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CADERNO DE SÃO PAULO

O Arouca São Paulo Clube comemorou com intensa 
programação, os seus 38 anos de fundação, na última 
semana. Trazemos esta completa reportagem, a coluna 
Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro, a coluna 
Portugal Desportivo, do radialista Martins Araújo e outros 
assuntos de interesse. Confira.

Arouca São Paulo Clube
Comemorou 38 Primaveras

Rio de Janeiro, de 16 a 22 de Março de 2017

93.º AniverSário
dA CASA do Minho

Outro belo final de semana, no Solar Transmontano com a re-
alização do seu almoço típico com a presença do Conjunto 

Cláudio Santos e Amigos, agitando o salão. Detalhes na pág. 20

Convívio TrAnSMonTAno

Foi realizado, no último domingo, na Casa de Viseu, almoço 
festivo em homenagem as naturais de Resende, Cinfães e La-

mego. Na foto, o Presidente da Casa de Viseu, Dr. Flávio Martins, 
agradecendo a presença de todos e realizando homenagens aos 
amigos presentes. Entre elas, ao Sr. Almeida Cardão, que vemos 
ao lado da dra. Fabíola Cardão Detalhes na pág. 17

De acordo com o despa-
cho publicado em Diário da 
República, “o Porto como 
sede das comemorações, 
em 2017, do Dia de Portu-
gal, de Camões e das Co-
munidades Portuguesas, 
estendendo-se as celebra-
ções às comunidades por-
tuguesas no Rio de Janeiro 
e em São Paulo”.

Fonte da Presidência da 
República adiantou à agên-
cia Lusa que em 09 e 10 de 
junho as comemorações 
decorrem no Porto, deven-
do Marcelo Rebelo de Sou-
sa viajar ainda no dia 10 

Um dia especial para a família minhota que se reuniu, neste 
domingo para festejar mais um ano de vida desta Casa 

Regional. Missa de Ação de Graças e logo a seguir almoço 
festivo na Sede. Detalhes na pág. 2

para o Brasil, regressando 
a Lisboa no dia 12 de ju-
nho. O primeiro-ministro, 
António Costa, também es-
tará presente nas comemo-

viSienSeS hoMenAgeiAM 
SeuS nATurAiS e AMigoS

BAile de AniverSário de 57 AnoS
do CluBe PorTuguêS de niTerói

vilA SeMPre uMA BoA oPção

Comemorações  do 10 de 
Junho: Porto Rio e S. Paulo

Hotéis cheios até 120 km
de Fátima para ver o Papa

rações no Porto e no Brasil.
O mesmo despacho 

publicado em Diário da 
República estabelece que 
a organização das come-

morações é presidida pelo 
professor e investigador 
Manuel Sobrinho Simões.                                                                         
Integra também “o Chefe 
do Estado-Maior Gene-
ral das Forças Armadas, 
General Artur Neves Pina 
Monteiro, o Chefe do Pro-
tocolo do Estado, Embaixa-
dor António Almeida Lima, e 
o Secretário-Geral da Pre-
sidência da República, Dr. 
Arnaldo Pereira Coutinho”.                                                                                             
O chefe de Estado tinha 
anunciado a intenção de 
celebrar o Dia de Portugal 
fora do país de dois em 
dois anos.

Todos os anos, o mês 
de maio leva a Fátima 
milhares de turistas. Vão 
para as comemorações 
que envolvem as apari-
ções e, este ano, as ra-
zões são redobradas com 
a vinda do Papa Francis-

co. Esperam-se, por isso, 
um milhão de turistas só 
para o fim de semana de 
13 e 14. Os hotéis estão a 
receber reservas de pere-
grinos a mais de uma hora 
do Santuário. Dois mil ôni-
bus vão ate Fatima

O antigo pri-
meiro-ministro jura 
que os milhões 
eram unicamente 
e só do seu amigo 
Carlos Santos Sil-
va. A investigação, 
por sua vez, garan-
te que, pela forma 
como ia gastan-
do, o dinheiro era 
de José Sócrates e o seu 
amigo apenas um mealhei-
ro que foi alimentado pelo 
Grupo Lena, Vale do Lobo 
e Grupo Espírito Santo. O 
caso esta semana esta na 

Em 2016 as empresas 
exportadoras cresceram 
6,5% e investiram três ve-
zes mais face ao investi-
mento da economia como 
um todo, na sequência da 
aposta na inovação da in-
dústria no contexto das 
medidas do Programa 
Nacional de Reformas. O 
anúncio foi feito ontem pelo 
ministro do Planeamento e 
das Infraestruturas, Pedro 
Marques, no debate dedi-
cado à reabilitação urbana 
e à mobilidade sustentá-
vel que marcou o inicio do 
ciclo de 6 debates sobre 
os primeiros 12 meses de 
execução do plano apre-

sentado pelo governo em 
abril de 2016.

