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CADERNO DE SÃO PAULO

Belíssima foi a Festa da Vindima realizada na 
Casa de Portugal de São Paulo com muito folclore, 
animação, fados, prêmios oferecidos pela Numatur 
e Banco Caixa Geral Brasil e uvas para os presen-
tes. Trazemos esta reportagem e ainda a 1.a festa do 
Arouca de 2.017, o sucesso do almoço da Portugue-
sa, agora de volta os Agitos Paulistas, a coluna Mun-
dos ao Mundo do jornalista Albino Castro, e outros 
assuntos de interesse. Confira.

Casa de Portugal
Já Vindimou em 2017

Rio de Janeiro, de 9 a 15 de Março de 2017

Beiras Homenageou
aniVersariantes

A diretoria Transmontana acertou em cheio, trazendo o cantor 
“cowboy” Português, Zé Amaro, para se apresentou, no do-

mingo passado e, pela alegria dos associados e amigos. Foi um 
sucesso absoluto. Detalhes na pág. 15

o CowBoy Português Zé amaro
agitou o almoço transmontano

Imperdível o almoço dominical da Casa do Porto e vemos na foto 
a primeira-dama, Berta Branco, Comendador Henrique Loureiro 

e esposa, Rosa Loureiro e demais amigos. Detalhes pág. 18

Portugal termina 2016 a crescer 
acima da media da União Europeia 

A economia da zona 
euro cresceu no último 
trimestre de 2016 ,0,4% 
na zona euro e 0,5% na 
União Europeia . Em 
Portugal o crescimento 
foi de 2% neste período. 
Segundo o Eurostat o 
PIB da zona euro cres-
ceu 1,7%, face ao perí-
odo homólogo de 2015 
e na UE 1,9%. Em Por-
tugal o indicador fixou-se 
nos 1,4%.

De acordo com os 

Bonita festa em homenagem aos aniversariantes. Na foto, 
o Presidente José Henrique, homenageando sua esposa 

a primeira dama Verônica em razão do Dia Internacional da 
Mulher. Detalhes na pág. 8

dados do gabinete ofi-
cial de estatísticas da 
UE, a economia da 
Romênia foi a que mais 
cresceu no quarto tri-
mestre do ano pas-
sado (4,8%), seguida 
da Eslovônia (3,6%) 
e da Bulgária (3,4%).                                                                                                                                        
Portugal registrou o sé-
timo melhor valor em 
cadeia e nono melhor 
em termos homólogos 
entre 16 dos 19 países 
do euro. 

ConVíVio Portuense
semPre é uma Boa

Outro belo domingo na Casa da Vila da Feira, sempre receben-
do um excelente grupo de amigos que prestigiam o almoço 

feirense. Detalhes na pág. 14

Domingo sHow no Vila

Portugal Termina 2016 
Acima da Média UE

Pedro Passos Coelho 
defendeu Carlos Costa e 
afirmou que este tem condi-
ções para continuar a cum-
prir o seu mandato, critican-
do o Governo. “O Governo 
e a maioria que o acom-
panha” por “amesquinhar 
ou mesmo ameaçar” quem 
se pronuncia de uma for-

ma que “não seja simpática 
para o que esta quer ouvir”.                                                                                                              
“Não conheço nenhum fato 
que, há luz das disposições 
legais, impeça o governador 
Carlos Costa de fazer o seu 
mandato. Tenho assistido ao 
longo de mais de um ano a 
ataques políticos muito for-
tes que são dirigidos pes-

Passos Defende Carlos Costa e Diz que Este Tem
Condições para Continuar a Cumprir o Mandato

soalmente ao governador 
e não apenas ao Banco de 
Portugal”, afirmou.

Passos defendeu que 
“o governador tem um es-
tatuto de independência 
que deve ser respeitado”, 
lamentando ainda que “nor-
malmente a maioria que 
governa o país atualmen-
te não respeite a indepen-
dência destas autoridades”.                                                                     
O líder do PSD considerou 
“indecoroso” que “vários diri-
gentes partidários” se propo-
nham a “amesquinhar e des-
qualificar ou mesmo ameaçar 
com alterações legais sem-
pre que órgãos independen-
tes se pronunciam de uma 
forma que não seja simpática 
para aquilo que o Governo ou 
a maioria quer ouvir”.

As negociações do Ministério das Fi-
nanças com os sindicatos e com os par-
tidos que sustentam o governo – Bloco 
de Esquerda e PCP – ainda não começa-
ram , mas é evidente que as progressões 
na carreira serão o próximo choque en-
tre os partidos da esquerda e vai também 
gerar forte contestação dos sindicatos.                                                                                                                 
No programa de governo, as carreiras da 
função pública vão ser descongeladas no 
próximo ano. No entanto, ao contrário do 
esperado pelos sindicatos, pelo PCP e pelo 

Bloco de Esquerda, o Ministério das Finan-
ças prepara-se para alterar as regras em 
vigor e apertar os critérios de forma a que 
nem todos os trabalhadores do Estado pro-
gridam na carreira em 2018.

Questionado sobre as novas regras de 
progressão que estão a ser desenhadas 
pelo gabinete de Mário Centeno, António 
Costa avisa apenas que “a despesa, com 
certeza, tem de ser controlada”, sem adian-
tar detalhes sobre a proposta que será ne-
gociada com os sindicatos.

Progressões da Função Publica,
Ameaçam ser Novo Choque à Esquerda

O Hospital de Santa 
Marta, em Lisboa, anunciou 
ter realizado o primeiro im-
plante de um coração artifi-
cial definitivo em Portugal.

A cirurgia foi efetua-
da num homem de 65 
anos, que sofre de do-
ença renal grave que 
impedia um transplante 
com coração de doador .                                                                                                    
Adalberto Campos Fer-
nandes, o ministro da saú-
de ,considerou esta cirur-
gia como um fato inédito e 
remeteu mais informações 
para uma conferência de 
imprensa com a equipe 
médica no Hospital de 
Santa Marta, em Lisboa.

Doente Renal 
Recebeu Primeiro 
Coração Artificial 
em Portugal

Os portugueses pagaram 
a mais nos últimos três anos 
de Imposto Municipal Sobre 
Imóveis, de acordo com as 
simulações feitas no simula-
dor criado pela DECO.

Segundo a defesa do 
consumidor, nas 800 mil si-
mulações feitas na página 
da DECO verificou-se que 
92,2 milhões de euros de IMI 
estavam a ser cobrados in-
devidamente.

A DECO recorda “nem 
sempre o valor que é cobra-
do é justo” porque “o impos-
to é calculado em função do 
valor patrimonial tributário 
dos imóveis, que pode estar 
desatualizado”.

“Um dos indicadores que 
contribui para esse valor é a 
idade do imóvel, o coeficien-
te deveria baixar, diminuindo 
o valor do imposto “.

Também o valor de cons-
trução foi alvo de atualização 
em 2010, tendo sido fixado 
em 603 euros pelo Governo.

A DECO calcula que 
existam em Portugal mais 
de 4 milhões de imóveis 
que podem estar a pagar 
IMI a mais e diz que, das 
simulações realizadas em 
www.paguemenos imi .p t 
em que os valores se en-
contravam desatualizados, 
foi apurada uma poupança 
média de 254 euros.

Portugueses 
Pagaram 92,2 
Milhões de 
IMI a mais nos 
Últimos três 
Anos
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Caros leitores:
O Pleno do Tribunal Su-

perior do Trabalho, por meio 
da Resolução 214, de 28 de 
novembro de 2016, promoveu 
importantes modificações à 
sua jurisprudência.

Neste texto, porém, serão 
analisadas apenas as altera-
ções referentes ao adicional 
de periculosidade, uma vez 
que a Corte Superior do Tra-
balho mudou a redação da 
Súmula nº 191 e, ao mesmo 
tempo, cancelou a Orientação 
Jurisprudencial (OJ) nº 279 da 
Subseção I da Seção Especia-
lizadas em Dissídios Individu-
ais (SBDI-1).

Isso ocorreu por conta do 
advento da Lei 12.740, de 08 
de dezembro de 2012, que re-
definiu os critérios para a ca-
racterização das atividades ou 
operações perigosas previstas 
no art. 193 da Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), 
revogando também, naquela 
ocasião, a Lei 7.369, de 20 de 
setembro de 1985, a qual criou 
o salário adicional aos em-
pregados no setor de energia 
elétrica, que trabalhavam em 
condições de periculosidade, 
tendo, à época, previsto o su-
plemento (adicional) de 30% 
sobre a remuneração.

Assim, com a revogação 
da Lei 7.369/1985 pela Lei 
12.740/2012, sustentou-se 
que os trabalhadores em con-
tato com energia elétrica pas-
saram a receber o adicional 
de periculosidade no importe 
de 30% calculado de acor-
do com o salário-base, e não 
mais sobre a remuneração, 
conforme predispõe o § 1º do 
artigo 193 da CLT, com a nova 
redação conferida pela Lei 
12.740/2012, verbis:

(...)
“§ 1º - O trabalho em con-

dições de periculosidade asse-
gura ao empregado um adicio-
nal de 30% (trinta por cento) 
sobre o salário sem os acrés-
cimos resultantes de gratifi-
cações, prêmios ou participa-
ções nos lucros da empresa.”

Essa foi a razão pela 
qual cancelou-se a parte final 
do item I da Súmula 191 do 
C.TST que, na sua antiga re-
dação, dispunha o seguinte:

“Em relação aos eletricitá-
rios, o cálculo do adicional de 
periculosidade deverá ser efe-
tuado sobre a totalidade das 
parcelas de natureza salarial.”

Ocorre que muitas contro-
vérsias surgiram após a pro-
mulgação da Lei 12.740/2012, 
em razão da problemática 
envolvendo os trabalhadores 
eletricitários contratados sob 
a égide da Lei 7.369/1985. 
Afinal, até então, para aquela 
categoria, o adicional de peri-
culosidade era pago sobre a 
integralidade da remuneração, 
ao passo que, posteriormente, 

passou a ser calculado apenas 
sobre o salário-base.

Destarte, em razão da 
necessária remodelação dos 
contratos de trabalho de milha-
res de eletricitários, por força 
de novo instrumento norma-
tivo, O Colendo Tribunal Su-
perior do Trabalho entendeu 
que a aplicação imediata da 
nova base de cálculo do adi-
cional em questão fere, a um 
só tempo: i) o princípio da inal-
terabilidade contratual lesiva 
(art. 468, CLT); e ii) o princípio 
da irredutibilidade salarial, que 
encontra assento no art. 7º, VI, 
da Constituição Federal da Re-
pública Federativa do Brasil.

Diante disso, fixou-se o 
entendimento no sentido de 
que o empregado eletricitário 
antes da Lei 12.740/2012, e 
que recebia o adicional de pe-
riculosidade sobre a totalidade 
das parcelas de natureza sala-
rial, não pode ter a incidência 
do referido adicional calculado 
sobre o salário básico, mesmo 
que haja norma coletiva de tra-
balho assim determinando.

Tal posicionamento foi 
firmado justamente pra res-
guardar exatamente o preceito 
basilar da segurança jurídica e 
os direitos fundamentais dos 
trabalhadores eletricitários. 
Isto porque a revogação da Lei 
7.369/85 contraria os termos 
do “caput” do art. 7º da CRFB, 
por não preencher o requisito 
constitucional da melhoria da 
condição social dos emprega-
dos eletricitários.

Ademais, o pensamento 
em sentido contrário, esta-
ria na contramão da luta dos 
trabalhadores por melhores 
condições de trabalho, uma 
vez que houve a redução da 
base de cálculo do adicional 
sem qualquer contrapartida 
na redução dos riscos. E isso, 
pois, contraria o inciso XXII do 
art. 7º do Mandamento Consti-
tucional Pátrio, que estabelece 
como direito dos trabalhadores 
a redução dos riscos inerentes 
ao trabalho.

Resumindo, essas foram 
as razões pelas quais se mos-
trou necessário conferir novo 
texto à Súmula nº 191, I, do 
TST.

Boa leitura e fiquem aten-
tos. O saber não ocupa lugar!

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

DIREITO DO TRABALHO
TST ALTERA BASE DE CÁLCULO DO 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADEEntre os dias 21 e 23 de 
março, acontecerá a 29.ª edi-
ção da Super Rio Expofood 
no pavilhão 4 do Riocentro 
com o tema “Decisão: pro-
cesso e inteligência”. A feira, 
realizada pela ASSERJ (As-
sociação de Supermercados 
do Estado do Rio de Janeiro) 
e pela Escala Eventos, é a se-
gunda maior dedicada a ne-
gócios de supermercados na 
América Latina. Para desen-
volver o tema, a programação 
será composta por palestras 
e painéis dirigidos por exe-
cutivos líderes do setor, além 
de personalidades de outras 
áreas que obtiveram grandes 
conquistas devido às impor-
tantes decisões tomadas ao 
longo de suas carreiras.

– Em tempos de retoma-
da de economia, queremos 
auxiliar nossos associados 
a reduzir a margem de erros 
no processo de tomada de 
decisões. A ASSERJ produz 
conteúdo, dados, índices e 
parâmetros avaliadores e 
validadores, para auxiliar os 
supermercadistas a ter as 
melhores escolhas. Todo o 
conteúdo é fidedigno, pois 
trata exclusivamente do nos-
so mercado de atuação. Por 
isso escolhemos grandes no-
mes para trazer suas expe-
riências na área de tomada 
de decisões importantes. – 
explica Fábio Queiróz, presi-
dente executivo da ASSERJ.

No dia 21 de março, o 
empresário Roberto Medina 
falará ao público presente no 
auditório principal. O publici-
tário, que é o idealizador e 
produtor do Rock in Rio, um 
dos maiores festivais de mú-
sica do mundo, compartilha-
rá sua vasta experiência no 
mundo de negócios. O en-
foque será no tema ‘tomada 
de decisão’, compartilhando 
toda a sua perspectiva como 
gestor de sucesso.

Além da presença de 
Medina, pela primeira vez 
em sua história, a Super Rio 
Expofood contará com um 
palestrante internacional. 
No dia 23 de março, Philip 
Fitzell, um dos maiores es-
pecialistas em marcas pró-
prias, envolvido no segmento 
desde 1979, dissertará sobre 
o tópico. O acadêmico foi 
o responsável pela organi-
zação e evolução da PLMA 
(associação de fabricantes 
de marcas próprias) e da Pri-
vate Label International, uma 
revista trimestral dedicada ao 
tema. Após 13 anos de expe-
riência, em 1992, Fitzell es-

29.ª SUPER RIO EXPOFOOD
MOVIMENTA O MERCADO NO RIO

creveu seu primeiro livro so-
bre o assunto. No total, são 4 
publicações sobre negócios, 
além de muitas outras con-
tribuições para o mercado, 
como o site Exclusive Brand 
Sourcing, que funciona como 
uma base de dados para as 
empresas que atuam nesta 
área. Um verdadeiro pionei-
ro da indústria. A mediação 
ficará por conta de Marco 
Quintarelli, da Azo Negócios, 
consultoria para o desenvol-
vimento de marcas próprias.

– A escolha em convidar 
Philip Fitzell faz parte do pla-
nejamento que tenho com a 
feira. Um dos meus propó-
sitos com a 29.ª Super Rio 
Expofood é entregar para 
os supermercadistas, além 
dos mais de 200 mil cola-
boradores e empregados 
no varejo alimentar , mais 
conhecimento. Acredito que 
o conhecimento traz mais 
autoestima e felicidade, pois 
ajuda nas decisões diárias. – 
explica Fábio Queiróz, presi-
dente executivo da ASSERJ.

Outro palestrante de peso 
é Bernardinho, técnico do 
Rexona Sesc e ex-técnico 
da seleção masculina de vô-
lei do Brasil, campeão olím-
pico em 2004 e 2016. Co-
nhecido por sua liderança, o 
treinador deixou sua marca 
na história do vôlei nacional 
com muitos títulos. Sempre 
impelido a tomar decisões 
difíceis e importantes para o 
sucesso de seus comanda-
dos, Bernardinho falará, no 
dia 22 de março, sobre sua 
experiência e como construir 
equipes para vencer obstá-
culos e situações adversas.

– Os problemas que en-
frento como treinador de 
equipes de alta performance 
são basicamente os mes-
mos que preocupam todas 
as pessoas no competitivo 
ambiente profissional, como, 
por exemplo, encarar desa-
fios e pressões e trilhar os 

caminhos da vitória – afirma 
em seu livro, Transformando 
Suor em Ouro.

EVENTO MULHER
No dia 23 de março, o 

Evento Mulher chega como 
a grande novidade da fei-
ra, contando com uma pro-
gramação específica para 
as executivas. A abertura é 
com a palestra de Andrea 
Cunha, CEO e idealizadora 
da Deli Delicia, delicatessen 
que acaba de abrir sua 5.ª 
loja no Rio de Janeiro. Ma-
ria da Penha, farmacêutica 
que ganhou notoriedade ao 
combater a violência domés-
tica, e que dá nome à Lei 
Federal Maria da Penha (n.º 
11.340 de 2006), será a ou-
tra palestrante deste evento. 
Ela falará sobre as tomadas 
de decisões em momento di-
fíceis, como a publicação do 
livro que relata sua história, 
que resultaram na criação 
da legislação que protege as 
mulheres e na criação do Ins-
tituto Maria da Penha. Dona 
Ilaídes, mãe do goleiro Dani-
lo da Chapecoense, dividirá o 
palco com Maria da Penha, 
sendo homenageada pelo 
setor supermercadista do Rio 
de Janeiro. A presença delas 
é para, durante o evento, de-
monstrar a força feminina.

