de Maio, prestigiarem o Festival de Folclore da 
Tijuca em comemoração ao aniversário do G.F. 
Almeida Garrett. Imperdível!

O Conjunto Som e Vozes, colocando o público para 
dançar durante o almoço de convívio social Feirense