“Já aprovámos mais de 
cinco bilhões de projetos 
dirigidos à indústria”, con-
firmou o ministro, dando 
conta que “a esmagadora 
maioria” das 139 medidas 
do PNR já estão em exe-
cução e reafirmando que 
“o Programa Nacional de 
Reformas é o Norte deste 
governo”. “Já produzimos 
resultados importantes e 
temos um caminho a lon-
go prazo para Portugal ser 
mais competitivo e mais co-
eso”, referiu o responsável 
da pasta do Planejamento 
e Infraestruturas.

A Nestlé Portugal fe-
chou 2016 com receitas 
totais de 480 milhões 
de euros, o que repre-
senta um crescimento 
orgânico de 4,7%.                                                                                                                                          

Analisando só as 
vendas em território 
nacional, excluindo os 
proveitos provenientes 
das exportações, os 
valores situaram-se em 
398 milhões de euros, 
um aumento de 3,5%.

Para Jordi Llach , 
diretor  da Nestlé Por-
tugal, estes números 
revelam que “2016 foi 
um ano muito positi-
vo” para as operações 
da multinacional suíça 

fase final do inquérito,  com 
a acusação do antigo pri-
meiro-ministro , que teve 
um último “frente a frente” 
com o procurador Rosário 
Teixeira.

Empresas exportadoras investiram 
três vezes mais no ano passado

23 Milhões de Euros separam  
Sócrates do Ministério Público

Nestlé em Portugal 
cresce 4,7% 

em Portugal. “A nível 
mundial o crescimento 
orgânico foi de 3,2%. 
Em Portugal foi muito 
superior à média do 
grupo (4,7%)”, acres-
centou o responsável 
durante um encontro 
com jornalistas.

O crescimento das 
vendas em Portugal, 
no geral, deveu-se ao 
“maior dinamismo do 
consumo das famílias 
portuguesas”, desta-
cou. Já no canal fora 
do lar, como em hotéis 
e cafés, o crescimento 
de cerca de 1,2% devi-
do, em especial, à ca-
tegoria dos cafés que 

cresceu com o au-
mento do setor 
do Turismo em 
Portugal.

Mais um domingo de sucesso no convívio social feirense com 
a presença de amigos, diretores e associados, agitando o 

salão, bonita imagem da união da família feirense, primeira-dama 
Rose Boaventura, sua filha Camila, Presidente Ernesto Boaventu-
ra, Dr. Albano da Rocha, esposa, D. Olga, Geraldo, Camilo, Mar-
garete, Adriana, Bete e Nicole. Detalhes na pág. 20

Um sábado de muita alegria, nas dependências do Clube Portu-
guês de Niterói com a realização do tradicional baile de aniversá-

rio com a presença do Cônsul Geral de Portugal - Embaixador Jaime 
Leitão e a Embaixatriz Maria Eduarda. Detalhes na pág. 8
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Tradicional Quinta de Santoinho

O tradicional Arraial 
Minhoto - Quinta de San-
toinho é verdadeiramente, 
um espaço de tradições 
portuguesas “transbor-
dantes”, onde associados 
e frequentadores podem 
passar horas e horas cul-
tuando a saudade do que-
rido Portugal, em especial 
da terrinha distante.

Na noite de sábado 
passado, dia 11, a Quinta 
de Santoinho trouxe mais 
uma vez as suas delicias 
culinárias (sardinha portu-
guesa na brasa, caldo ver-
de, broa, vinhos e outras 
opções), o folclore ficou 

por conta do Rancho Fol-
clórico Maria da Fonte.