WORKSHOP
E, para começar a feira 

indo direto à prática, no dia 
21 de março, um Workshop 
sobre as tendências do mer-
cado, com grandes nomes 
do segmento, abre o evento. 
Paulo Roberto dos Santos 
Pompilio (Diretor de Relações 
Corporativas GPA), Roberto 
Logo (Grupo Sonda), Rosa 
Cunha (Diretora Superinten-
dente Intercontinental) e Vi-
viane Areal (Sócia-fundadora 
do SuperPrix) compartilharão 
seu conhecimento em um 
debate rico em informação. 
André Portes (CEO do Mul-

tiMarket) também participará 
do workshop e ainda vai lan-
çar o seu livro “O Profissional 
Incomum” na feira. No mes-
mo dia, o autor vai promover 
uma tarde de autógrafos no 
estande da ASSERJ. Silvana 
Ramiro (jornalista da TV Glo-
bo e apresentadora do Bom 
Dia Rio) mediará o painel.

 
SOBRE A 29.ª SUPER

RIO EXPOFOOD
Com mais de 90% dos 

espaços já comercializado, 
a expectativa é que o even-
to de 2017 seja ainda maior 
do que o de 2016, que já 
movimentou mais de R$250 
milhões em volume de ne-
gócios, batendo o recorde 
entre todas as edições já 
realizadas. Para isso, as 
promotoras do evento anun-
ciaram a ampliação de 20% 
do valor investido na feira. 
O objetivo é transformar a 
feira em um local de efetiva-
ção de negócios e parcerias 
entre os supermercadistas, 
empresários, fornecedores 
e indústrias do setor. Nes-
te ano, diversas novidades 
aguardam os participantes: 
um pré-evento para os com-
pradores dos mercados, a 
divulgação de uma pesquisa 
de comportamento do con-
sumidor, cursos técnicos, 
além do aguardado Evento 
Mulher. Novidades da 29.ª 
Super Rio Expofood:

– Pré-Evento com os 
compradores dos mercados;

– Workshop com grandes 
profissionais do segmento;

– Evento Mulher, com 
conteúdo executivo exclusivo 
para mulheres de negócios;

– Painéis eletrônicos com 
todos os lançamentos e atra-
ções dos estandes;

– Divulgação durante o 
evento de pesquisa do com-
portamento do consumidor;

– Participação de su-
permercadistas de fora do 
estado convidados pela AS-
SERJ;

– Curso de processo de 
tomadas de decisões com 
instrutor sênior da Fundação 
Dom Cabral (FDC) – maior 
escola de negócios da Amé-
rica Latina;

– Pré-agendamento de vi-
sitas de negócios entre os su-
permercadistas e as marcas;

– Espaço Jovem, com ca-
ses de sucesso voltados para 
jovens empreendedores;

– Cursos técnico da Es-
cola ASSERJ durante a feira;

– Reunião dos conselhos 
consultivos durante a feira. 
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Benvinda Maria
e joaquiM Marques Mendes
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Aeroporto no Porto Eleito o Melhor da Europa

NotAS.. ...E MAiS
llPSD quer eliminar desigualdades salariais
entre homens e mulheres

A divulgação do nome das empresas que praticam desigualda-
des “é uma medida de certa  pressão”, as pessoas podem passar 
a “tomar decisões de compra de bens e serviços em função disso”, 
explicou a deputada social-democrata  Teresa Morais.                                                                                                                                        

“Se a opinião pública souber que há empresas que praticam uma 
desigualdade salarial que não tem uma justifica objetiva, poderá atu-
ar no mercado de forma que as penalize”.

Mas se “a divulgação por si só é uma forma de pressão sobre as 
empresas”, as sanções “têm de existir” se não divulgarem as listas 
por categoria profissional, desagregadas por sexo, tendo em conta 
o vencimento e todas as componentes da remuneração, justificou.

O PSD sugere que o Código do Trabalho passe a prever uma 
contra-ordenação grave para o dever de médias e grandes empre-
sas divulgarem, a pedido de entidades públicas competentes e or-
ganizações de trabalhadores, a “informação não nominativa” sobre 
as remunerações.

 As propostas tomam a forma de projeto de recomendação, para 
as matérias que dependem apenas de decisão executiva do Gover-
no, e um projeto de lei, com proposta de alteração ao Código do 
Trabalho.

lEDP melhora resultados
 O grupo português EDP registrou, em 2016,  um resultado lí-

quido de 961 milhões de euros, considerado pelo seu presidente, 
António Mexia, “um bom resultado”, apesar da queda do Ebitda,  em 
4%, de 3,9 bilhões de euros em 2015 para 3,7 bilhões em 2016.

O resultado operacional, cresceu 6%, o que atribuiu  à me-
lhoria de regulação em Espanha e à produção hídrica “aci-
ma da média”, ao apresentar, em Lisboa,  os resultados 

do grupo também presente no mercado de energia do Brasil.                                                                                                                                    
A EDP vai propor aos acionistas um dividendo de 19 cêntimos por ação 
relativo a 2016, o que corresponde a aumento de 3% face ao ano an-
terior. A dívida líquida do grupo em 2016 baixou para 15,9 bilhões de 
euros. Já o investimento da EDP no ano passado totalizou 1,2 bilhões 
de euros, enquanto em 2015 foi de 1,7 bilhões.

lAntónio Costa diz que Portugal estará na
primeira linha do debate sobre o futuro da Europa

O primeiro-ministro português, António Costa, manifestou, apoio 
ao lançamento do Livro Branco sobre o futuro europeu e afirmou que 
Portugal estará na primeira linha do debate sobre o aprofundamento 
da Europa social e da União Econômica e Monetária.

Uma iniciativa de Bruxelas que, segundo o líder do executivo nacio-
nal, constitui “um contributo útil para o processo de definição do futuro 
da União Europeia”, que será lançado na cimeira de chefes de Estado 
e de Governo, em Roma, no próximo dia 25

Para António Costa, no atual momento do debate europeu, “em 
que se impõe a tomada de decisões para confrontar os desafios da Eu-
ropa, é positivo que os chefes de Estado e de Governo disponham de 
um diagnóstico claro da situação atual e de cenários possíveis sobre a 
evolução da União Europeia até 2025”.

lCtt já têm luz verde da Concorrência
para comprar a transporta

Os CTT já têm autorização da Autoridade da Concorrência para 
comprar a Transporta, uma empresa que opera no transporte rodovi-
ário de mercadorias, incluindo atividade logística, armazenamento e 
transporte ocasional de mercadorias.

O grupo informou que “celebrou nesta data um contrato da totali-
dade do capital social da Transporta – Transportes Porta a Porta, so-

Veja mais fotografias 
do Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro nos slides se-
guintes.

A eleição surge no 
âmbito do estudo Airport 
Service Quality , progra-
ma líder mundial em ben-
chmarking na Avaliação da 
Satisfação dos Passagei-
ros – 2016 Airport Service 
Quality Awards. Os resul-
tados deste estudo têm 
por base os questionários 
preenchidos pelos passa-
geiros que, assim, trans-
mitem a sua opinião acer-
ca de 34 indicadores, dos 
serviços oferecidos pelos 
aeroportos ao atendimen-
to, tempos de espera, 
cortesia dos funcionários, 
limpeza das instalações e 
conforto.

Nesta avaliação o Aero-

porto Francisco Sá Carnei-
ro foi, também , eleito com 
o terceiro melhor da Europa 
na categoria de aeroportos 
com mais de 2 milhões de 
passageiros. “Foi com orgu-

Com 10 anos de exis-
tência, 22 mil visitantes 
só no ano passado e uma 
relação e parceria de lon-
ga data com chefs e res-
taurantes, nacionais e in-
ternacionais, seria injusto 
resumir o Peixe em Lisboa 
2017 em apenas três mo-
mentos. Mas, entre os dez 
dias dedicados a celebrar o 
peixe e o marisco na capital 
(30 de março a 9 de abril) 
existem três grandes novi-
dades : a nova localização 
no Pavilhão Carlos Lopes, 
no Parque Eduardo VII, o 
concurso de pataniscas e o 
destaque do carapau seco 
da Nazaré.

O evento despede-se 
este ano do Pátio da Galé 
ao fim de sete edições, 
com a nova mudança para 
o Marquês de Pombal, pri-
vilegiada pela proximidade 

PAtANiSCAS E CARAPAU SECo DA NAZARÉ NA 10.ª EDiÇÃo Do PEiXE EM LiSBoA

lho que soubemos que uma 
vez mais fomos escolhidos 
pelos nossos passageiros 
como um dos melhores ae-
roportos da Europa. Este é o 
nosso 9º prêmio nos últimos 

dez anos e é particular-
mente importante para nós 
num momento em que o 
número de passageiros no 
Aeroporto do Porto ultra-
passou os 9 milhões, resul-

tado de um crescimento de 
16 % face a 2015”, comen-
tou Jorge Ponce de Leão, 
presidente da ANA.

“Estes galardões são 
também o reflexo que esta-
mos a implementar a estra-
tégia correta quando apos-
tamos em medidas que vão 
no sentido de sensibilizar e 
mobilizar recursos e presta-
dores de serviço para a me-
lhoria contínua da qualida-
de do serviço prestado aos 
passageiros”, acrescentou 
o Presidente da ANA .

Entre 2006 e 2011 o 
Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro classificou-se con-
secutivamente, nos três 
primeiros lugares, tendo 
mesmo obtido o 1º lugar em 
2007. Após um ano de inter-
regno, voltou a ser premia-
do em 2013, 2014 e 2015 

com o 3.º lugar, posição 
que agora renova. Este ano 
acrescenta a vitória na cate-
goria dos 5 aos 15 milhões 
de passageiros por ano, na 
Europa.

Esta é uma distinção 
que o Porto adiciona este 
ano ao título recentemen-
te conquistado de “Melhor 
Destino Europeu 2017”, da 
European Best Destination. 
Recorde-se que o ACI – Air-
ports Council International 
é a única associação pro-
fissional mundial de opera-
dores de aeroportos. O ACI 
Europe representa mais 
de 500 aeroportos de 45 
países, responsáveis por 
mais 90% do tráfego aéreo 
comercial na Europa e pela 
movimentação de mais de 
1,9 bilhões de passageiros 
por ano .

do parque de estaciona-
mento subterrâneo e pelos 
acessos. A apresentação 
da 10.ª edição aconteceu 
esta semana no renova-
do Pavilhão Carlos Lopes, 
que proporcionará ao even-
to “cerca de 500 lugares 
sentados”, disse o presi-
dente Fernando Medina, 
mais 200 do que na Galé.                                                                                
O concurso de pataniscas à 
moda de Lisboa marca tam-
bém o início de uma nova 
aposta, depois do já habitu-
al Melhor Pastel de Nata da 
cidade, que no ano passa-
do foi entregue à Pastelaria 
Fim de Século, de Benfica. 
Numa prova cega, o júri irá 
avaliar o crocante da mas-
sa, o sabor, consistência 
e a ausência de gorduras, 
além da apresentação.                                                                                                    
Por fim, o carapau seco da 
Nazaré vai ser apresenta-

do em diferentes receitas, 
no dia 8 de abril, pelo chef 
João Rodrigues do Feito-
ria, que vem mantendo a 
sua estrela Michelin há 6 
anos, e por Alexandre Silva, 
que recebeu a sua primei-
ra em novembro passado.                                                                              
Duarte Calvão, diretor do 
Peixe em Lisboa, fala de 
um “público nacional cada 

vez mais atento à gastro-
nomia”. “Quando começá-
mos, há 10 edições, nem 
sabíamos se haveria um 
público em Lisboa que se 
interessasse por esta temá-
tica”. A prova é de que sim 
e, de edição para edição, o 
responsável e restante dos 
organizadores continuam a 
acrescentar-lhe novidades.                                                                                                                     

O público vai encontrar ain-
da vários restaurantes, de 
maior ou menor dimensão. 
Alma de Henrique Sá Pes-
soa, o pequeno Boi-Cavalo 
em Alcântara de Hugo Brito 
e o Rabo d’Pêxe que traz de 
volta ao evento o sushiman 
Paulo Morais estão entre os 
10 restaurantes que esta-
rão a funcionar em perma-
nência no salão principal.                                                                              
Numa década de existên-
cia, Duarte Calvão prevê 
que já tenham passado 
pelo Peixe em Lisboa mais 
de 120 chefs internacionais. 
Este ano os destaques vão 
para o espanhol Ricard Ca-
marena, de Valença, com 
uma cozinha fortemente li-
gada ao mar e famoso pe-
los seus caldos, o brasileiro 
Felipe Schaedler, o britâni-
co Alyn Williams que traba-
lhou com Gordon Ramsay 

e Sergi Arola, que aqui sur-
ge acompanhado por Mil-
ton Anes, que chefia o res-
taurante do chef espanhol 
no Penha Longa Resort.                                                                                                     
Entre os portugueses vão 
estar nomes como Pedro 
Pena Bastos do Esporão, 
Justa Nobre, Miguel Laffan 
que recuperou a estrela do 
L’And & Vineyards, Kiko 
Martins, que irá conduzir 
a sessão de cozinha ibe-
ro-americana pelas me-
sas de Lisboa, e ainda 
José Avillez, que fecha 
o último dia. Da lista de 
rostos nacionais faz ain-
da parte o trio intitulado 
de Estrelas do Norte, com 
Ricardo Costa do The Ye-
atman, Rui Paula da Casa                                                 
de Chá da Boa Nova e Ví-
tor Matos do Antiqvvm, to-
dos galardoados pelo guia 
vermelho.

ciedade que atua no mercado de distribuição e transporte de mer-
cadorias”. 

lPortugalrent a Car presente na BtL 2017
A Portugalrent a Car estará mais uma vez presente na BTL. A 

“rent a car” participará pelo 3º ano consecutivo nesta feira com o 
objetivo de consolidar a notoriedade da marca. Esta participação 
tem-se  revelado uma boa aposta no estabelecimento de parcerias 
com outros parceiros da área do turismo e na divulgação da sua 
diferença face a outras empresas da mesma área de negócio.

A rent a car portuguesa considera que a sua presença na maior 
feira de turismo em Portugal é fundamental para a comunicação, 
junto do público e dos parceiros de turismo, do seu serviço de alu-
guer de automóveis personalizado, continuando a apostar numa 
estratégia de fidelização e conquista de clientes que valorizam o 
detalhe e que pretendem um serviço diferenciado. 

lLisboa aceita pedido de recuperação judicial da oi
De acordo com comunicado, a empresa brasileira informa que 

“tomou conhecimento de sentença proferida em 02.03.2017 pelo 
Juízo de Comércio de Lisboa, por meio da qual foi reconhecida, 
com relação à companhia e à Telemar Norte Leste – Em Recupe-
ração Judicial, a decisão que deferiu o processamento do pedido 
de recuperação judicial formulado no Brasil”. Este reconhecimento 
já tinha acontecido no Brasil, onde decorre o processo de recu-
peração judicial. Agora é Lisboa a dar luz verde ao processo de 
recuperação. No Brasil a luz verde do Tribunal ao processo de re-
cuperação foi dada a 29 de Junho do ano passado.A Oi fica, tam-
bém assim, protegida contra credores em Portugal o que poderá 
ter consequências nos obrigacionistas que detêm títulos da ex-PT, 
garantidos pela Oi.
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Isaltino : “Nem digo que 
não seja bem-intencionado. 
Mas a verdade é que lhe falta 
a tempera de líder de um mu-
nicípio como Oeiras”.

• Nas eleições autárqui-
cas de Oeiras uma coisa é 
certa, Isaltino Morais, ain-
da sem candidatura apre-
sentada, tem vindo a ser 
a figura mais popular dos 
últimos meses.

O seu regresso é pedido 
por muitos, mas o ex-autar-
ca continua à espera que as 
oposições avancem com os 
seus candidatos, para assim 
tomar uma decisão, num al-
tura em que apenas conhece 
como rival o seu ex-braço 
direito, Paulo Vistas, com 
quem as coisas já estiveram 
mais amistosas.

Em declarações, Isaltino 
Morais sublinha, “posso afir-
mar aqui, categoricamente, 
que Paulo Vistas não terá o 
meu apoio na corrida à câma-
ra de Oeiras”.

No que toca a razões, o 
ex-autarca modelo esclarece 
ao jornal: “Não quero pessoa-
lizar as coisas. Provavelmen-
te está a fazer o melhor que 
sabe e pode. Nem digo que 
não seja bem-intencionado. 
Mas a verdade é que lhe falta 
a tempera de líder de um mu-
nicípio como Oeiras”.

“Estou certo de que os 
oeirenses ficariam muito sur-
preendidos se me vissem a 
dar apoio à atual equipe da 
câmara. Esta gestão come-
çou a marcar passo outra 
vez. Oeiras era uma referên-
cia e, embora ainda o seja, 
deixou de ser protagonista, 
porta-voz e um modelo re-
lativamente a outros muni-
cípios”, salienta Isaltino Mo-
rais que sublinhou ainda que 
“Oeiras atraía e captava in-
vestimento ligado a grandes 
companhias estrangeiras, 
a empresas tecnológicas, e 
instituições de educação e 
de investigação científica. 
Mas de repente isso deixou 
de acontecer no concelho”.

Ao i, Isaltino Morais afir-
ma que os munícipes ainda 
o abordam e tratam como 
presidente. “(…) sou muitas 
vezes interpelado com uma 
pergunta: ó presidente – é 
assim que ainda me tratam 
– não dê apoio a esta equi-
pe [câmara]”.

Isaltino considera que a 
atual gestão “desvirtuou um 
projeto que as pessoas co-
nheciam e, embora muitas 
vezes o presidente fale de 
continuidade, isso não cor-
responde à realidade”. “Por 
isso, não me identifico mini-
mamente com Paulo Vistas. 
O fato de ter sido meu vice 
e de o ter apoiado no último 
mandato, não significa que o 
apoie agora. Persistir na atual 
gestão seria persistir no erro”, 
assegurou.

Sobre a mais recente 
candidatura de Paulo Vistas 

com o mesmo movimento 
criado por Isaltino Morais, o 
Isaltino Oeiras mais à frente 
(IOMAF), o antigo presidente 
do concelho afirma que se 
trata uma alegada tentativa 
de “enganar as pessoas”.

“Fico surpreendido por-
que, na verdade, o candidato 
parece querer dar o mesmo 
valor e a mesma importância 
ao I de Isaltino e de Inde-
pendentes, havendo ali uma 
reserva mental. Não tenho 
dúvidas. Com isso o que se 
pretende é enganar as pes-
soas. Só pode querer dar 
a entender que tem o meu 
apoio”, acusou.

Paulo Vistas vai apresen-
tar candidatura com as mes-
mas siglas IOMAF, contudo, 
decidiu que substituirá o “I” 
de Isaltino, por Independen-
tes, passando a denominar-
se “Independentes Oeiras 
mais à frente”.

Sobre o seu futuro, Isal-
tino Morais afirma que “uma 
coisa é não concordar com 
as não políticas desta equipe, 
outra é a decisão que venha 
a tomar sobre uma candida-
tura. Apesar da ansiedade 
e insistência, da simpatia e 
do carinho – há aí um movi-
mento espontâneo que não 
recebeu qualquer orientação 
minha, mas já recolheu 15 
mil assinaturas –, não tomei 
qualquer decisão. Até porque 
quero ver qual é o quadro de 
candidatos”. O antigo presi-
dente aguarda a decisão do 
PSD à Câmara, para decidir 
se avança ou não com uma 
candidatura. “Aguardo que o 
PSD apresente o seu candi-
dato – se não o fizer até ao 
final de março é porque está 
mesmo muito doente. Quero 
ver quem vai e então tomarei 
uma decisão”.

“Triste”, considera Isal-
tino, que um partido desta 
envergadura ainda não te-
nha apresentado candidato. 
“É triste que o maior partido 
português não tenha candi-
datos a Lisboa e a Oeiras, 
além de ter deixado de ser 
socialdemocrata. Pelos vis-
tos só tem candidatos a mi-
nistros e a deputados. No 
poder local ninguém quer 
ser candidato”, afirmou. 

Isaltino negou ainda ao i 
qualquer contato para even-
tual candidatura, ou que 
tenha estabelecido com pre-
sidentes de juntas de fregue-
sia do município, de modo a 
integrarem uma potencial lis-
ta independente encabeça-
da por si. E revelou: até “há 
presidentes de junta que me 
perguntam o que vou fazer”, 
embora, com outros, “nem 
valha a pena conversar”.

Segundo o i pesará para 
a decisão de Isaltino Morais 
avançar ou não para a câ-
mara que Paulo Vistas per-
maneça independente ou te-
nha apoio do Partido Social 
Democrata.

AUTÁRQUICAS 2017 OEIRAS.
ISAlTInO nãO ApOIA pAUlO VISTAS

“Temos um Museu que 
dá gosto”. É este o mote 
para a mais recente alian-
ça entre o Museu de La-
mego e a comunidade. 
Em ano de Centenário, 
esta é mais uma forma de 
abertura à região e de di-
vulgar duas das maiores 
atrações de Lamego. 

Ao todo são nove as 

pastelarias aderentes e 
que a partir de agora le-
vam o nome do Museu 
de Lamego mais longe, 
através de um carim-
bo autocolante que tem 
como função selar as mi-
lhares de caixas de bôlas 
que todos os anos são 
vendidas a quem passa 
pela cidade.

pedrógão lamego

museu e Bôla de
lamego Juntos em
ano de Centenário

vila real

póvoa de varzim

A forte ondulação e agi-
tação marítima verificada ao 
longo da costa do distrito, 
arrancou algumas pedras de 
grande dimensão que faziam 
o suporte do leito da ribeira 
junto à rotunda de acesso ao 
Casal Ventoso, na Praia do 
Pedrógão, concelho de Lei-
ria, deixando a descoberto o 
talude daquela infraestrutu-
ra. entre a rotunda de acesso 
ao Casal Ventoso e em toda 
a extensão da marginal para 
Norte da praia, ainda era vi-
sível a areia que fora leva-
da para a estrada pela forte 

agitação marítima que se fez 
sentir, obrigando à colocação 
de um perímetro de proteção 
para evitar a aproximação de 
carros e pessoas devido à 
instabilidade do talude junto 
à ribeira. Ricardo Santos, 
vereador que tutela, entre 
outros, o pelouro do Am-
biente na Câmara Municipal 
de Leiria, esteve no local 
para se inteirar dos prejuí-
zos, e a autarquia leiriense 
faz saber “que a base do ta-
lude junto à ribeira, na zona 
do Casal Ventoso, está 
cada vez mais instável”.

mar galgou muro da marginal
da praia do pedrógão

O Rotary Club de Vila 
Real, a autarquia e os mu-
nícipios têm agora mais um 
motivo de orgulho, a nova ro-
tunda que marca o cinquen-
tenário da presença rotária 
na cidade

O Rotary Club de Vila 
Real inaugurou, no dia 23 
de fevereiro, um marco ro-
tário na sua cidade, ceri-
mônia na qual estiveram 
presentes diversas perso-
nalidades e entidades que 
têm acompanhado, de per-
to, ou beneficiado da ativi-
dade deste movimento.

A ação foi presidida 
pelo Presidente do clube 
rotário vila-realense, José 
Rebelo, e pelo presidente 
da Câmara Municipal da 
cidade, Rui Santos.

rotary Club Comemorou 50 anos

Associaram-se a este 
evento os companheiros e 
familiares do clube, verea-
dores da autarquia local e 
companheiros de outros clu-
bes rotários.

Este monumento, im-
plantado na rotunda em 
frente ao estabelecimento 

comercial Decathlon e ao 
lado do supermercado In-
termarché, pretende home-
nagear, não só o movimen-
to rotário, como também 
“embelezar” ainda mais a 
cidade de Vila Real.

A obra, pensada e idea-
lizada pelo Rotary Club vila

Marcelo Rebelo de 
Sousa anunciou que vai 
atribuir o título de Membro 
Honorário da Ordem de 
Mérito à Associação Pró
-Maior Segurança dos Ho-
mens do Mar (APMSHM), 
que este ano comemora 
dez anos de existência.

“O mérito desta asso-
ciação tem de ser reco-
nhecido formalmente pelo 
Estado Português. É o 
que tenciono fazer, quan-
do cá voltar, atribuindo-lhe 
o título de Membro Hono-
rário da Ordem de Mérito. 
Pensar que as condecora-
ções se dão apenas para 
celebrar o passado é uma 
ideia pobre. Servem, so-
bretudo, para apontar o fu-

marcelo rebelo distingue associação
pró-maior Segurança dos Homens do mar

turo. E cá virei para cum-
prir o que é justo”, afirmou 
o Chefe de Estado.

A Ordem de Mérito visa 
distinguir atos ou serviços 
meritórios que revelem 
abnegação em favor da 

coletividade, praticados no 
exercício de quaisquer fun-
ções, públicas ou privadas.

O Presidente da Repú-
blica aproveitou a vinda à 
Póvoa de Varzim para co-
nhecer o porto de pesca 

e conviver com os pesca-
dores. Marcelo Rebelo de 
Sousa chegou mesmo a 
entrar na embarcação, “Fu-
gitivo”, para conhecer de 
perto a sala de máquinas 
e alguns equipamentos 
de navegação. Também 
visitou a lota, no momen-
to em que se procedida à 
venda do pescado.

Com a boa disposição 
que o caracteriza, foi muito 
aplaudido e distribuiu bei-
jos e apertos de mão, não 
recusando os habituais pe-
didos de ‘selfies’. E foram 
muitas as pessoas que, de 
telemóvel em punho, qui-
seram perpetuar uma ima-
gem ao lado do Presidente 
da República.

-realense, em total parceria 
com a Câmara Municipal e 
o talento do escultor Renato 
Costa e do seu sócio, tem 
um caráter próprio, contendo 
tudo o que o clube rotário re-
presenta na comunidade.

Para Orlando Matos, Co-
mandante dos Bombeiros 
Voluntários da Cruz Bran-
ca, corporação que recebeu 
também um desfibrilador 
automático externo após a 
comemoração de um con-
certo solidário organizado 
por este movimento, reve-
lou que “esta inauguração é 
merecida e que é um marco 
que fica também em Vila 
Real, sendo a própria ro-
tunda muito bonita e embe-
lezando, desta forma, mais 
uma entrada da cidade.”
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A autarquia de Seia 
vai recorrer a fundos co-
munitários para criar um 
Centro de Investigação do 
Queijo Serra da Estrela, 
anunciou o presidente do 
município.«Temos as ba-
ses lançadas para a cria-
ção de um local que con-
siga dar resposta a toda 
a problemática associada 
à fileira do queijo, des-
de a produção à sua co-
mercialização», declarou 
Carlos Filipe Camelo no 
sábado passado, na aber-
tura da 39ª feira do queijo 
local. Segundo o autarca, 
o futuro centro permitirá 
«fazer investigação e tra-
balhar ao mesmo tempo 
o marketing do produto», 
criando «postos de traba-
lho qualificados e respon-
da a uma problemática e 
a um vazio hoje existen-
te». O edil adiantou ainda 
que o projeto também vai 
envolver a Universida-
de de Coimbra e que os 
próximos passos serão 
dados na procura dos 
apoios financeiros neces-
sários à sua concretiza-
ção no âmbito do “Por-
tugal 2020”.Presente na 
cerimónia, o ministro da 
Agricultura anunciou que 
será publicada em breve 
legislação que obrigará 
à publicação da origem 
do leite e dos produtos 
lácteos, com o objetivo 
de valorizar os produtos 
nacionais. Luís Capoulas 
Santos sublinhou que o 
diploma entrou «no cir-
cuito de aprovação de 
Conselho de Ministros» e 
seguirá depois para pro-
mulgação pelo Presiden-
te da República e para 
publicação em “Diário da 

autarquia Projeta Centro
de investigação do Queijo 

serra da estrela
República”. «Logo que o 
diploma seja aprovado, e 
depois de obtida a autori-
zação de Bruxelas, iremos 
pôr em execução legis-
lação que obriga a que o 
queijo, leite, iogurtes e ou-
tros produtos lácteos na-
turais ou transformados, 
mencionem obrigatoria-
mente a origem do produ-
to», garantiu o governan-
te.A medida destina-se a 
dar mais informação aos 
consumidores e também a 
garantir «que os produtos 
portugueses possam ser 
reconhecidos como tal em 
qualquer parte do mun-
do», justificou o ministro. 
Relativamente ao queijo 
Serra da Estrela, Capou-
las Santos considerou 
«fundamental» que no 
futuro se aumente o efeti-
vo pecuário para ter mais 
produção de leite: «De-
pois da publicação da ro-
tulagem do leite vai haver 
seguramente maior seleti-
vidade no produto e maior 
procura daquele que é o 
produto nacional», esti-
mou o ministro. Atualmen-
te existem no concelho de 
Seia sete queijarias que 
produzem queijo certifi-
cado, e 12 que produzem 
produto não certificado, 
de acordo com os dados 
da autarquia. Este ano, 
a feira ficou novamente 
marcada pela confeção 
do “maior queijo de ove-
lha de Seia”. Na segun-
da-feira, seis queijarias 
do concelho usaram 400 
litros de leite para produ-
zir um queijo com cerca 
de 80 quilos – em 2016 foi 
confecionado um queijo 
com 68 quilos que foi pro-
vado no sábado.

Bragança

Castro MariM

Apesar do aumento do 
número de produtores e ex-
positores, a autarquia brigan-
tina reconheceu na 5ª edição 
do Festival do Butelo e das 
Casulas a necessidade de 
“dar um salto maior”.

Decorreu na sexta-feira 
passada, dia 24 de fevereiro, 
em pleno centro histórico, a 
inauguração oficial do Festi-
val do Butelo e das Casulas, 
que terminou ontem, domin-
go.

A cerimônia teve lugar por 
volta do meio-dia, talvez de 
forma a criar o apetite neces-
sário para aqueles produtos 
que são considerados au-
tênticas iguarias tipicamente 
transmontanas. Até porque, 
nesta quinta edição, foram 
26 os restaurantes da cidade 
que aderiram ao Fim de se-
mana Gastronômico, onde o 
butelo e as casulas foram, de 
acordo com a organização, 
confecionados “por mãos 
sábias, segundo os ensina-
mentos de outras gerações”. 

Festival do Butelo e das
Casulas registra Crescimento

“Acompanhe a refeição com 
o saboroso azeite, com um 
bom vinho transmontano e o 
pão caseiro, terminando com 
uma sobremesa tradicional”, 
convidou a autarquia brigan-
tina.

Mas, regressando à Pra-
ça Camões, na tenda do 
certame os muitos visitantes 
puderam encontrar não só 
butelos e casulas, bem como 
o restante fumeiro de 20 pro-
dutores, mas, também, pro-
dutos hortícolas e produtos 
da terra, entre outros, de en-
tre 14 expositores.

“As pessoas estão cada 
vez mais disponíveis para 
estarem presentes neste fes-
tival, também houve a preo-
cupação de adicionar mais 
restaurantes e, este ano, 
houve um acréscimo nesse 
número, e continuamos a fa-
zer com que haja mais pro-
dutores”, referiu o autarca de 
Bragança na cerimônia de 
abertura do festival, que na 
visita oficial não se coibiu de 

A Câmara Municipal de 
Castro Marim anunciou que a 
beneficiação dos arruamen-
tos da urbanização Quinta 
do Sobral já foi concluída, 
constituindo uma “efetiva 
melhoria das condições de 
mobilidade” na zona.

Os arruamentos desta ur-
banização encontravam-se, 
de um modo geral, “bastan-
te degradados”, pelo que a 
obra responde a uma “já an-
tiga necessidade dos resi-
dentes, que viam dificultada, 
não só a circulação automó-
vel, mas também a pedo-

arruamentos na Quinta do 
sobral já estão Concluídos

provar aquilo que de melhor 
se faz em Trás-os-Montes.

Segundo Hernâni Dias, o 
espaço disponível não é pro-
pício para se incluírem mais 
produtores, de forma que 
está a ser pensado e consi-
derado um aumento do cer-
tame. “Perspectivamos para 
o futuro um aumento da fei-
ra para que consigamos ter 
aqui mais produtores”, asse-
verou o edil, reconhecendo a 
necessidade de se “dar um 

salto maior”.
A Câmara Municipal de 

Bragança, principal entidade 
no que à organização do fes-
tival diz respeito, conta como 
já é habitual com a Confraria 
do Butelo e da Casula como 
principal parceiro. Nesse 
sentido, foram entronizados 
novos confrades na manhã 
de sábado, 25 de fevereiro, 
no emblemático monumento 
localizado no Castelo de Bra-
gança, a Domus Municipalis.

Fundão

COMEÇA a laborar 
dentro em breve uma 
nova empresa de confe-
ções que foi criada já este 
ano e que fica localizada 
na Zona Industrial do Fun-
dão. Denominada Gar-
dutextil, esta empresa já 
está a formar as operárias 
e, na primeira fase, criará 
12 postos de trabalho di-
retos, número que deve 
crescer para os 18 ou até 
mais. O investimento pre-
visto ronda os 45 mil eu-
ros, conforme adiantou Ví-
tor Hugo Costa, que está 
levar a cabo este projeto.

Segundo referiu, a 
ideia de avançar com uma 
nova fábrica surgiu no úl-
timo ano, quando exercia 

nasce uma nova Fábrica de Confeções

funções numa empresa 
na zona de Viseu. Nessa 
altura, e confrontado com 
a falta de massa produtiva 
que permitisse intensificar 
as linhas produtivas da 
fábrica em questão, Ví-

tor Hugo Costa começou 
por iniciar contatos que 
visavam a deslocalização 
para o Fundão, mas esse 
plano acabou por não se 
concretizar. Perante isso, 
o empresário que está ra-

dicado no Fundão há 18 
anos acabou por avan-
çar com um investimento 
próprio que, para já, de-
verá apostar na produção 
têxtil para outras empre-
sas da região.

Águeda
Centro Hospitalar
Comemora 5 anos

O Centro Hospitalar do Bai-
xo Vouga (CHBV) celebrou, o 
seu quinto aniversário. Este 
ano, as comemorações de-
correram maioritariamente em 
Águeda, onde este centro tem 
uma unidade hospitalar - o Ci-
neteatro São Pedro foi o palco 
escolhido para a celebração. 
Um vasto conjunto de iniciati-
vas integra o programa - que 

começa logo pelas 9 horas - 
nomeadamente homenagens 
a diversas personalidades, um 
momento musical, bem como 
a Reforma Hospitalar, que 
será o tema da sessão MA-
RÉS (10.50 horas), que, com 
a moderação de Fernando 
Regateiro, contará com a pre-
sença de Paulo Mendo, Ana 
Jorge e Luís Filipe Pereira.

nal”, assinala a autarquia.
A intervenção contou com 

um investimento de 35 mil eu-
ros, estando incluída num con-
junto de obras de beneficiação 
de arruamentos que a câmara 
local tem vindo a levar a cabo.

Para além dos trabalhos 
já efetuados na vila de Castro 
Marim e em Junqueira, estão 
ainda previstos para este ano 
a melhoria dos arruamentos 
de Monte Francisco – a par da 
requalificação do largo Manuel 
Gomes – Tributo a Paco de Lu-
cía -, de Odeleite, do Azinhal, 
de Altura e de Casa Alta.

MealHada

“Trabalhámos todo o 
ano para conquistar o gran-
de troféu e conseguimos”. 
Palavras de satisfação de 
André Castanheira, pre-
sidente da direção da es-
cola de samba Sócios da 
Mangueira, vencedora do 
concurso. O resultado só 
foi conhecido, já na madru-
gada dentro, com a escola 
da Póvoa da Mealhada a 
serem eleita a melhor en-

sócios da Mangueira 
Venceu Carnaval

tre as quatro concorrentes, 
Amigos da Tijuca, Batuque, 
Real Imperatriz e Sócios 
da Mangueira. O sabor da 
vitória não é uma experiên-
cia nova para esta escola 
“Temos seis troféus”, num 
universo de oito concur-
sos, adianta o responsá-
vel, satisfeito com os mol-
des em que decorreu esta 
edição, com um figurino 
mais “profissional”.
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Energia Solar Atrai Investimentos 
Milionários Para os Próximos Anos

Portugal exportou  4 mil 
animais vivos (2 mil bovinos 
e 2 mil ovinos) para Israel, 
anunciou o Governo,  as ex-
portações,  no ano passado 
atingiram 157 milhões de 
euros.  “O secretário de Es-
tado da Agricultura e Alimen-
tação, Luís Vieira, acompa-
nhou  mais uma operação de 
embarque de animais com 
destino a Israel”, que acon-
teceu no Porto de Sines. “Só 
as exportações de bovinos 
cresceram 85%,  uma fatia 
de 86 milhões de euros do 
total de exportações de ani-
mais vivos”, acrescentou o 
gabinete do secretário.