Muita gente esteve 
prestigiando a programa-
ção e foram recebidos pelo 
Presidente Agostinho dos 
Santos e demais diretores, 
que sempre estão a pos-
tos para oferecer conforto 
e bons momentos aos que 
visitam o Solar Minhoto.

Além do espetáculo 
de músicas, uma atração 
que também empolga é a 
presença dos tradicionais 
bonecos cabeçudos, que 
se misturaram à alegria 
do público, em meio à 
música regional.

Arraial Minhoto já é ponto turístico do Rio de Janeiro, que não 
se deve perder

O Rancho Folclórico Maria da Fonte, sempre encantando na 
quinta de Santoinho, “Vale à Pena ver de novo”  

Num bate papo amistoso, no Arraial Minhoto, o presidente 
Agostinho dos Santos e Felipe Mendes - Portugal em Foco

CaSa do Minho
93º aniverSário de Fundação

Sem dúvida, não pode-
mos negar que a Casa do Mi-
nho é uma das entidades Re-
gionais da Comunidade mais 
badaladas dos meios sociais. 
Sempre com programações 
palpitantes, nos finais de se-
mana.  E, neste que passou, 
mais programas envolveram 
a boa gente minhota. O bair-
ro das Laranjeiras esteve em 
festa para comemorar os 93 
anos da fundação da Casa do 
Minho e sua diretoria come-

morou a data com uma bela 
programação. No domingo, 
dia 12, viveu um dia inteiro de 
festa, reunindo diversos as-
sociados e familiares.

O Presidente Agostinho 
dos Santos e sua diretoria 
eram só felicidade, recepcio-
nando e dirigindo agradeci-
mentos a todos que lá foram 
prestigiar o aniversário da 
Casa. A programação festiva 
teve inicio às 10 horas com 
a Missa de Ação de Graças, 

na Igreja de São Judas Ta-
deu, celebrada pelo Padre 
Franklim. No final da cerimô-
nia religiosa, o Presidente 
Agostinho dos Santos agra-
deceu a presença dos sócios 
e convidados na Missa de 
aniversário, à Deus por nos 
dar ânimo que proporcionou 
estarmos presentes e nos 
ajudou na reconstrução e di-
namização do clube.

Logo a seguir convidou a 
todos para o almoço, no sa-
lão, com um menu especial. 

E música ao vivo com o Con-
junto Josevaldo e Trio.

A tarde, ainda foi embele-
zada pelo folclore português. 
Lá estiveram “presenteando” 
a todos o Rancho Maria da 
Fonte, o Rancho Infanto Ju-
venil e o Rancho dos Vete-
ranos.

Nesta tarde, o presidente 
Agostinho agradeceu tam-
bém à Tocata e aos com-
ponentes dos Ranchos da 
Casa do Minho, assim como 
a toda diretoria, sócios e 

amigos que sempre estão 
presentes nas suas progra-
mações.

A Casa do Minho, como 
podemos ver nas fotos que 
ilustram esta página, nos dá 
a certeza que a sua diretoria, 
comandada pelo presidente 
Agostinho dos Santos, não 
mede esforços para que to-
das as comemorações, nas 
festas típicas e aniversários 
sejam feitas com mesma in-
tenção para as quais foram 
criadas pelos velhos minho-
tos: manter as suas tradi-
ções no Brasil.

Momento muito bonito da Missa em Ação de Graças pelos 93 anos de fundação da Casa do Minho 
em que, o Presidente Minhoto, Agostinho dos Santos participava da celebração, oficiada pelo Padre 
Franklim e o diácono, Dr. Alcides Martins

Presidente da Casa do Minho 
Agostinho dos Santos durante 
a liturgia da Missa de Ação de 
Graça dos 93 anos da Casa do 
Minho

Assistência da Missa pela passagem de mais um ano de fundação 
da Casa do Minho. Em primeiro plano, o presidente Agostinho dos 
Santos, o vice-presidente Casimiro Ferreira e demais diretores, Pre-
sidentes das Casas Regionais, associados e amigos

O presidente Agostinho dos Santos, o vice presidente Casimiro Fer-
reira entregando um titulo da Casa do Minho  ao Sr. Boa Morte

Durante o almoço festivo do 93º aniversário da Casa do Minho, o 
vice presidente Casimiro Ferreira, o presidente Agostinho dos San-
tos, Felipe Mendes e o homenageado Sr. Boa Morte

Bonita foto da maior herança da Casa do Minho, seus Ranchos: 
Infanto Juvenil Benjamim Pires, Maria da Fonte, numa belíssima 
confraternização
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Passeio marítimo entre Algés e Caxias

NotaS.. ...E maiS

O Passeio Maríti-
mo que faz a ligação do 
Forte de São Bruno, em 
Caxias, à praia da Cruz 
Quebrada já está conclu-
ído e é um bom pretexto 
para uma caminhada ten-
do o Tejo por companhia.