“O Governo tem feito uma 
aposta  forte na abertura de 
mercados na região do Próxi-
mo Oriente e Médio Oriente. 
Depois da abertura do mer-
cado da Jordânia, está agora 
empenhado no processo do 

Egito, em negociações com 
a Argélia “. Estas operações 
resultam de “uma estratégia 
persistente e bem direciona-
da, que acompanha a forte 
aposta do setor no crescimen-
to de exportações”, afirma 
Luís Vieira.

O gabinete do governante 
adianta que Marrocos “pas-
sou a ser destino de expor-
tação da produção nacional 
de aves, um setor que agora 
tem o mercado de exportação 
alargado também ao Qatar “.

De acordo com o gabine-
te, “o Governo prossegue as-
sim a sua política de interna-
cionalização da agricultura e 
da pecuária portuguesas, di-
namizando a abertura de no-
vos mercados e promovendo 
o início de novos processos 
de negociação, correspon-
dendo ao investimento dos 
operadores de exportação”.

Portugal Exporta Quatro Mil 
Animais Vivos Para Israel

Durante os próximos 2 
anos vai nascer no concelho 
de Alcoutim, distrito de Faro, 
uma enorme central fotovoltai-
ca capaz de produzir eletrici-
dade a partir de energia solar 
para alimentar 200 mil casas.

O inicio da construção 
está previsto para abril, re-
presentando um investimen-
to de 200 milhões de euros, 
o projeto Solara4 foi apre-
sentado pelo consórcio inter-
nacional formado pelo grupo 
China Triumph International 
Engineering Co. e o seu par-
ceiro europeu WELink. Esta 
central fotovoltaica terá uma 
capacidade instalada de 221 
megawatts e uma produção 
anual de eletricidade de 383 
gigawatts, o equivalente ao 
consumo anual de uma ci-
dade de 130 mil habitantes, 

como Leiria ou Coimbra.
O sol nacional é apetecí-

vel e Portugal está cada vez 
mais na mira de investidores 
internacionais que querem 
apostar na energia solar.

“Portugal é para nós a 

mais importante janela de 
desenvolvimento na Europa. 
Desejo que através do im-
pulso criado por este projeto, 
e juntamente com os nossos 
parceiros portugueses, pos-
samos em vários mercados 

regionais formar uma estra-
tégia global, e no futuro, nos 
próximos três a cinco anos, 
atingir uma capacidade aci-
ma de um gigawatt em par-
ques fotovoltaicos”, disse 
Peng Shou.

O número de passageiros transportados pela TAP aumentou 27% para 1,85 
milhões em fevereiro face ao mesmo período de 2016, mês em que a taxa de 
ocupação da companhia aérea aumentou 7,3 pontos percentuais para 78,9%.

A  TAP refere que o aumento dos passageiros transportados em fevereiro 
segue a “tendência de crescimento dos últimos meses”, destacando-se o con-
tributo do tráfego no mercado europeu, onde a TAP alcançou um crescimento 
de 23%, com destaque para Espanha, Reino Unido e Alemanha, com aumen-
tos de tráfego de 57%, 40% e 26%, respectivamente.

Nos destinos intercontinentais, a transportadora liderada por Fernando Pinto 
diz continuar a registrar “crescimentos de tráfego assinaláveis” nos EUA (208% 
face a fevereiro de 2016), Marrocos (mais 351%) e Cabo Verde (mais 38%).

Em fevereiro, a taxa de ocupação  em toda a rede da companhia foi de 
78,9%, mais 7,3 % face ao período homólogo.

TAP Aumenta em 27% Passageiros
em Fevereiro Para 1,85 Milhões

O presidente da Asso-
ciação de Olivicultores de 
Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro, António Branco, afirmou 
que “infelizmente a queda 
da produção associada ao 
aumento do preço do azeite 
é um efeito negativo, porque 
sofre sempre o produtor”.                                                                                                                                    
O dirigente argumentou que 
o aumento dos preços não 
compensa o trabalho na pro-
dução, que é sempre o mes-
mo independentemente do 
resultado, e classificou este 
ano como “muito confuso” na 
região com a venda de mui-
ta azeitona para fora, nome-
adamente Espanha, o que 
considerou “péssimo” para o 
azeite regional certificado. O 
azeite é a segunda produção 
agrícola com maior peso na 
economia transmontana, a 
seguir ao vinho, e movimen-
ta anualmente um valor bru-
to de 30 milhões de euros.

A região transmontana e 
duriense é a segunda maior 
produtora de Portugal, com 
uma produção média anual 
entre 80 a 90 mil toneladas 

de azeite transformado em 
mais de uma centena de la-
gares. A região lidera com 
o maior número de azeites 
certificados em Portugal, 40 
com Denominação de Ori-
gem Protegida , atribuída 
pela União Europeia.

A redução na ordem dos 
20% na produção não foi tão 
grande como esperava o pre-
sidente, ainda assim António 
Branco defende que o ideal 
para o setor seria que o azeite 
não dependesse das oscila-
ções de mercado, mas que “ti-
vesse um preço estabilizado”.

O presidente defendeu 
que “todo o azeite deve sair 
embalado da região, nunca 
incógnito” e afirmou que a 
associação está a trabalhar 
para isso”. Porém, ainda não 
consegue evitar que muitas 
vezes a venda para o exterior 
não seja sequer registada.

O INE divulgou dados 
que apontam para uma que-
da da produção de azeito-
na para azeite de 30%, em 
2016, para menos de 500 
mil toneladas.

O português Carlos Tava-
res, 58 anos, prepara-se para 
liderar o segundo maior grupo 
automóvel europeu, depois 
de a PSA ( Peugeot e Citröen) 
ter formalizado a compra da 
Opel à General Motors.

O negócio de 2200 milhões 
de euros foi anunciado em 
Paris, por Carlos Tavares, pre-
sidente-executivo da PSA, e 
por Mary Barra, a líder da GM.                                                                                                                           
Engenheiro apaixonado des-
de cedo por automóveis, 
Carlos Tavares, assumiu a 
liderança da PSA em Janeiro 
de 2014 e conseguiu, em 3 
anos, transformar a empresa, 
deixando para trás anos de 
prejuízos.

Antes de chegar ao grupo 
que agora dirige, Tavares fez 
uma grande parte da sua car-
reira na Renault, para onde 
entrou em 1981 como enge-
nheiro de testes e onde es-
teve mais de 30 anos. Até ao 
Verão de 2013, foi o número 
dois da empresa e o respon-
sável pela área operacional, 
depois de ter passado quatro 
anos na Nissan, nos EUA.

Cansado de esperar 
que Carlos Ghosn resig-

nasse para lhe suceder no 
cargo, a ambição, uma de 
suas  características falou 
mais alto e Tavares saiu da  
Renault. O desejo de voos 
mais altos foi claramente 
assumido em Agosto de 
2013 quando, numa entre-
vista à agência Bloomberg, 
afirmou que há sempre um 
momento em que um ges-
tor quer ser “o número um” 
de uma companhia auto-
móvel global. A frase não 
agradou a Ghosn, valendo-
lhe a saída da Renault e, 
poucos meses depois, um 
convite para liderar a prin-
cipal rival: a PSA.

A disciplina e a eficácia, 
são outras das caracterís-
ticas que lhe são aponta-
das, algo que Tavares exige 
igualmente aos colaborado-
res mais próximos, reduzin-
do ao mínimo o tempo das 
reuniões e das pausas para 
almoço e banindo os docu-
mentos em papel.

Em 2016, o salário anual 
de 5,25 milhões de euros, 
que praticamente duplicou 
face a 2015, foi contestado 
pelos sindicatos e pelos re-
presentantes do Estado fran-
cês, que detém uma partici-
pação na PSA. A polémica 
motivou mesmo comentários 

do então primeiro-ministro 
francês Manuel Valls, que 
lamentou o aumento do sa-
lário do gestor, alertando 
que a recuperação do grupo 
foi feita também à custa dos 
funcionários. 

Contudo, o líder da PSA 
é conhecido pelos hábitos 
austeros e considera-se “o 
mais sindicalista dos sindi-
calistas”, como disse numa 
entrevista, porque garante 
desde que assumiu os desti-
nos do grupo, a preocupação 
tem sido “preservar a empre-
sa e os trabalhadores”.

Os automóveis sempre fo-
ram a sua paixão. Em adoles-
cente trabalhou no Autódromo 
do Estoril, enchendo os olhos 
com os Ferrari e os Lotus do 
belga Jacky Ickx e do brasilei-
ro Emerson Fittipaldi.

Como nota  o Le Mon-
de, num perfil publicado, há 
poucos líderes da indústria 
automóvel que conhecem de 
forma tão aprofundada como 
se concebe, produz e comer-
cializa um carro. Um conhe-
cimento que, refere, o torna 
um presidente-executivo com 
características especiais.

O Português Que vai Liderar o Segundo 
Maior Grupo Automóvel Europeu

Menos Produção e Azeite
Mais Caro Desagrada a

Produtores Transmontanos
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Política

O secretário-geral do PS, 
António Costa, disse ter bons 
motivos para estar satisfeito 
com este primeiro ano de go-
vernação porque houve um 
aceleramento da economia, 
diminuição do desemprego, 
aumento do investimento pri-
vado e das exportações.

“Temos bons motivos 
para estar satisfeitos tam-
bém por ter sido possível 
encontrar uma solução polí-
tica nova, termos construído 
uma solução de estabilidade 
na Assembleia da República, 
termos estabelecido um bom 
relacionamento com o Pre-
sidente da República e uma 
excelente relação com todas 
as autarquias do país e das 
regiões autônomas” Costa 

Costa Satisfeito Com
Primeiro Ano de Governo

realçou que hoje nenhuma 
família acorda com a angús-
tia de saber se até ao fim do 
dia lhe vão cortar o salário e 
a pensão ou aumentar os im-
postos e nenhuma empresa 
vive a incerteza do que vai 

ser o dia de amanhã, sen-
do essa recuperação que 
permite ter hoje índices de 
confiança no país como não 
existiam desde 2000.

“Essa confiança é um ca-
pital da maior importância 

porque dá tranquilidade aos 
investidores para poder inves-
tir, dá segurança às famílias 
para investir na educação dos 
seus filhos porque podem ter 
esperança no futuro e dá ex-
pectativa às novas gerações 
para poderem encontrar em-
prego, não havendo ninguém 
a manda-los emigrar”.

Salientando a importância 
de consolidar a confiança, por-
que é uma oportunidade de re-
solver os problemas estruturais 
do país, o socialista recordou 
que, depois de a economia ter 
vindo a desacelerar durante 
o ano de 2015, em 2016 foi 
acelerando progressivamen-
te até sair do ano a crescer 
mais do que os outros países 
da União Europeia.

O líder do PSD de-
fendeu que a reação do 
Governo às declarações 
da presidente do Conse-
lho de Finanças Públicas 
sobre o déficit orçamental 
de 2016 reflete imaturida-
de e pouco apreço pela 
sociedade civil. Num jan-
tar que reuniu em Oliveira 
de Azeméis cerca de 500 
mulheres sociais-demo-
cratas, Pedro Passos Co-
elho referiu-se a recentes 
declarações de Teodora 
Cardoso sobre as medi-
das que permitiram ao 
Governo socialista cum-
prir o déficit em 2016.                                                                                                                                          
Citando a economista, 
o líder nacional do PSD 
disse concordar com a 
sua visão de que os re-
sultados que permitiram 
ao PS cumprir as metas 
foram obtidos com recur-
so a condições que “não 
serão repetíveis muitas 
vezes”. “Teodora Cardoso 
sempre teve um posicio-
namento político que não 
é próximo do PSD”, real-
çou Passos Coelho, des-
crevendo o Conselho de 
Finanças Públicas como 
um “organismo indepen-
dente” e a sua presiden-
te como uma profissional 
“competente e idónea”.

Passos Critica Reação do 
Governo a Declarações de 

Teodora Cardoso Sobre Déficit
“Mas a reação que os 

partidos da maioria tive-
ram às suas declarações, 
foi no sentido mais nega-
tivo que se possa imagi-
nar: apoucando, ames-
quinhando, ameaçando 
rever a lei que regula o 
modelo de funcionamento 
do Conselho de Finanças 
Públicas”.

Para Passos Coelho, 
isso “não é uma atitude 
democrática madura, não 
é uma atitude de alguém 
que tenha uma visão to-
lerante do debate político 
e, sobretudo, não é uma 
atitude de quem gosta de 
olhar para a sociedade ci-
vil e nela apreciar institui-
ções credíveis”.

Já antes de abordar 
esse tema, o líder social-
democrata defendera que 
é cada vez mais patente 
a tendência do PS, PCP 
e BE para retomar “ti-
ques de outros tempos”. 
“O discurso do Governo 
e da maioria revela in-
tolerância e uma cultu-
ra empobrecedora, de 
quem não gosta da críti-
ca, não aceita uma visão 
diferente da sociedade e 
gostava de impor a lei da 
rolha”, finalizou  Pedro 
Passos Coelho.

“Em relação à supervi-
são, em geral, entendemos 
que há  melhoramentos que 
devem ser feitos, desde  a 
forma de organização e de 
gestão dentro do próprio 
Banco de Portugal, que nos 
parece muito antiquada”, dis-
se Assunção Cristas numa  
visita a um bairro de Lisboa 
onde na segunda-feira ocor-
reu uma derrocada de terras.

Cristas lembrou que  o 
CDS-PP fará uma interpela-
ção ao governo na Assem-
bleia  sobre vários aspetos 
relacionados com a super-
visão bancária e que o par-
tido irá apresentar propostas 
concretas .”O que lhes posso 

CDS-PP Quer Melhorar
Organização e Gestão “Antiquada” 

do Banco de Portugal
dizer é que há muitos anos 
que nós entendemos que 
a supervisão bancária em 
Portugal não funciona como 
deve funcionar”, declarou.

A propósito, recordou 
uma entrevista de Carlos 
Costa em que o responsá-
vel pelo Banco de Portugal 
se queixava da falta de po-
deres para fazer o que lhe 
era exigido.

“Como é evidente, se não 
há esses poderes, se não há 
esses meios, eles têm de ser 
encontrados, mas o que nós 
vimos é uma casa com muita 
gente, com muitos departa-
mentos, que se calhar não 
está devidamente focada 
naquilo que tem de ser a sua 
prioridade, o seu trabalho e 
naquilo que é necessário”, 
sustentou Assunção Cristas.

“Há muito tempo que 
estávamos a preparar um 
pacote legislativo para esta 
matéria. No congresso que 
está agora a fazer um ano, 
esta foi uma das prioridades 
assinaladas e não se com-
pletará um ano da minha 
liderança do CDS sem que 
esta matéria seja apresenta-
da no parlamento”

Em conferência de im-
prensa, o deputado do PCP 
António Filipe propôs que 
os cidadãos estrangeiros 
que vivem no país sem au-
torização possam também 
requerer a sua regularização 
desde que permaneçam em 
território nacional desde data 
anterior a 1 de julho de 2015.                                                                                         
O projeto de lei, que é en-
tregue no parlamento, pre-
vê que mesmo os cidadãos 
estrangeiros que estão de-
sempregados no momento 
possam tentar a regulariza-
ção desde que provem que 
já exerceram uma atividade 
profissional.

“Não consideramos que 
seja justa uma situação em 
que é possível obter um visto 
‘gold’ à face da lei portugue-
sa pelo fato de querer com-
prar um apartamento de luxo 
em Portugal e que isso con-

PCP Propõe Regularização 
de Estrangeiros que Vivem 

em Portugal
fira o direito a ter uma auto-
rização de residência e que 
um trabalhador que vive em 
Portugal, que aqui trabalhe 
e que viva aqui com a sua 
família não possa ter a sua 
situação regularizada”, justi-
ficou o deputado.

No caso de haver proce-
dimentos judiciais ou admi-
nistrativos a decorrer, o di-
ploma estabelece que sejam 
suspensos até que o cidadão 
em causa tenha resposta ao 
requerimento para regulari-
zar a sua situação.

A proposta do PCP pre-
vê que seja concedida uma 
autorização provisória de 
residência aos cidadãos es-
trangeiros que requeiram a 
regularização e que, caso 
o processo tenha resposta 
positiva definitiva, a auto-
rização seja extensiva aos 
membros da família .

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda reafirmou  que o 
Governador do Banco de Por-
tugal, Carlos Costa, “não tem 
condições” para se manter em 
funções, devido às “várias fa-
lhas graves” que tem demons-
trado na supervisão da banca. 
“O Bloco de Esquerda já o dis-
se várias vezes: não há condi-
ções ”, disse Catarina Martins.

António Costa, afirmou  
que o Governo tem trabalhado 
com o governador do Banco 
de Portugal “de forma leal e 
construtiva”, recusando-se a 
comentar atuação do regula-
dor no dossiê que culminou 
com a resolução do BES. O 
primeiro-ministro recordou, no 
entanto, que  Carlos Costa foi 
nomeado pelo Governo ante-
rior, frisando que o governador 
do Banco de Portugal tem “um 
estatuto próprio de inamovibi-
lidade e sujeito à fiscalização 
própria do sistema de supervi-
são europeu”.

O Governador do Banco 
de Portugal foi nomeado pelo 

Governo socialista de José 
Sócrates e reconduzido em 
2015 pelo executivo de  Pas-
sos Coelho. Questionada so-
bre se mantém uma posição 
contrária ao primeiro-ministro 
neste assunto, Catarina Mar-
tins disse que já confrontou 
António Costa no parlamento 
sobre este tema.

“Eu já perguntei ao primei-
ro-ministro num debate quin-
zenal quantas falhas graves 
do governador do Banco de 
Portugal é que precisamos 
até se perceber que está na 
altura de ele sair”, realçou a 
bloquista.

“O cargo é amovível me-
diante falha grave. Foi por isso 
que usei essa expressão. Já 
houve várias falhas graves. Já 
era conhecido de várias co-
missões de inquérito e até as 
revelações recentes de inves-
tigação jornalística mostram 
que tínhamos razão quando 
o dissemos. E já temos essa 
posição há bastante tempo”, 
declarou a dirigente.

 “Posso afirmar aqui, cate-
goricamente, que Paulo Vis-
tas não terá o meu apoio na 
corrida à câmara de Oeiras”, 
disse o antigo autarca, convi-
dado a comentar a apresen-
tação da candidatura do atual 
presidente.

Questionado acerca das 
razões que o levaram a não 
apoiar o seu ex-vice-presi-
dente e braço direito, Isaltino 
esclareceu: “Não quero pes-
soalizar as coisas. Provavel-
mente está a fazer o melhor 
que sabe e pode. Nem digo 
que não seja bem-intenciona-
do. Mas a verdade é que lhe 
falta a tempera de líder de um 
município como Oeiras”.

“A primeira e principal 
razão está nos próprios mu-
nícipios. Estou certo de que 
os oeirenses ficariam muito 
surpreendidos se me vissem 
a dar apoio à atual equipe . 
Oeiras era uma referência e, 
embora ainda o seja, deixou 
de ser protagonista, porta-
voz e um modelo relativa-

Catarina
Martins:
Carlos Costa 
“Não tem 
Condições”
Para Ficar 
no Banco de 
Portugal

Isaltino Continua à Espera
de Saber Quem Vai a Votos

mente a outros municípios”.
Para o antigo presiden-

te há toda uma série de as-
pectos que eram “apanágio 
e emblema” do município. 
E apontou: “Oeiras atraía e 
captava investimento ligado 
a grandes companhias es-
trangeiras, a empresas tec-
nológicas, e instituições de 
educação e de investigação 
científica. Mas de repente 
isso deixou de acontecer ”.

“Não há continuidade al-

guma. Nem na gestão, nem 
na relação com as pessoas, 
nem na proximidade com os 
munícipios, nem na imagem 
que a Câmara deixa  transpa-
recer. Por isso, não me identi-
fico minimamente com Paulo 
Vistas. O fato de ter sido meu 
vice e de o ter apoiado no úl-
timo mandato, não significa 
que o apoie agora. Persistir 
na atual gestão seria persistir 
no erro”, assegurou.

Todavia, Isaltino Morais 

continua sem desvendar o 
seu futuro imediato. “Uma 
coisa é não concordar com 
as não políticas desta equipe, 
outra é a decisão que venha 
a tomar sobre uma candida-
tura. Apesar da ansiedade e 
insistência, da simpatia e do 
carinho, há aí um movimento 
espontâneo que não recebeu 
qualquer orientação minha, 
mas já recolheu 15 mil assi-
naturas,  não tomei qualquer 
decisão. Até porque quero 
ver qual é o quadro de candi-
datos”, esclareceu.

Lembrou que o PSD “não 
tem candidato” à câmara, 
uma situação que qualificou 
como lamentável para um 
partido de poder. E acres-
centou: “Como tenho vindo a 
dizer, não excluo nem deixo 
de excluir uma candidatura. 
Aguardo que o PSD apresen-
te o seu candidato – se não 
o fizer até ao final de março 
é porque está mesmo muito 
doente. Quero ver quem vai e 
então tomarei uma decisão”.
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Beirões Festejam 
aniversariantes

Belíssima apresentação do Rancho Folclórico Benvinda Maria 
da Casa das Beiras, no almoço em homenagem aos aniversa-
riantes

Mais um belo show da moçada, dançando sempre com muito 
brilho e muita garra

Nada melhor 
que você 
passar um fi-
nal de sema-
na com a fa-
mília ou com 
os amigos, 
num agradá-
vel ambiente 

social. E é o que tem acon-
tecido na Casa das Beiras, 
como por exemplo, quando 
realiza os seus aniversa-
riantes do mês.

José Henrique e Verô-
nica, Presidente da Casa 
das Beiras, a primeira-da-
ma e demais diretores re-
cebe com aquela fidalguia 
que caracteriza as recep-
ções no Solar Beirão, na 
Rua Barão de Ubá, 341, 
na Tijuca. Os frequenta-
dores assíduos marcaram 
ponto e levaram seus ami-
gos para passarem uma 
tarde alegre e descon-
traída. Animada ao som 
da Banda TB Show, que 
apresentou os grandes su-
cessos da música popular 
brasileira e as de Portugal, 
abrilhantando a tarde. Ale-
gria do Rancho Folclórico 
Benvinda Maria, sempre 
dando aquele show e na 
oportunidade a diretoria 
antecipou as homena-
gens ao dia Internacional 
da Mulher, e o Cantor Ro-
mântico, Mário Simões, 
ofereceu a canção, Verde 
Vinho brindando à todas 
as senhoras presentes 
pelo Dia Internacional da 
Mulher.

O clima com ar refrige-
rado, perfeito, torna agra-
dável os eventos na Casa 
das Beiras. O serviço de 
bar e restaurante – nota 
dez. Um delicioso chur-
rasco com carnes nobres, 
frango, linguiça, costelinha, 
lombo, grande variedade  
de saladas, sardinha portu-
guesa, empadão de frango 
e outras delícias. Para so-
bremesa, a banana assada 
com canela e açúcar, já é 

Maravilhoso 
espetáculo 
realizado 
pelo 
Rancho 
Folclórico 
Benvinda 
Maria, 
que show! 
Parabéns, 
turma que 
ama o que 
faz

Momento quando o cantor romântico, Mario Simões, cantava a 
canção “Verde Vinho” em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, acompanhado da Banda TB Show

Mesa do Presidente Beirão, José Henrique com os amigos, Felipe Mendes, Mário Simões e 
Sr. Júlio Robalo, formando uma linda mesa com convidados desta tarde

Um brinde dos amigos, Luís Ramalhoto – vice-presidente da 
Casa das Beiras e Felipe Mendes, em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher

Grandes 
baluartes das 
nossas Casas 
Regionais, 
o radialista 
Dimas Ramos, 
do Programa 
Viva Portugal, 
o casal Edu-
ardo Rocha e 
Vanda além de 
amigos sem-
pre sorridentes

tradicional, além do bolo 
dos aniversariantes. Foi 
mais uma tarde de mui-
ta alegria nesta querida 

Casa Regional, confrater-
nizando com seus amigos, 
familiares que prestigiam a 
Casa das Beiras.
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Dia 09.03.2017
Carminda Alice M. Cordeiro (es-
posa do falecido amigo Sr. José 
Joaquim Cordeiro); Sr. Idalécio de 
Souza (radialista e comentarista 
esportivo que em 2017 faz seus 74 
anos); Sra. Maria do Céu Ribeiro; 
Henrique (neto do falecido David 
Abrantes); Agostinho Alves Bacelo.
Dia 10.03.2017

Vinicius Fernandes; Daiane Alves 
(filha do falecido Sr. Manuel Alves 
do Restaurante Rei do Bacalhau); 
Jaime Spinola Fernandes; Rafa-
el Augusto; Sra. Ângela Scardine 
(esposa do amigo Dr. Paulo Scar-
dine da Roca Contabilidade); Data 
de nascimento do amigo Poveiro e 
nosso assinante Sr. João Marques.
Dia 11.03.2017

Luis Botelho (ex secretário do Clu-
be Português de São Paulo); Luis 
dos Santos (ex- Lusa); Nosso amigo 
e assinante Sr. Luis Doracenzi.
Dia 12.03.2017
Sra. Olga de Jesus Meirinhos (es-
posa do amigo Valdemar Meiri-
nhos); Sra. Maria Odete (esposa 
do amigo Francisco dos Santos); 
Verônica Vieira (ex-cantadeira do 
Rancho Raízes e esposa do amigo 
Sr. Albino Vieira); Luiz Carlos Filho 
(Elos Sul); Sra. Maria de Fátima 
(Sra. Fátima da Lupa).

Dia 13.03.2017
Abel Antonio Duque; Natália Verís-
simo.
Dia 15.03.2017
Renata Doppler (filha do casal ami-
go Izilda e Flavio Doppler e esposa 
do Diego Ferracini, integrante do 
Rancho Folclórico Pedro Homem 
de Mello); Manuel Caldas Fernan-
des (Presidente da Casa do Mi-
nho de São Paulo); Dimas Ramos 
(radialista do Rio de Janeiro); Ana 
Rosa (irmã do Tico); Hernani Vieira 
(Santamaranse).

Arouca Iniciou 2017
Repleto de Amigos

A exemplo de anos anteriores, o 
Arouca São Paulo Clube,já ini-
ciou este novo ano de 2.017 com 
bom público. Foram muitos os 
amigos a estarem presentes ao 
seu primeiro evento deste ano, 
no dia 12 de fevereiro quando 
sua diretoria realizou um gran-
dioso almoço de confraterniza-
ção. O Arouca,uma das entida-
des mais atuantes e uma das que 
mais cresce ano a ano, ofereceu 
a todos os presentes, aquela de-
liciosa Bacalhoada Arouquense, 

além de outros pratos e acompa-
nhamentos. O almoço do Arou-
ca, como sempre é precedido 
pelo completíssimo coquetel 
com salgadinhos, torresmos e 
batidas. O Presidente do Arouca 
Sr. José Pinhono uso da palavra 
agradeceu a presença de todos 
e saudou os ilustres visitantes. A 
animação deste dia esteve a car-
go da tocata do Rancho Folc. Al-
deias da Nossa Terra do Arouca 
que muitos viras livres tocaram 
para a animação geral dos pre-

sentes.Na continuidade o grupo 
se exibiu em sua totalidade, per-
correndo Portugal de Norte a Sul 
de Portugal com suas danças. 
Como convidado deste dia lá es-
teve o Grupo Folclórico da Casa 
de Portugal de Praia Grande, 
que muito bem ensaiado deu um 
show de autenticidade e origina-
lidade. Anote em sua agenda o 
próximo evento do Arouca será 
no dia 09.03 uma sessão solene 
e dia 12.03 grande almoço de 
aniversario, 38 anos.

Reunidos vemos o diretor Sr. Fabio Gabriel dos Santos 
a esposa Sra. Ana Maria da S. Santos e sua mãe Sra. 
Alzira Pires dos Santos. 

O Presidente Sr. José Pinho no uso da palavra e os 
diretores Fabio Vaz e sua irmã a Dra. Fabíola Vaz de 
Carvalho.

Rancho Folc. Aldeias da Nossa Terra durante sua 
atuação.

Aqui momentos da atuação do convidado Grupo Folc. 
da Casa de Portugal de Praia Grande.

Vindima Lotou Casa de Portugal
Foram muitos os amigos pre-
sentes neste dia além ainda 
de diretores, conselheiros e 
convidados que lotaram ulti-
ma Vindima da Casa de Por-
tugal realizada no ultimo dia 

18 de fevereiro de 2.017. A Casa de Por-
tugal de São Paulo nesta noite contou 
com o apoio do Banco Caixa Geral-Brasil 
e daNumatur Turismo, que distribuíram 
presentes nesta noite. A apresentação 
e condução da festa, esteve a cargo do 
Com. Vasco de Frias Monteiro. Os pre-
sentes puderam saborear os bolinhos de 
bacalhau, alheiras, lingüiças, tudo típico 
da cozinha portuguesa ali servidos pelo 

Buffet O Marques.  A animação desta 
sensacional festa com o tradicional bai-
larico esteve a cargo da tocata do Grupo 
Folclórico da Casa de Portugal. Durante 
o bailarico durante a musica Uma Casa 
Portuguesa os bailadores saíram em 
trenzinho puxando por todos os presen-
tes para dançar. A cantora portuguesa 
ainda pequena a GabyBevilacqua, deu 
uma canja nesta noite apresentando al-
guns lindos fados.  O grupo Folclórico da 
Casa de Portugal de São Paulo, coman-
dado pelo Sr. Ernesto Lemos percorreu 
Portugal de Norte a Sul com seu rico 
folclore exibindo modas como Vira do 
Cancioneiro, Vira de Serzedelo, Viração 

do Mar,Malhão Traçado, Vira 
do Alto Minho, Corridinho Al-
garvio e outras mais.Encer-
rada a apresentação do gru-
po, adentraram as raparigas 
trajadas para fazer a colhei-
ta das uvas acompanhada de perto pe-
los presentes e participação destes. Não 
faltou a pisa da uva em tonel, foi servido 
o farnel ou merenda aos trabalhadores 
na colheita com chouriços, salpicões, 
broas, papos secos e muito vinho tudo 
isso ao som das concertinas.Todos os 
presentes ganharam uma cesta de uvas 
à entrada entregue pela Sra. Conceição 
de Lemos.

Reunidos vemos o Sr. Armando L. Baptista vice presi-
dente da entidade, a jornalista Marcia Machado, o Dr. 
Rodolfo Ramer da OAB da Freguesia do Ó, a esposa 
Sra. Karina Manuela, a Sra. Maria Helena de Carvalho 
e o Sr. Geraldo Carrio.

Presentes vemos o Sr. Richard Lima do Banco Caixa 
Geral-Brasil, o presidente da Casa de Portugal Com. 
Antonio dos Ramos a esposa Sra. Selene Ramos e a 
Sra. Edite Monteiro.

Reunidos vemos o Sr. Amílcar Ferreira (Estacionamen-
tos Trevo), a esposa Sra. Maria de Lourdes e ainda a 
Maria da Graça, a Sra. Helena Madeira, o Sr. Albino 
Monteiro a esposa Sra. Maria Adelaide, o Sr. Antonio 
Pascoal a esposa Sra. Maria de Lourdes, a Sra. Fatima 
Macedo, o Com. Vasco de Frias Monteiro.

Momentos da brilhante atuação do Grupo Folclórico da 
Casa de Portugal de São Paulo.
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Portugal preserva jóia do Rio da Prata
Um dos maiores mestres do hu-

morismo do rádio e da televisão 
brasileira, o carioca Max Nunes (1922 
– 2014), criador nos anos 1950 do cé-
lebre Balança Mas Não Cai, na Rádio 
Nacional, e autor de vários sketches dos 
programas de Jô Soares na Rede Globo 
e no SBT, costumava repetir uma piada, 
que nada tinha de ‘politicamente cor-
reto’, na qual afirmava que, de Niterói, 
tem-se a melhor vista, pois está em fren-
te ao Rio de Janeiro, em contrapartida, a 
Cidade Maravilhosa sofre, pois enxerga 
Niterói. As duas cidades começaram a 
ser construídas no 
século XVI pelos in-
vasores franceses 
comandados pelo 
explorador calvinista 
Nicolas Durand de 
Villegaignon (1510 – 
1571), encarregado 
de criar a colônia da 
França Antártida – 
desmantelada depois 
pelos portugueses. 
Rio de Janeiro e Niterói estão separadas 
pela Baía da Guanabara e unidas em 
1974 por uma ponte com pouco mais de 
13 quilômetros – distância equivalente 
àquela que existe, no Mediterrâneo, entre 
a histórica localidade espanhola de Tari-
fa, no extremo Sul da Andaluzia, e a mí-
tica Tanger, ao Norte do Marrocos. Outra 
cidade, ao Sul do Brasil, a uruguaia Colô-
nia do Sacramento, erguida pelos portu-
gueses em 1680, às margens do Rio da 
Prata, está diante de uma das metrópo-
les mais encantadoras e imponentes das 
Américas, a portenhíssima Buenos Aires. 
Mas, ao contrário do que ocorre entre 
Rio de Janeiro e Niterói, desde Colônia 
do Sacramento, mesmo nos dias mais 
ensolarados, é impossível vislumbrar o 

território argentino, que está a 40 quilô-
metros no lado oposto do Prata. Também 
a capital do Uruguai, a querida Montevi-
déu, foi fundada, em 1723, por açorianos 
enviados pela Coroa de Lisboa – fato 
ignorado pela maioria dos vizinhos brasi-
leiros. Tampouco estuda-se, aqui ou em 
Portugal, que, quando da Independência 
do Brasil, em 1822, o Uruguai, chamado 
à época pelos lusitanos de Província Cis-
platina, foi o único torrão das Américas 
do imenso Reino Unido, que se recusou 
a separar-se do Império Português e ser 
tutelado pelo Rio de Janeiro – o que só 

aconteceria quatro 
anos mais tarde.