São quase mais dois 
quilômetros de passeio 
marítimo que, somados 
aos 3850 metros an-
teriormente existentes 
entre Oeiras e Paço de 
Arcos, permitem cami-
nhadas, corridas, ou pas-
seios de bicicleta dignos 
de atletas. Ou não, pois 
passear relaxadamente 
e parar, de quando em 
quando, num dos ban-
cos mesmo junto à praia 
para apreciar o ondular 
de um rio que se quer fa-
zer mar, também vale a 
pena num destes dias de 
primavera.

Até porque este novo 
pedaço, cujo custo ascen-
deu a dois milhões e meio 
de euros, é bastante tran-
quilo e tem características 
diferentes dos anteriores, 

A dois passos da agita-
ção do Largo de São Do-
mingos e da Rua das Flo-
res, a Rua de Belomonte 
é bem mais calma, e até 
bastante discreta, numa 
zona da cidade muito po-
pular nos circuitos de tu-
rismo. Foi rasgada pelos 
frades Dominicanos e 
começa a aparecer com 
o nome atual no século 
XVI. Terá sido um cruzei-
ro que existia pouco an-
tes de se chegar ao Lar-
go de São João Novo, O 
Padrão de Belmonte, que 
lhe terá dado a toponí-
mia que curiosamente se 
conservou até hoje, não 
tendo sido afetada por 
acontecimentos históricos 
ou personalidades de re-
levo, como aconteceu em 
outras partes da cidade. 
Apesar de não ser mui-
to longa, a rua que sobe 
para depois descer, guar-
da em si alguns tesouros 
como a Escovaria de Be-
lomonte, um dos negócios 
mais antigos da cidade, e 
provavelmente único na 
Península Ibérica, e várias 
casas dos séculos XVII e 
XVIII, sendo a dos Pache-
co Pereira a mais famosa, 
por representar um dos 
melhores exemplos da 
arquitetura civil portuen-
se do século XVIII. Hoje o 

RUA DO PORTO GUARDA UM DOS NEGÓCIOS MAIS ANTIGOS DA CIDADE

já que conta com uma lar-
gura mínima de 7,5 m, sen-
do 2,5 destinados à ciclovia 
e os restantes à circulação 
pedonal.

Aliás, a criação de uma 

ciclovia neste trecho tam-
bém veio ligar a zona da 
Cruz Quebrada/Estádio 
Nacional ao Passeio Marí-
timo de Algés, e deverá ter 
continuidade, prolongando 

o Passeio Marítimo entre 
Paço de Arcos e Caxias, 
numa extensão ainda em 
estudo para não interferir 
de forma alguma com o 
areal.

Uma boa forma de 
dar início ao passeio é a 
partir de Algés, passan-
do por baixo do viaduto. 
De um lado está o Tejo, 
com uma ondulação su-
ave onde boiam aves 
marinhas; do outro lado 
da linha do comboio vá-
rios edifícios apalaçados 
a ser intervencionados e 
que merecem atenção, 
tal como o Aquário Vas-
co da Gama, a visitar an-
tes de passar para junto 
da praia.

À medida que se 
avança no passadiço, a 
proximidade com a praia 
é cada vez maior. Até os 
canaviais parecem que-

rer proteger quem per-
corre o Passeio do ruído 
do comboio que passa 
de quando em quando. 
Há quem corra ou ande 
de bicicleta. Já quem 
opta pela caminhada não 
pode deixar de admirar o 
Farol do Bugio, plantado 
no meio do Atlântico.