Portugal segue 
ainda muito 

próximo dos destinos 
de sua preciosa Co-
lônia do Sacramento 
– bastante similar, 
pelo menos para 
mim, na topografia e 
no casario, à antiga 
capital de Pernambu-

co, a exuberante Olinda, e a belíssima 
Paraty, localizada no Rio de Janeiro, na 
encruzilhada dos estados de São Paulo 
e Minas Gerais. Desde outubro do ano 
passado, o governo do socialista Antó-
nio Costa realizou uma série de acor-
dos com o país da margem Oriental do 
Rio da Prata para que a cidade possa 
preservar o seu jeito português de ser, 
na manutenção da arquitetura e até na 
gastronomia, onde a cozinha lusitana, 
com predomínio dos pescados, inclu-
sive do inconfundível bacalhau, jamais 
foi completamente ultrapassada pelos 
saborosos asaditos criollos, ou seja, os 
churrascos, tão frequentes no Prata. Os 
representantes de Lisboa que lá estive-
ram no final do ano passado se deslum-

braram com a influência portuguesa em 
todas as partes. Não só, portanto, na 
secular arquitetura, desenhada e exe-
cutada pelos célebres ‘mestres de obra’ 
lusitanos dos séculos XVIII e XIX, mas 
no comportamento de seus habitantes 
– com grande número de descendentes 
dos portugueses. O que é facilmente 
constatado pelos diversos sobrenomes 
tradicionais, muitos dos quais indicam 
a ascendência de ‘cristãos novos’, que 
nada mais eram do que judeus ‘conver-
tidos’ ao Catolicismo, como, por exem-
plo, os Oliveira, Pereira, Coelho, Abreu, 
Aguiar, Falcão, Nogueira, Pinheiro e Sil-
veira. Outra marca do modelo lusitano 
de colonização é a presença de negros e 
mulatos no país, principalmente, no bair-
ro montevideano de Jacinto Vera – bem 
diferente de Buenos Aires, onde são ra-
ríssimos os afrodescendentes. Um dos 
poucos mulatos que lá se destacaram, a 
propósito, foi o extraordinário zagueiro-
-central da Seleção Argentina dos anos 
1960, o soberbo Ramos Delgado (1935 
– 2010), filho de cabo-verdiano que emi-
grou para o bairro portenho de Quilmes, 
casando-se com uma bonaerense de 
origem italiana. Ramos Delgado atuou 
pelo Lanús, River Plate e no mítico San-
tos de Pelé.          

É um passo arrojado no universo 
de estados com raízes comuns, 

neste início de Terceiro Milênio, a inicia-
tiva portuguesa de conservar a lusitani-
dade coloniense no Rio da Prata, ao as-
sociar-se aos governantes uruguaios na 
preservação de uma das relíquias mais 
significativas de seu período imperial. 
Lisboa foi a grande precursora, nos alvo-
res da Idade Moderna, da globalização 
que chegou aos nossos dias. Nenhuma 
outra nação foi tão preponderante quan-
to Portugal na integração do planeta.

Almoço Dançante na Portuguesa
O Dpto. Sócio Cultural da Portu-
guesa de Desportos liderado pelo 
Sr. Orlando Pires, promoveu mais 
um dia de muita festa no ultimo dia 
19 de Fevereiro de 2.017. Tivemos 
mais um concorrido almoço tendo 
como prato principal um cabrito 
sensacional e também vitela além 
ainda de outros pratos e acompa-
nhamentos com o apoio o Res-
taurante Cruzador do diretor Sr. 
Manuel Abade. A animação esteve 
a cargo da tocata do Grupo da Por-
tuguesa com muito vira livre e na 

continuidade se exibiu. Neste dia 
foi homenageado com um minuto 
de silencio o conhecido Guilherme 
Preto que faleceu recentemente. 
Também neste dia o vice social Or-
lando comemorava seu aniversario 
bem como o ex vice social Sr. Urbi-
no Amaro que ali reuniu vários ami-
gos e familiares para comemorar 
seu aniversario. O Grupo Folclórico 
da Portuguesa de Desportos apre-
sentado pela conhecida Rosangela 
Oliveira e exibiu de seu repertorio 
modas como Chula Picada, Vira da 

Aqui o Grupo da Portuguesa duran-
te sua exibição.

Praia, Tiro Liro e outras. Veja mais 
detalhes no site www.portugale-
mfoco.com.br ou pelo facebook/
Portugal em foco

Reunidos vemos o Sr. José Correia ex-vice social, o Sr. 
Urbino Amaro aniversariante do dia e ex-vice, o atual 
Orlando Pires, e o Sr. Manuel Abade do restaurante 
Cruzador responsável pelo belíssimo almoço.

O aniversariante deste dia Sr. Urbino Amaro ex-vice social 
da Portuguesa com o irmão Sr. Acurcio Amaro, o primo 
Eurico, a filha Cintia e esposa, o Sr. Candido Alves, o Ma-
nuel Nunes, Sr. Jaime Madeira, Sr. José, Sr. Manuel Abade 
responsável por aquele almoço, o Manézinho e o Sr. Brito.

Dia 09.03.2017
Sessão Solene dos 38 anos do Arou-
ca
O Arouca São Paulo Clube estará nes-
ta noite realizando após as 20,30 ho-
ras, uma sessão solene com presença 
de autoridades do Brasil e de Portugal 
comemorativa aos 38 anos do Arouca 
São Paulo Clube. Ao final um coquetel 
aos presentes com entrada gratuita. In-
formações pelos fones (11) 2497.2581 
- 2455.1000 - 2455.1988
Dia 11.03.2017
Grande Noite de Fados nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São 

Paulo estará nesta noite às 20 horas, 
uma noite de fados, com jantar. O show 
estará a cargo de Ciça Marinho e Tiago 
Filipe acompanhados por Wallace Oli-
veira e Sergio Borges.Teremos muitos 
fados, canções, folclore, desgarradas 
num grande show. Informações e re-
serva de convites fones 2503.2835 – 
2967.6766 
Adega da Lusa
Não perca esta grande festa, numa 
realização do Dpto. Sócio-Cultural. 
Comidas típicas e muita animação com 
a tocata do Grupo Folclórico da Por-
tuguesa e exibição em sua totalidade. 

Como convidado o Grupo Folclórico da 
Casa Ilha da Madeira. Local Rua Co-
mendador Nestor Pereira, 33 Canindé 
– São Paulo Fone (11) 2125.9400  
Vindima na Casa de Portugal de 
Praia Grande
A Casa de Portugal de Praia Grande e 
seu grupo folclórico estarão realizando 
nesta noite às 20 horas uma autentica 
vindima com demonstração da colheita 
e pisa da uva pelo grupo folclórico que 
se exibirá. Convites e informações na 
secretaria ou com a diretoria fones (13) 
3491.4559 
Dia 12.03.2017
Almoço Comemorativo aos 38 anos 
do Arouca
A diretoria do Arouca São Paulo Clu-
be estará em festa neste dia, com um 
almoço onde será servida a delicio-
sa bacalhoada a moda de Arouca em 
comemoração aos 38 anos da pujante 
entidade. A animação estará a cargo 
do Rancho Folclórico do Arouca São 
Paulo Clube que se exibirá. Informa-
ções convites e reservas pelos fones 
(11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
Festa de Confraternização e Almoço 
Convívio na Comunidade Gebelinense
A Comunidade Gebelinense estará 
neste dia realizando, mais um almoço 
convívio. Teremos coquetel, seguindo-
-se o almoço tendo como prato principal 
o delicioso Bacalhau a São Martinho, 
escondidinho de bacalhau à Gebelim, 
além de outros pratos. Teremos musi-
ca para ouvir e dançar. Informações e 
convites (11) 4484.4382 – 99968.3599 

Programe-se
Dia 09.03 Sessão Solene dos 38 anos 
do Arouca a partir das 20,30 horas en-
trada gratuita com presença de diver-
sas personalidades da politica do Bra-
sil e de Portugal; Dia 11.03 Grande 
Noite de Fados nos Poveiros, e jan-
tar a partir das 20 horas tendo como 
atração Ciça Marinho e Tiago Filipe 
acompanhados por Wallace Oliveira à 
guitarra e à viola por Sergio Borges; 
Adega da Lusa, não perca esta gran-
de festa popular, com entrada gratuita 
na Portuguesa de Desportos tendo 
como rancho convidado o da Casa 
Ilha da Madeira; Festa da Vindima na 
Casa de Portugal de Praia Grande, 
comidas típicas, e seu grupo fará a 
demonstração da colheita e pisa das 
uvas e se exibira; Dia 12.03 Almoço 
Comemorativo aos 38 anos do Arou-
ca bacalhoada a moda de Arouca em 
comemoração aos 38 anos da pujante 
entidade e animação do Rancho Fol-
clórico do Arouca São Paulo Clube; 
Festa de Confraternização na Comu-
nidade Gebelinense em sua sede a 
partir das 12 horas com o tradicional 
aperitivo e depoisBacalhau a São 
Martinho, escondidinho de bacalhau 
à Gebelim, e musica para dançar; 
Dia 17.03 Quim Barreiros no jantar da 
Unepa em Santos no Clube de Rega-
tas Vasco da Gama; Dia 18.03 Quim 

Barreiros no Aniversario da Casa de 
Portugal de Campinas. Teremos jan-
tar seguido de grande show do maior 
cantor popular de Portugal, Quim Bar-
reiros e sorteio de uma passagem a 
Portugal; Dia 19.03 Quim Barreiros 
nos 32 anos da Casa de Portugal 
do ABC Teremos a benção do Padre 
Antonio Maria, almoço bacalhoada a 
moda da casa e grande show com o 
cantor Quim Barreiros; Arraial Madei-
rense na Casa Ilha da Madeira com 
comidas típicas e exibição dos seus 
grupos; Dia 26.03 Esporte Clube Lu-
sitano comemora 85 anos Teremos 
almoço e musica para dançar. (Con-
fira mais detalhes destes eventos em 
nossa agenda semanal)
Um abraço
Quero aqui enviar ao amigo Jose Vi-
veiros que passou uns dias hospitali-
zado, e sua companheira inseparável 
de todas as horas, boas, ruins, com 
wifi sem wifi, enfim. 
No ultimo domingo
Estivemos presentes ao almoço da 
Casa do Minho de São Paulo, para 
rever amigos e saborear a deliciosa 
gastronomia ali servida.
Gostei
De ver atuar o Grupo Folclórico da 
Casa do Minho que já algum tempo 
não via. Bastante gente e bem ensaia-
do afugentando assim aquela fase an-

tiga de 4 a 6 pares somente. Parabéns 
e sucesso.
Até
O Com. Vasco de Frias Monteiro es-
teve no ultimo almoço da Casa do Mi-
nho pela primeira vez e ficou na mesa 
do amigo Sr. Ernesto Pinto Rodrigues.
Se bem que
Sabemos muito bem que os grupos 
folclóricos pelo menos os aqui de 
Sampa, são de fases. Numa época o 
rancho esta bem noutra não. 
Também nesse almoço
Conversando com os amigos Manuel 
Ferreira e Acácio Loureiro falamos da 
falta do casal Maria e Armando Pin-
to para puxar o bailarico, sim fazem 
mesmo muita falta. Também falamos 
a respeito do ultimo almoço da Por-
tuguesa que foi um show graças aos 
cozinheiros do amigo Sr. Manuel Aba-
de. Ninguém esperava que pelo que 
viram e saborearam nesse dia.
Neste final de semana
Não esqueça, teremos o aniversario 
do Arouca na qu8inta e almoço no do-
mingo, no sábado fados nos Poveiros, 
a Adega da Lusa, a Vindima na Praia 
Grande, e no domingo também o al-
moço na Comunidade Gebelinense
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos um 
abração, e promete voltar na próxima 
edição.

Frase da Semana:
Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. (Millôr Fernandes)

Você sabia?
Se você deixar de ficar com sede, você precisa beber mais água. Quando o corpo humano está desidratado, 
o mecanismo de sede é desligado.

Frase de Para - choque:
Mais vale chegar atrasado neste mundo, que no outro.
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O treinador do FC Porto, Nuno 
Espírito Santo, realçou que os mi-
lhares de torcedores que estive-
ram no Dragão mereceram a gole-
ada aplicada pelos azuis e branco 
ao Nacional (7-0). “Foi uma vitória 
merecida e o Dragão merece este 
momento. Agora, vamos tentar 
melhorar para o próximo jogo”, 
garantiu Nuno Espírito Santo, em 
declarações à Sport TV.

O FC Porto apontou sete gols 

“O Dragão Merece 
Este Momento” 

frente aos insulares. “É fruto da 
concentração, de manter o rumo, 
do trabalho diário, de acreditar 
que os jogadores iam mostrar o 
seu talento e da sua dedicação.” 

O FC Porto continua na corri-
da ao título. 

“Só pensamos no nosso 
jogo. Fizemos o nosso trabalho 
e temos de melhorar. Sempre 
soubemos que ia ser complicado 
até o fim.”

O Arouca começou 
a preparar a recepção 
ao FC Porto (sexta-fei-
ra à noite, às 20.30 ho-
ras) e Manuel Macha-
do já sabe que terá de 
proceder a uma mexida 
importante na equipe. 
Bolat está emprestado 
pelos dragões e, por 
isso, impedido de en-
frentar clube ao qual 
está vinculado, abrindo 
as portas da titularidade 
a Bracali.  O brasileiro, 
recorde-se, foi afastado 
do gool depois de um 
processo fracassado de 
saída para a Chapeco-
ense, como era vontade 
do futebolista, podendo 
agora recuperar o esta-
tuto. 

Bracali 
Deve Voltar 
à Titulari-
dade Diante 
do FC Porto

O Benfica esclareceu, no 
Relatório e Contas Consoli-
dado e Individual do 1.º Se-
mestre de 2016/2017, as per-
centagens a que terá direito 
em caso de venda de alguns 
dos seus jogadores.

A situação mais premen-
te é a de Ederson, que, nas 
últimas semanas, tem vin-
do a ser apontado a vários 
clubes, como Barcelona ou 

Futura venda de Ederson será para dividir com o Rio Ave
Confira a quanto o Benfica terá direito em caso de venda dos seus jogadores.

Manchester United. Caso a 
transferência se venha a veri-
ficar, o clube da Luz terá direi-
to a 50% da verba a receber, 
sendo que os restantes 50% 
serão remetidos ao Rio Ave.

O mesmo sucede com 
Branimir Kalaica, central con-
tratado ao Dínamo de Zagreb, 
que, caso venha a ser vendi-
do, valerá apenas 50% do lu-
cro para o Benfica. Quanto a 

Grimaldo, essa percentagem 
“poderá ser de 15%, se uma 
futura transferência ocorrer 
até 31 de agosto de 2019, 
ou de 10%, se ocorrer após 
essa data”.

Quanto aos restantes 
caso, a situação é a seguinte: 
“Nélson Semedo (5%), Mitro-
glou (7%), Sálvio (8%), Lin-
delof (10%) e Jovic (20%)”.

“Adicionalmente, existem 
compromissos para entregar 
10% do valor de uma futura 
transferência dos atletas Gri-
maldo e Rafa, num valor má-
ximo de 2 e 3 milhões de eu-
ros, respectivamente, e para 
o pagamento de um prêmio 
de 3 milhões de euros em 
caso de uma futura transfe-
rência do atleta Zivkovic para 
outro clube”, esclarece.

O treinador Rui Vitória 
realçou que o Benfica está 
apenas focado naquilo que 

faz e em somar vitórias, 
tal como fez, este sábado, 
frente ao Feirense (1-0). 

“Jogo muito bem disputado 
por parte da nossa equipe 
e do Feirense. Evidente 

que o jogo ficou mais com-
plicado, porque fizemos o 
1-0 e não matámos o jogo, 
que esteve sempre aber-
to, pelo que o Feirense 

acreditou. O jogo merecia 
mais gols. Quero deixar 

“Não 
Estamos 
Preocupados 
Com os 
Outros” 

uma palavra de apreço ao 
Feirense, que esteve muito 
organizado e mostrou cri-

tério para o ataque. Foi um 
jogo bem disputado e uma 

vitória justa num campo 
difícil”, afirmou Rui Vitória, 
em declarações à Sport 

TV. “Não estamos preocu-
pados com os outros. Esta-
mos focados em nós e no 
que temos de fazer. Cada 

jogo é uma final para nós e 
é assim que pensamos. A 
pressão é sempre usual e 
os outros não importam.”

Em mais uma interação 
com os seus fãs no Face-
book, Casillas abordou o 
jogo com o Nacional da Ma-
deira e deixou o alerta para 
não se subestimar o valor do 
adversário, que está em situ-
ação aflitiva. 

“Veremos que resultado 
conseguimos, mas espero 
que seja uma vitória sobre 
um adversário que está na 
parte de baixo da classifica-
ção. Queremos conquistar 
mais três pontos. É o nos-
so objetivo: ganhar todas 
as partidas que faltam. Não 
podemos deixar escapar ne-
nhum ponto é o momento 
para seguir com a nossa di-
nâmica de vitória”, desejou. 

O internacional espanhol 
garantiu ainda não estar com 

“Não Podemos Deixar Escapar Nenhum Ponto” - Casillas

o pensamento na segunda 
mão dos oitavos de final da 
Liga dos Campeões com a 
Juventus, preferindo focar-se 
nos encontros da Liga portu-
guesa que se avizinham. 

“Antes da Champions 

temos dois jogos importan-
tes. A Liga é a competição 
que nos está mais próxima. 
Primeiro pensamos aqui 
dentro, só depois na Cham-
pions”, rematou o número 1 
portista.
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O jogador português 
Cristiano Ronaldo já re-
cuperado de problemas 
musculares e voltou a trei-
nar no Real Madrid sem 
limitações.

O capitão da seleção 
portuguesa tinha faltado o 
jogo de sábado no terreno 
do Eibar, que os madrile-
nos venceram por 4-1, na 
Liga espanhola, mas já 
voltou em pleno aos trei-
nos.

Ronaldo trabalhou sem 
condicionantes e mostrou 
ao treinador Zinedine que 

Ronaldo Recuperado de Problemas 
Musculares e já Treina sem Limitações

A SAD do Benfica, em 
comunicado enviado este 
domingo à Comissão do 
Mercado de Valores Mo-
biliários (CMVM), anun-
ciou resultado líquido 
consolidado positivo de 
2,6 milhões de euros no 

SAD com Lucro no Primeiro 
Semestre da Temporada

primeiro semestre da cor-
rente temporada.

“De realçar que este re-
sultado não inclui as aliena-
ções dos direitos dos atletas 
Gonçalo Guedes e Hélder 
Costa”, pode ler-se ainda 
no comunicado, fazendo re-
ferência às transferências 
dos dois jogadores (Gonçalo 
Guedes para o Paris Sain-
t-Germain e Hélder Costa 
para o Wolverhampton) num 
total de 45 milhões de euros.

Salienta-se, de resto, 
que é o terceiro ano conse-
cutivo que a SAD encarna-

da apresenta lucro nos 
primeiros seis meses de 
atividade neste período. 