Outrora Forte de São 
Lourenço do Bugio, serviu 
como arma de defesa, pri-
são e lugar de fé, do qual 
resta uma pequena cape-
la. Hoje é apenas um farol, 
ainda ativo, que faz parte 
da paisagem do início até 
ao final do périplo que de-
semboca em Caxias, jun-
to a outro Forte, o de São 
Bruno. Este não está aber-
to ao público mas se per-
correr as muralhas remata-
se o passeio a espreitar por 
autênticas janelas sobre o 
mar.

edifício acolhe um dos nú-
cleos da Escola Superior 
Artística do Porto. 

Hoje passamos a todos 
os nossos leitores , os 
principais locais desta rua 
fenomenal .

Começamos com o  2 
Home, 2, onde encontra, 
bijuterias, estojos e cartei-
ras em cortiça, conservas, 
azeite, mel, compotas, 
tabuleiros de pequeno
-almoço com azulejos e 
ímanes feitos com rolos 
fotográficos são alguns 
dos produtos expostos 
na 2 Home, que abriu em 
dezembro do ano pas-
sado, pela mão de Sara 
Dias. Também não pode-
mos deixar a Mercearia 
pelo Sabor, 16 , depois de 
abrir uma loja de t-shirts 
na rua, Fernanda Olivei-
ra recebia frequentemen-
te perguntas de turistas 
sobre onde encontrar 
mercearias, pois as que 
existiam foram fechando. 
Fernanda decidiu então 
cobrir  essa falha, e inau-
gurou a Belo Sabor - uma 
mercearia “com pomar”, 
como pediam as senhoras 
idosas da rua, com produ-
tos alimentares, refeições 
pré-cozinhadas e pão 
fresco. O suprassumo da 
rua é a Escovaria de Be-
lomonte, 34, há 82 anos 

que se fazem escovas de 
forma artesanal no núme-
ro 34 – em crina de cavalo, 
pelo de cabra ou cerdas de 
porco – para a indústria ou 
uso pessoal. O negócio de 
António Silva começou na 
sua casa, em 1927, mas o 
volume de trabalho empur-
rou-o para a loja na rua. 
Entretanto, o negócio foi 
passando de geração em 
geração, e agora está na 
mãos da neta Olinda Ro-
drigues, e do marido, Rui 
Rodrigues. São produzi-
das escovas para marcas 
de carros e calçado de 
gama alta assim como por 
encomenda para particula-

res, agora com um toque 
de design. 

 O Museu das Mario-
netas do Porto, 57, após 
dois anos na Rua das 
Flores, o Museu das Ma-
rionetas do Porto mudou-
se, em setembro, para 
a Rua de Belomonte. É 
agora ao lado do Teatro 
das Marionetas do Porto 
onde se pode conhecer 
o espólio deste museu, 
muito dele composto pe-
los bonecos usados em 
espetáculos da compa-
nhia ao longo dos anos, 
em pasta de madeira ou 
fibra de vidro. Para be-
ber um copo ,ali mesmo 

o Pinguim Café, 65,  que 
não só é um dos bares 
mais antigos da cidade, 
como é um dos que mais 
põe os clientes a pen-
sar, graças aos jogos e 
às charadas, que lhe dão 
fama. Ao balcão, tanto são 
pedidos cocktails e cerve-
jas especiais como jogos 
como xadrez, gamão, da-
mas chinesas, quatro em 
linha, cartas, mikado ou 
jenga. A outra ‘especiali-
dade’ da casa são as fa-
mosas noites de poesia 
às segundas, na cave. 
Nas paredes, há sempre 
uma exposição de pintura 
ou fotografia para ver. Se 
o caso for uma “sands” a 
opção é o Puorto, 70, pois 
há 2 anos que as “sandes” 
do Puorto andam a fazer 
furor, de festival em fes-
tival, numa moto de três 
rodas. Mas em dezembro, 
Sérgio e Rita, estaciona-
ram num pequeno lugar 
da rua, onde elaboram 
sandes com nomes tão 
sugestivos como “Andor 
Bioleta” e “Sostra”. Uma 
das novidades é a Jabar-
do – a francesinha, que tal 
como as outras sandes, é 
servida em pão focaccia 
caseiro. Há também a 
Adega Mercearia Bebe-se 
Mal, 96,  é pequena e sim-
ples, mas as quantidades 

de comida que chegam à 
mesa são grandes – e esta 
é uma das razões que faz 
os clientes voltarem uma 
e outra vez. As outras ra-
zões prendem-se com a 
qualidade dos pratos, seja 
o Bacalhau à Braga ou o 
bife à chefe, o preço sim-
pático e amabilidade dos 
proprietários. Um dos atra-
tivos da casa, que nun-
ca encerra, é o fogareiro 
móvel, onde todo o peixe 
é grelhado, e que faz as 
delícias dos turistas.