No relatório explica-
se ainda que o passivo 
consolidado diminui 20,5 
milhões de euros, para 
434,958 milhões, face a 
30 de junho de 2016. O 
ativo consolidado, por 
sua vez, ultrapassa os 
459,6 milhões de euros.

Mais equilibradas es-
tão às probabilidades no 
Leicester (48,9) - Sevilha 
(51,1) e no Mônaco (40) 
– Manchester City (60).

O jornal britânico Mir-
ror garante, este domin-
go, que o Manchester City 
vai avançar no próximo 

Manchester City pronto para bater 
cláusula de rescisão de William 

Paços de Ferreira e Ton-
dela não foram além de 
empate sem gols, este do-
mingo, em partida da 24.ª 
rodada da Liga.

Empate no 
Paços de 
Ferreira - 
Tondela 

Depois do discurso 
vitorioso em Alvalade, 
Bruno de Carvalho utili-
zou também a rede so-
cial facebook para enal-
tecer a reeleição como 
presidente do Sporting.

“Obrigado a todos 
os sportinguistas que 
vieram fazer um dia de 
Leão e votar! Foi um 
dia histórico quebran-
do um recorde de 1988 
com mais de 18.000 vo-
tantes! Com um resul-
tado também histórico 
demos a prova final, a 
todos, que somos um 
clube unido, coeso, for-
te e com o rumo certo!”, 

“Não podemos falhar” 
- Bruno de Carvalho

Milhares Aguardam para Comprar 
Bilhetes para o Portugal-Suécia

Milhares de pessoas 
aguardavam pela abertura 
das bilheteiras do Estádio 
do Marítimo para adquirir in-
gressos para o Portugal-Su-
écia, encontro de prepara-
ção que está marcado para 
28 de março.

Muitos deslocaram-se 
cedo para junto do estádio 
afim de reservar lugar na fila 
que, pouco antes da aber-
tura das bilheteiras, às 11 
horas, já dava uma volta ao 
estádio.

Mais um túnel transfor-
mado em notícia. Aconte-
ceu no Municipal de Braga, 
ao intervalo, quando o árbi-
tro Rui Costa regressava ao 
seu balneário. 

O presidente do Arouca, 
Carlos Pinho, até então no 
banco de suplentes, terá 
pretendido tirar explicações 
do juiz portuense e fê-lo, 
alegadamente, com alguns 
impropérios pelo meio, ten-
tando depois agredir o co-
ordenador de segurança. 
Resultado: foi expulso e 
teve de assistir ao resto da 
partida num camarote. 

Sporting 
Empata com 
V. Guimarães

Carlos Pinho foi Expulso no Túnel em Braga

pode ser opção para o jogo 
de terça-feira com o Nápo-
les, da segunda rodada 
das oitavos de final da Liga 

dos Campeões.
No primeiro jogo, em 

Madrid, o Real venceu os 
italianos por 3-1.

verão para a contratação 
de William Carvalho, pre-
parando-se para bater a 
cláusula de rescisão do 

contrato do jogador com o 
Sporting.

A referida fonte noticia 
o pagamento de 34 mi-
lhões de libras (cerca de 
40 milhões de euros), va-
lor que, no entanto, fica 5 
milhões abaixo da cláusu-
la de rescisão.

De qualquer forma sa-
lienta-se que William Car-
valho é o jogador preferi-
do de Pep Guardiola para 
iniciar a remodelação do 
meio-campo dos citizens, 
colocando de parte Fer-
nando (ex-FC Porto) e 
Yaya Touré.

escreveu Bruno de Car-
valho, salientando:

“É tempo de encerrar 
as eleições e iniciar já o 
trabalho sendo o presi-
dente que está aqui para 
servir, com honra e orgu-
lho, todos os sportinguis-
tas. Somos uma família! 
Não podemos falhar. A 
responsabilidade é má-
xima e os sportinguistas 
merecem a nossa supe-
ração diária! Amanhã já 
é dia de trabalho e en-
tre tantos jogos realço o 
Futsal em Odivelas e o 
Futebol em Alvalade! Va-
mos todos apoiar o nos-
so grande Amor!”

O Sporting recebeu e empatou (1-1) 
na noite deste domingo, com o Vitória 
de Guimarães, em jogo da 24.ª jornada 
da Liga.

Os leões tentaram reagir e rugir ao 
gol do empate de Marega (76), mas fi-
zeram-no em surdina.

ESTARÃO OS TREINADORES PORTUGUESES 
NA MODA? HÁ QUEM GARANTA QUE SIM

Os treinadores portugue-
ses a trabalhar em França 
têm, principalmente a rebo-
que do trabalho de Leonar-
do Jardim, dado que falar 
nos últimos tempos. Ora, 
Rolland Courbis, treinador 
com longa experiência no 
futebol gaulês, crê que a 
aposta em técnicos lusos 
pode ser explicada... por 
uma moda.

“Para mim isto não passa 
de uma moda. Atenção, não 
digo que os treinadores que 
chegaram não sejam bons. 
Mas olho para as equipas 
de topo e pergunto: será 
que fariam pior com técnicos 
franceses? O PSG e o Mo-
naco, com os dois maiores 
orçamentos de França, não 
lutariam pelos primeiros lu-
gares? Creio realmente que 
se trata de um fenómeno de 
moda. E neste momento, a 
tendência cai para treinado-
res portugueses. José Mou-
rinho abriu a porta a todos 
os outros”, frisou Courbis à 
‘France Football’.

O treinador lembrou o 
Campeonato da Europa 
conquistado por Portugal no 
último verão para dizer que 
esse facto ajuda a popula-
rizar os técnicos portugue-
ses, tal como já aconteceu 
com outras nacionalidades: 
“Tudo isso conta para este 
movimento. Se nos lem-
brarmos, em 1988, quando 
a França estava no topo do 
Mundo, eram os treinado-
res franceses que estavam 

em voga. Tal comos os es-
panhóis há uns anos, com 
os títulos que conseguiram. 
São tendências que exis-
tem”.

Ver para crer
Pierre Repellini, vice-pre-

sidente da União Nacional 
de Treinadores e Quadros 
Técnicos de Futebol, vê o 
assunto com cautela, pre-
ferindo esperar para ver... 
resultados.

“O fenómeno é ainda de-
masiado recente para que 
possamos falar numa ten-
dência profunda. É neces-
sário ver as coisas ao lon-
go do tempo. Por exemplo, 
Marcelo Bielsa conseguiu 
feitos fantásticos durante 
cinco meses, mas nos se-
guintes cinco foram bem 
mais complicados. É ape-
nas uma constatação, não 
estou a julgar. Na mesma 
linha, temos de ver como 
é que Sérgio Conceição se 
vai sair”, concluiu, em de-
clarações à mesma publica-
ção.
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Uma política pública 
só para elas

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

Os números divulgados pela Polícia Militar são de 
matar de desgosto: na cidade do Rio de Janeiro, a cada 
três minutos, uma mulher sofreu violência durante o 
carnaval. Nesta quarta-feira, dia oito de março, cele-
bramos o Dia Internacional da Mulher, sem ter o que 
comemorar. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) mostram que 44% dos trabalhadores 
brasileiros são mulheres. Mas a participação vai caindo 
conforme o nível hierárquico. E elas assumem apenas 
37% dos cargos de chefia.

Em janeiro, assumi a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Direitos Humanos com o desafio de mu-
dar este triste cenário. Diante desse número absurdo 
me veio a ideia de criar o aplicativo de celular Canal 
Mulher, para dar voz às nossas companheiras. A mu-
lher não pode se calar. Precisa denunciar o seu agres-
sor. E, para isto, a prefeitura estará ao seu alcance, na 
palma da mão, no celular, para defendê-la,. A mulher 
terá todo o nosso apoio, isto eu posso garantir.

Nosso objetivo à frente da secretaria é lançar uma 
nova diretriz de políticas públicas em defesa da mulher, 
voltada principalmente à prevenção à violência e à ca-
pacitação profissional.

Na antiga gestão, a prefeitura tinha uma secretaria 
especial de política para as mulheres que gastou mais 
de R$ 6 milhões só no ano passado. Mas, como se vê, 
o resultado não foi satisfatório. Precisamos ampliar o 
trabalho e traçar uma política séria, com base nestes 
números tão alarmantes, que de fato ajude a melhorar 
este quadro delicado.

Atualmente, a nossa secretaria disponibiliza quatro 
casas de apoio à mulher. Para diminuir a desigualdade 
de gênero, vamos investir em programas de capacita-
ção profissional, buscando novos parceiros e procuran-
do as empresas privadas para cobrar maior participa-
ção feminina nos seus quadros de empregados e de 
chefia. Mãos à obra, porque há muito o que fazer e já 
estamos acostumadas à dureza da dupla jornada.

Secretária Municipal de aSSiStência Social e 
direitoS HuManoS do rio de Janeiro
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Rio de JaneiRo,  de
9 a 15 de maRço de 2017

Confraternização em grande estilo, encontro de amigos no Castelo 
da Feira, Dr. Fernando Carrasqueira, Presidente Ernesto Boaventu-
ra, Felipe Mendes, diretores feirenses: Fernando Alves, Sérgio Viana, 
Denise, Rose Boaventura, filha Camila, esposo Camilo Leitão e Mar-
garete

O almoço 
dominical 
feirense é 
sempre uma 
boa pedida, 
associados 
e amigos, 
prestigiando a 
Casa da Vila 
da Feira

OutrO belO cOnviviO Feirense
Como sempre, a dire-

toria da Casa da Vila da 
Feira, preparou mais um 
belo fim-se-semana para 
seus diretores, associados 
e amigos.

No último domingo, 
mais uma vez, a Casa 
estava cheia, apesar do 
calor, nada que um ar con-
dicionado não resolva. O 
cardápio, mais uma vez, 
de primeira qualidade com 
bacalhau à Portuguesa ou 
à Feirense  e o tradicional 
cozido. Para sobremesa, 
deliciosos doces portugue-
ses. O salão estava repleto 
com o público, super ani-
mado, ao som do Conjun-
to Som e Vozes que deu 
o toque musical à tarde. 
Parabéns ao Presidente 

Nos termos do art. 45 e 48 e para os fins de que 
tratam as alíneas “c” e “e” do art. 43 combinados 
com a alínea “a” do inciso I do art. 47 do Estatu-
to Social, tenho a honra de convidar os Senhores 
Membros do Conselho Deliberativo para a reunião 
ordinária que terá lugar em nossa Sede Social à Av. 
Marechal Floriano, 185, Centro, Rio de Janeiro – 
RJ, no próximo dia 22 (vinte e dois) de março de 
2017, às 17 horas em 1.ª convocação com a pre-
sença da maioria de seus membros ou às 17:30 em 
2.ª e última convocação, com qualquer número de 
presentes, com o fim específico de deliberar sobre 
a seguinte “Ordem do Dia”:

a) Apreciar e aprovar o Balanço e o relatório de ativi-
dades referentes ao exercício de 2016;
b) Apreciar e aprovar o orçamento para o exercício 
de 2017;
c) Assuntos de interesse da Instituição.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2017

ANTONIO DE SOUSA MOTA
Presidente do Conselho Deliberativo

Ernesto e sua filha, Rose 
Boaventura e demais dire-
tores pela fidalguia com os 

Av. Marechal Floriano, 185 – Fone: PABX (21)2263-6382 
Fax: (21)2253-7265 – Rio de Janeiro – RJ

cOnselHO DeliberAtivO
eDitAl De cOnvOcAÇÃO
De reuniÃO OrDinÁriA

reAl e beneMÉritA
sOcieDADe POrtuGuesA

cAiXA De sOcOrrOs D. PeDrO v
CNPJ/MF n.º 33.601.048/0001-04

amigos que todo domingo 
prestigiam o convívio fei-
rense.
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O “COwbOy pOrtuguês” Zé AmArO deu 
shOw nO dOmingO trAnsmOntAnO

Um domingo ma-
ravilhoso na Casa de 
Trás-os-Montes, vi-
vido pela comunida-
de portuguesa que 
teve o prazer de as-
sistir um belo show 
do cantor, “o cowboy 
português”  - Zé 
Amaro que encantou 
o público com seu 
carisma, simpatia e 

um excelente swing. 
Apresentou-se com 
muita alegria e um 
repertório alegre que 
agitou o Solar Trans-
montano com boa 
música e empolgando 
o convívio social. Pa-
rabéns à Diretoria da 
Casa de Trás-os-Mon-
tes por proporcionar 
momentos especiais 

aos seus associados 
e amigos que presti-
giaram o evento.

Não podemos dei-
xar de citar o delicioso 
churrasco completo 
com saladas diver-
sas, grão de bico com 
bacalhau, frutas, tudo 
preparado no capri-
cho. Resumindo,  um 
dia perfeito.

O Presidente da 
Casa de Trás-os-

Montes, Ângelo 
Horto e esposa 

Emília Horto 
homenagearam 

com um diploma 
de agradeci-

mento o cantor 
José Amaro, por 

mais uma linda 
apresentação 

na Casa de 
Trás-os-Montes. 
Ainda vemos os 

amigos, Maria da 
Graça, Sr. Jerôni-

mo Fernandes e 
esposa Betinha

José Amaro, 
o cantor 

“o cowboy 
português” 
como sem-

pre, carismá-
tico, agitou o 
público que 

participou 
com alegria

O salão 
trans-
montano 
estava 
totalmente 
lotado, no 
domingo 
com a Co-
munidade 
Portuguesa 
em peso

Num registro 
fotográfico 

vemos o Joa-
quim Fernan-
des, Arnaldo 

Carvalho, 
esposa, Alice 

e um casal de 
amigos

Linda família, 
Joaquim Pra-

zeres, esposa 
Prazeres com 
a filha Andréia 

e os netos 
Maria Eduar-
da e Leonar-

do, curtindo o 
domingo, na 

Casa de Trás
-os-Montes, 
prestigiando 

o show do 
cantor José 

Amaro
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Maneca
Grandes férias, para
e casal máquina 
da comunidade.

LiNda mesa com 
persoNaLidades da 
comuNidade Luso

-BrasiLeira

pé de VaLsa da semaNa

pessoas que fazem a difereNça
Domingo passado, a Diretoria da Casa Trás os 
Montes e Alto Douro, com a Presidência de Dr. 
Ângelo Horto e com o lindo exemplo para todos 
nós, a presença do casal dinâmico, Dona Fáti-
ma e  Antônio Paiva, que saíram da presidência 
e continuam na Casa colaborando com todos, 
são dignos  de elogios. O Solar Transmontano 
estava lindo, Casa cheia, pessoas de bom gos-
to. Depois de um boa culinária, belo show do 
Zé Amaro e os Amigos do Alto Minho, só po-
deríamos ver estes lindos sorrisos, de pessoas 
que fazem a diferença. Como vemos de pé,  à 
esquerda, Dona Maria Alice Abreu - Diretora So-
cial, seu filho Daniel Abreu - funcionário do Con-
sulado Português, seu pai, Sr. Antônio Abreu e 
o jovem Jaime - Secretario do Clube. Sentados, 
o jovem casal romântico, Dona Nicole com seu 
marido, Dr. Armindo - Secretário Geral do Hos-
pital Ordem do Carmo a quem parabenizo pela 
dedicação à sua função, para o bem estar geral, 
parabéns.  

destaque da semaNa, 
após carNaVaL No soLar 

traNsmoNtaNo

NoVa Gestora da feira
 de são cristóVão

Domingo passado, a Diretoria da  
Casa das Beiras realizou mais um Al-
moço dos Aniversariantes e como ve-
mos neste lindo cenário fotográfico, à 
esquerda, Dr. Umberto Costa - Médico 
do Hospital Ordem de Carmo e não 
só, a seu lado, ex-Presidente do Solar 
Beirão, Sr. José Henrique. Na sequên-
cia, Sr. Adelino Pedro - Prior do Hos-
pital Ordem do Carmo e sua esposa, 
Dona Maria do Carmo, também Dire-
tora, a seguir, Dona Helenice, esposa 
do Sr. Henrique que tem a seu lado, a 
Doutora Heloisa Costa, esposa, do Dr. 
Umberto. Para todos, nossa admira-
ção e o desejo de muita saúde. 

No último mês de fevereiro foi realizada a pos-
se de Magda Fernandes, nova Gestora do Centro 
Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestina, 
também conhecida como Feira de São Cristóvão. 
Na foto, numa pose com o casal Marilda e Genil-
son, proprietários do Bar e Lanchonete Caiçara.

Nas minhas andanças de fim de semana, encontrei 
Dona Vanda, carinhosamente, Vandinha, com seu 
marido, Eduardo, curtindo umas longas férias e, 
pelo visto nas atividades benfiquistas. Também pa-
rou tudo e não vejo problema nisto, pois temos mui-
tos clubes para curtir a vida Luso-Brasileira. Pela 
pesquisa, a maioria, até é de acordo que deveriam 
fazer fusões para não acontecer o que já aconte-
ceu,  com algumas. Mas, o casal  em pauta,  mes-
mo de férias, não para, como os tenho visto sempre 
dando uma mãozinha, aqui e ali, por isso, minha 
homenagem ao casal 20 (Vandinha e Eduardo) 

Sinto-me honrado em publicar este “Pé de Valsa”, 
pois não é sempre que se encontra um jovem de 
90 anos dando um show na pista de dança, como 
aconteceu domingo passado, na Casa das Bei-
ras, com um adendo, Sr. Adelino Pedro é o Prior 
do Hospital Ordem do Carmo e sua esposa, Dona 
Maria Isabel - Diretora deste maravilhoso Hospital. 
Para o distinto casal, meus parabéns e de todos 
nós do Jornal Portugal em Foco, com o desejo de 
muita saúde 

Após o Almoço Dançante, no domingo passado, na 
Casa Trás-os-Montes e Alto Douro, o registo de uma 
tarde feliz, onde todos foram brindados com um belo 
show do cantor Zé Amaro, Amigos do Alto Minho, e 
por fim, os agradecimentos do Sr. Presidente Ângelo 
Horto e sua esposa D. Emília Horto. Ao distinto casal 
e toda a Diretoria, expresso minhas sinceras pala-
vras de boa sorte, para alegria dos transmontanos e 
toda a Comunidade Luso-Brasileira.  
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto
COMPREENSÃO

QUANDO COMPREENDEMOS QUEM REALMENTE 
SOMOS

UMA TRANSFORMAÇÃO TOTAL SE PROCESSA EM 
NOSSAS VIDAS.

COMPREENDO TUDO E TODOS PORQUE EXERCITO
A COMPREENSÃO EM MIM MESMO.

 aLmoÇaNdo com a Saudade

aBeNÇoada caSa de 
PoRtuGaL HoSPItaL caSa

feLIZ aNIVeRSÁRIo PaRa 
uma GRaNde amIGa

Há dias que são duplamente importantes. No dia 8 
de março, Dia Internacional da Mulher, uma grande 
amiga, Leila Monassa veio ao mundo para formar 
uma linda família, Felipe Mendes, Felipe e Marina, 
mostrando todo seu carisma pela forma como se 
integra na Comunidade Luso-Brasileira. No Portu-
gal em Foco, a sua maneira simpática de mostrar 
a culinária portuguesa. Mulher capaz, empreende-
dora, dona de uma simpatia que a faz ser querida 
por todos que compartilham da sua amizade.
Que esta data seja de plena felicidade e alegria 
junto ao seus e que continuemos a saudá-la por 
muitos e muitos anos. Parabéns e abraços fadistas 
e de toda a nossa equipe.

Toda a última terça-feira do mês, o almoçando com a 
saudade, na Casa do Bacalhau, na Dias da Cruz no 
Méier, reúne músicos, cantores e o público saudosista 
da boa música, portuguesa e brasileira. A partir das 12 
horas, a Casa fica super lotada. Na foto, as cantoras 
Ellen de Lima , Edna Lira, Euridice Lira, Mirene Alves, 
a fadista, Lúcia dos Santos, Maria Alcina, o cantor galã, 
Luís Cesar e a Fada Madrinha de todos os artistas, 
Cleid Estefânia. Muitas bênçãos para o criador deste 
evento que existe há mais de vinte anos, o prefeito mu-
sical do Méier, Eládio Nunes.

SaudadeS...cuRtINdo o amoR 
em PaRedeS de couRa, mINHo
Na bela mansão, da minha grande amiga, Lola, 
(pastéis de Santa Clara), na bela região de 
Paredes de Coura, eu e o meu amado, João 
curtimos uma linda lua de mel, muito florida e 
repleta de carinhos, saudades, mas as belas 
lembranças  do nosso convívio, fazem com que 
eu supere a dor de tua ausência, MEU AMOR 
ETERNO.

Sede camPeStRe da caSa de VISeu

Na hora do so-
frimento é que 
descobrimos o 
progresso das 
Instituições que 
tanto amamos. 
A minha gratidão 
ao Dr. Jorge Lem-
gruber , Diretor 
Administrativo da 
nossa Casa, pelo 
carinho que dis-
pensa aos que 
precisam, propor-
cionando confor-
to, orientando os 

funcionários  a tratar com carinho os que sofrem, desde os médi-
cos, enfermagem, atendentes, seguranças e recepcionistas. CTI 
de primeiro mundo na qualidade e atendimento amoroso com os 
doentes.  Minha amada tia Lídia , enfartou com  82 anos, tendo 
que colocar 5 stents, e graças aos cuidados recebidos, já está em 
casa, feliz, fazendo o seu crochê. Minha gratidão eterna ao grande 
ser humano Dr. Jorge Lemgruber, Dr. Jaime - Presidente da Casa 
de Portugal, em especial à Nossa Senhora de Fátima, Nossa Se-
nhora do Mundo, sempre presente ouvindo nossas preces. BEM 
HAJAM,

Tarde maravilhosa na Sede Campestre da 
Casa de Viseu. A convite do Presidente da 
casa Dr. Flávio Martins e  sua esposa, a pri-
meira-dama, Luciane Martins, almoçamos 
com  o Senhor Cônsul de Portugal, Embai-
xador, Jaime Leitão e sua esposa, Dra. Maria 
Eduarda. Ambiente alegre, descontraído, al-
moço muito saboroso. Presentes o Presiden-
te do Conselho, Antônio Lopes, o vice-presi-
dente Alcídio Morgado e sua esposa, sempre 
presente, Márcia Morgado, Dr. Felipe Mendes 
(PORTUGAL EM FOCO), jornalista Igor Lo-
pes e sua mãe Dra. Ana Lopes, os radialistas, 
Alzirinha e Carlos Silva e mais diretores. O Sr. 
Embaixador, trocou algumas impressões com  
todos nós, sobre a comunidade  e projetos 
empresariais. QUE ASSIM SEJA.

caSaL SemPRe PReSeNte Na comuNIdade
Os meus grandes amigos, Olga e seu esposo, Antonio Ro-
drigues, casal muito feliz  prestigiando os eventos das casas 
portuguesas. Saudades dos tempos das belas festas  na Be-
neficência Portuguesa em Jacarepaguá, onde os velhinhos 
vibravam  de alegria pelo carinho recebido. Senhoras carido-
sas , D. Cidália Martins, Lucia Granito, a Consulesa Wanda 
Almeida Lima,espalhando amor pelas meninas da terceira 
idade..
Saudades dos Chás no Palácio S. Clemente, onde cantáva-
mos à capela e sem microfone, espalhando energia e amor 
pelo ambiente, e todos cantávamos, as irmãs de caridade, 
cuidadoras dos velhinhos , eram só felicidade.
MUITAS BENÇÃOS PARA ESSAS ABELHINHAS , QUE DA-
VAM TUDO DE SI EM PROL DA VELHICE.
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Está aí um exemplo de grande amizade quase irmãos, o casal Maria Antônia Ribeiro, esposo 
empresário Antônio Ribeiro, Gertrudes, o casal Maria do Céu e esposo Alberto sempre unidos

Domingo com Churrasco
e Música na Casa do Porto

Não podemos negar, os churras-
cos continuam sendo a coqueluche 
nas nossas Casas Regionais, prin-
cipalmente nessa época do verão, 
onde  é um dos pratos mais aprecia-
dos na nossa Vida Associativa.

Mas, a Casa do Porto foi muito 
mais além do que servir um churras-
co self-service completo, a variedade 
ofereceu linguiça, arroz branco, tripas 
à moda do Porto, arroz de bacalhau, 
saladas de feijão fradinho, etc. Em se 

tratando da Casa do Porto, a festa não 
poderia ficar só por aí, também houve 
música para que todos partilhassem 
do gosto da dança. O conjunto convi-
dado, para o efeito foi o Trio Joseval-
do. Esta querida Casa Regional conta 
com a força e simpatia da sua primei-
ra-dama, Berta Branco que, tudo faz 
para que os convidados tenham um 
ambiente agradável, com alegria e 
boa comida e nunca se desapontam 
nos almoços da Casa do Porto.

O Jose-
valdo e 
Trio deu 
o ritmo 
à tarde 
social da 
Casa do 
Porto

POINTS DE ENCONTROS DA NOSSA COMUNIDADE

Almoço das Quintas é Sempre Sucesso
Não há de se ne-

gar! Toda semana 
o tradicional “Almo-
ço das Quintas”, no 
Arouca Barra Clube é 
uma sensação. Gran-
des prestígios movi-
mentam o ambiente 
que, inclusive, já se 
tornou o ponto de en-
contro de um grupo de 
empresários e amigos 
dos mais variados se-
tores.

Nesta última quin-
ta-feira, o Almoço das 
Quintas, foi especial, 
pois foi comemorado 
o Dia Internacional da 
Mulher e alguns em-
presários estiveram 
almoçando com suas 

Uma verdadeira tropa de elite que está marcando pre-
sença no famoso Almoço das Quintas do Arouca. Eis 
o time, Salazar, Teixeirinha, Neca, Antônio Peralta, An-
tônio Carlos, Alcides, Waldo Marques – ex-presidente 
do Helênico e o diretor Armando Carneiro
respectivas esposas. 
Foram momentos 
de total descontra-
ção entre todos os 
presentes. A direto-
ria do Arouca, como 
sempre, deu aquele 
toque especial ca-

prichando ainda mais 
no seu cardápio com 
verdadeiro requinte, o 
restaurante estava lo-
tado e não faltou o tra-
dicional brinde alusivo 
ao Dia da Mulher, 8 de 
março.

Um sábado re-
pleto de amigos fes-
tejando os 452 anos 
do Rio de Janeiro, no 
Cantinho das Concer-
tinas e saboreando a 
fantástica gastrono-
mia do nosso amigo 

RIO 40.º GRAUS NO
CANTINHO DAS CONCERTINAS

anfitrião, esposa Ilda 
e sua equipe de cola-
boradores. Muita ale-
gria e animação com 
música boa e compa-
nhia agradável, onde 
as famílias encon-
tram-se para festejar 

o aniversário dos seus 
entes queridos e bater 
aquele papo agradável 
com os amigos, des-
contraindo dia a dia da 
semana. Foi um show 
da Comunidade Luso
-Brasileira.

Animação total no 
Cantinho das Con-

certinas com a turma 
sempre prestigiando o 
nosso amigo Carlinhos 
Cadevez, sempre ofe-
rece aquele cardápio 

“supimpa”, além de 
vinhos portugueses. 

Na foto, o empresário 
Carlinhos, o radialista 
Roberto Canázio, Eu-

rico, Chico Faria, José 
Matos, Cilio, Mário

RIO DE JANEIRO,  DE
9 A 15 DE MARçO DE 2017
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

salada de Bacalhau 
e Grãos

• 300g de bacalhau
• 200g de grão-de-bico cozido e 
escorrido
• 2 colheres (sopa) de cebola picada
• 1 tomate sem sementes cortado em 
cubinhos
• 1 colher (sopa) de salsinha picada
• 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 2 colheres (sopa) de suco de limão
• 10 azeitonas pretas picadas
• Pimenta-do-reino a gosto

• Deixe o bacalhau de molho na ge-
ladeira, por 12 horas, para dessalgar, 
trocando a água pelo menos duas ve-
zes.
• No dia seguinte, cozinhe o bacalhau 
em água fervente, escorra, elimine pele 
e espinhas e desfaça-o em lascas.
• Misture o grão-de-bico com o baca-
lhau e junte a cebola, o tomate , a sal-
sinha e a azeitona.
• Tempere com pimenta-do-reino, azei-
te e limão. 
• Ajuste o sal e leve à geladeira até o 
momento de servir.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12h30 – Aberto ao público.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.: 2293-1542
MARÇO – 12 – Domingo – 12h. Almoço Social. No 
Salão Nobre. Cardápio variado. Música ao vivo com o 
Conjunto Som e Vozes.

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

MARÇO – 8 – Quarta-feira – 12h. Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.
MARÇO – 10 – Sexta-feira – 13h. Almoço Dançante 
Sandra e Lourdes. Com bingo e dançarinos.
MARÇO – 11 – Sábado – 20h. Noite do Dance Bem 
(As músicas que marcaram época) com os DJs Rui Ta-
veira, Marcinho (Sul América Paradiso FM – Programa 
festa e Paulo Roberto (Sound Factory) aniversário do 
DJ Rui Taveira e do programa Dance Bem – Globo FM). 
Adesão: R$ 30,00 no dia e antecipado R$ 20,00. Venda 
de petiscos de bebidas / Sorteio de brindes.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
MARÇO – 12 – Domingo – 12h. “Almoço”. Cardá-
pio: churrasco completo, acompanhamentos, saladas 
diversas, rojões com batatas e frutas. Atração Cláudio 
Santos e Amigos. Dançarinos para Damas. Valor da en-
trada: R$ 55,00.
MARÇO – 26 – Domingo – 12h. “Almoço Arraial 
Transmontano - Aniversariantes”. Cardápio: chur-
rasco completo, acompanhamentos, saladas diversas, 
sardinha na brasa, tripas a moda transmontana, caldo 
verde, frutas e bolo. Atração: Amigos do Alto Mi-nho. 
Dançarinos para Damas. Valor da entrada: R$ 55,00.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
MARÇO – 11 – Sábado – 19h. Arraial Minhoto – 
Quinta de Sanoinho. Tradicional festa típica portu-
guesa, regada à sardinha portuguesa, febras, drumete 
de frango e linguiça assados na brasa. Delicie-se tam-
bém com 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 servidos 

bem geladinhos. Para animar a festa os Conjuntos Ami-
gos do Alto Minho e Josevaldo e principalmente nosso 
tradicional folclore minhoto ao som dos bumbos e gigan-
tones e as marchas luminosas de Lisboa.
MARÇO – 12 - Domingo – 10h. Missa 93.º aniver-
sário da Casa do Minho.
MARÇO – 17 – Sexta-feira – 20h. Jantar de Ani-
versário da Casa do Minho com o Cantor Mario 
Simões acompanhado pela Banda TB Show.  Para sa-
borear: bolinho de bacalhau – Caldo verde – Bacalhau 
a Narcisa. Para beber: vinhos portugueses – cerveja – 
refrigerante – água. Sobremesa: doces portugueses.
MARÇO – 19 – Domingo – 12h. Festa gaúcha – Cos-
telada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio 
de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com o 
grupo Marcas do sul e música ao vivo para dançar ani-
mando a festa. Pula-pula grátis para as crianças.

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

MARÇO – 19 – Domingo – 13h. Festa de Convívio 
Social. Almoço servido no estilo self-service em nosso 
Salão Nobre (Ar Condicionado). O melhor e mais com-
pleto churrasco, frango, lombinho e linguiça assados na 
brasa – Com saladas & acompanhamentos variados. 
Musica com: Banda TB Show com dançarinos para as 
senhoras.

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói

Tel.: (21) / 2717-4640
MARÇO – 11 – Sábado – 21h. Baile de Aniversário 
– 57 anos. Grande show contra Orquestra Big 
Band Tupy. Incluído: almoço – bebida – Open Bar. 

APARECIDA DO NORTE + CANÇÃO NOVA
27 E 28 MAIO 2017

COMEMORAÇÃO DO ANO MARIANO
JUBILEU “300ANOS DE BÊNÇÃOS”

Venham participar da Missa no Santuário de Nos-
sa Senhora Aparecida do Norte e visita a Canção 

Nova em Cachoeira Paulista.
Inclusos no valor: Ônibus super luxo, Frigobar, 
Toalete a Bordo, Serviço de Bordo, Seguro Viagem 
e Camiseta
Valor: R$ 170,00 (a vista) ou 3 parcelas 
              (1 x R$50,00 + 2 x R$ 60,00)
Reservas: ALESANDRA/RAQUEL/JOAQUIM 

Na Basílica de Santa Terezinha ou pelos 
TELS.: 3565-2953 / 97273-4306
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Rio de Janeiro, de 9 a 15
 de Março de 2017

Dia Internacional 
da Mulher 

www.facebook.com/vereadorpaulopinheiro
paulopinheiro@camara.rj.gov.br

No dia 8 de março lembramos e reforçamos toda luta histórica 
pela igualdade de direito entre sexos. Como foi lembrado nos úl-
timos anos, já foram muitas conquistas ao redor do planeta, mas 
ainda estamos longe de um mundo igualitário. Batalhas pelo di-
reito ao controle do próprio corpo, equiparação de salários e con-
tra a violência de gênero continuam extremamente necessárias.

Em meio a toda essa luta, mulheres hoje ainda sofrem com um 
acumulo de tarefas desproporcional ao dos homens. A “jornada 
tripla” de uma vida profissional, cuidados da casa e dos filhos é 
muito desgastante e pode desencadear uma série de problemas 
de saúde, como estresse e depressão. No entanto, quando fala-
mos em saúde da mulher talvez uma das primeiras lembranças 
seja em relação à prevenção dos cânceres de mama e de útero. 
Apesar de ainda serem letais, os avanços tecnológicos aumenta-
ram muito as chances de cura quando o diagnóstico e tratamento 
são precoces. Nesse sentido, fica a recomendação de exames 
preventivos com ginecologista e mamografia anual a partir dos 40 
anos. Devemos lembrar que, na luta contra o câncer a prevenção 
é o melhor caminho a ser seguido.

Devemos aproveitar o dia 8 de março para lembrar a importân-
cia das mulheres na construção dos alicerces da sociedade. Que 
continuem com seu caminho de conquistas sem, é claro, abrir 
mão dos cuidados com a saúde.

“Almoço Português” no Clube 
Recreativo Português de Jacarepaguá

O bairro da Taquara, em Jacarepa-
guá, esteve bem movimentado com a 
realização do seu tradicional “Almoço 
Português”, agora todo 1.º domingo 
do mês. Esse incrível convívio, onde o 
Presidente Olivério Carvalho e demais 
diretores, sempre dão um show de 
simpatia com os associados e amigos 
portugueses e luso-brasileiros que vão 
saborear um saboroso cardápio super 
variado: petiscos, drinques e bebidas 
diversas. A animação musical ficou com 
o jovem talentoso e carismático, Cláu-
dio Santos e seus Amigos que agitaram 
o salão.

Foi um domingo marcado pela ale-
gria e descontração. Você agora já 
sabe, do 1.º domingo do mês, “Almoço 
Português”. Faça sua reserva e venha 
com seus familiares e amigos passa-
rem uma tarde muitíssima agradável.

Um ver-
dadeiro 

manjar dos 
deuses, 

o almoço 
português 
realizado 
no Clube 

Português 
de Jacare-
paguá, no 

passado 
domingo

Cláudio San-
tos e Amigos 
deram ritmo 
ao convívio 

social da 
Comunidade 

Portuguesa 
em Jacarepa-
guá, alegran-

do ainda mais 
a a tarde

O Presidente Olivério Carvalho, supervi-
sionando os preparativos para o Almoço 
Português. Tudo preparado no capricho e 
à vontade para a Comunidade Portuguesa