Belos Aires, 104 um 
outro ótimo local , cozinha 
argentina e portuguesa 
dividem as atenções no 
Belos Aires, o projeto do 
argentino Maurício e da 
portuguesa Elisabete. A 
representar o país sul-a-
mericano estão carnes 
como ojo de bife, bife de 
chorizo e colita de cuadril, 
e as panquecas com doce 
de leite, já do lado portu-
guês a aposta é feita no 
bacalhau. A carta muda 
com frequência mas as 
especialidades argen-
tinas, cuja confecção é 
feita na cozinha aberta, 
estão sempre garantidas. 
Então caro leitor estando 
no Porto não se esqueça 
de passar na Rua do Belo-
monte e passe uns ótimos 
momentos.

lPortugal é dos sete países da UE onde salários 
são mais baixos que em 2009 
De acordo com o estudo, entre 2009 e 2016, os salários 
reais caíram anualmente em média 3,1% Grécia, 1% na 
Croácia, 0,9% na Hungria, 0,7% em Portugal, 0,6% em 
Chipre, 0,4% no Reino Unido e 0,3% em Itália.O estudo 
aponta ainda que em 18 países o crescimento do salário 
real entre 2009 e 2016 foi mais fraco do que no período 
entre 2001 e 2008, e apenas três países, Alemanha, Po-
lónia e Bulgária, viram os aumentos dos salários reais nos 
últimos oito anos ultrapassar aqueles dos oito anos ante-
riores.
lPrimeiro cruzeiro a zarpar de Leixões marcado 
para a Páscoa de 2018
Pela primeira vez na história do porto de Leixões, o ter-
minal de cruzeiros desta infra-estrutura-portuária foi es-
colhido por um operador iniciar  uma viagem. O primeiro 
cruzeiro da MSC com saída do novo e premiado Terminal 
de Cruzeiros de Leixões tem inauguração marcada para a 
Páscoa de 2018, anunciou a Administração dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo.
lBolsa de turismo de Lisboa espera mais de 75 mil 
visitantes esta semana
A Bolsa de Turismo de Lisboa que  ocupa a Feira Interna-
cional de Lisboa, no Parque das Nações, tem a  expecta-
tiva  de superar os 75 mil visitantes registados na edição 
do ano passado, dos quais 36 mil profissionais e 39 mil 

de público em geral. A BTL, que chega à 29ª edição, come-
çou ontem , e termina no domingo, 19. “Para esta edição, 
todas as expectativas nos asseguram que suplantemos os 
75 mil visitantes que recebemos em 2016, entre profissio-
nais e público final, o que representa que este motor que 
é o turismo vai de vento-em-popa. Vamos assistir a uma 
feira muito dinâmica e interativa com o público final e com 
os profissionais a serem os seus mais altos interlocutores”, 
comentou o presidente do conselho estratégico da BTL, Ví-
tor Neto.
lCorreios em Portugal lucram menos 13,7%
Os CTT, os correios portugueses, tiveram em 2016 um lu-
cro de 62,2 milhões de euros, menos 13,7% do que no ano 
anterior, informou a empresa em comunicado à Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários . A queda do resultado 
ocorreu num contexto de redução das receitas operacio-
nais da empresa, que baixaram 4,2%, para 697 milhões 
de euros. O EBITDA,  piorou 24%, fechando 2016 nos 102 
milhões de euros. Numa base recorrente, sem fatores ex-
traordinários, o lucro dos CTT teria sido de 63,9 milhões 
de euros, ficando 21,6% abaixo do resultado recorrente de 
2015, segundo a empresa.
lSantana Lopes diz que presidente português “tem 
exagerado” no apoio ao Governo
 Pedro Santana Lopes, comentarista  político e antigo primei-
ro-ministro português, considera que o Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, tem exagerado no apoio ao 

Governo do PS, liderado por António Costa. “É manifesto 
que Marcelo, às vezes, tem exagerado e, muitas vezes, 
tem feito de primeiro-ministro nas intervenções que faz, o 
que dá imenso jeito ao dr. António Costa, a vários títulos”, 
afirmou Santana Lopes em entrevista ao “Diário de Notí-
cias” e à TSF. “Eu acho que ele tem sido, muitas vezes, 
mais encarniçado na defesa do governo até do que o pró-
prio primeiro-ministro, que muitas vezes é mais modera-
do, mais contido”, acrescentou Santana Lopes na mesma 
entrevista. Ainda assim, Santana Lopes , considera que o 
Presidente  “tem feito bem ao país”. 
lBanco estatal português apresenta o maior prejuízo 
de sempre
A Caixa Geral de Depósitos , banco controlado pelo 
Estado português, deverá apresentar esta sexta-feira o 
seu maior prejuízo de sempre, com perdas na ordem 
dos 1,9 bilhões de euros no ano 2016, segundo o jor-
nal digital “Eco”. O prejuízo resulta do elevado valor de 
imparidades registadas pelo banco estatal devido às 
dúvidas sobre a capacidade de recuperação dos crédi-
tos concedidos. Segundo a imprensa lusa, a CGD terá 
registado em 2016 imparidades de 2,8 bilhões de euros. 
Os números preliminares que o banco tinha apresenta-
do à Comissão Europeia projetavam imparidades entre 
3,1 e 3,3 bilhões de euros. Mas o valor efetivamente 
registado neste tipo de perdas terá ficado abaixo dos 3 
bilhões de euros.
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lousã

vila do conde

melgaço

beja

A Câmara Municipal da 
Lousã no seguimento de di-
versas medidas de apoio à 

promoção do bem estar ani-
mal, estabeleceu – na passa-
da segunda feira – um proto-

Melgaço voltou a contem-
plar um turista no âmbito do 
projeto do Observatório Tu-
rístico de Melgaço: Joaquim 
de Castro, natural do con-
celho de Ovar, visitou Mel-
gaço no dia 17 de setembro 
de 2016 e foi o contemplado 
do sorteio. O prêmio, ofere-
cido pela Casa da Cevidade 
(www.casadacevidade.com), 
foi um voucher para duas 
noites, em regime de aloja-
mento e pequeno-almoço. A 
iniciativa acontece no âmbito 
do projeto do Observatório 
Turístico de Melgaço que, a 
cada quatro meses realiza 
um sorteio para premiar os 
visitantes que cedem infor-
mação sobre a sua visita a 
Melgaço.

O Observatório Turístico 
de Melgaço torna possível 
informação real, completa e 

solar do alvarinho Teve mais de 16.000 visitantes em 2016
adequada que permite orien-
tar as ações turísticas e ins-
titucionais a realizar. Com o 
desenvolvimento deste pro-
jeto, o Município de Melgaço, 
os empresários, os investido-
res, os operadores e agên-
cias que trabalham o destino 
de Melgaço, passam a ter 
informação mais completa, 
adequada e real conseguin-
do, para o efeito, orientar as 
suas estratégias para um 
segmento de mercado e pos-
síveis investimentos de um 
modo muito mais organiza-
do’. ‘O objetivo é promover, 
recolher e organizar dados 
que permitam compilar infor-
mação sistematizada acerca 
da oferta e da procura turís-
tica em Melgaço’, realça Ma-
noel Batista, Presidente da 
Câmara Municipal de Melga-
ço. Nesta sua tarefa, conta 

Melhorar os acessos e 
o conforto de visitantes e 
expositores é o objetivo do 
conjunto de intervenções 
que o Município de Beja, 
em parceria com a ACOS- 
Agricultores do Sul estão 
a levar a efeito no Parque 
de Feiras e Exposições de 
Beja. Com a 34.ª edição da 
Ovibeja à porta, as duas en-
tidades responsáveis pela 
gestão do Parque de Fei-
ras e Exposições de Beja, 
estão a levar a cabo obras 

câmara municipal e acos melhoram 
Parque de Feiras e exposições

de beneficiação nesta in-
fraestrutura fundamental 
para a região. Requalificar 
os acessos no recinto, por 
forma a melhorar a experi-
ência da visita, bem como 
a reparação dos sanitá-
rios, por forma a aumentar 
o conforto dos visitantes e 
expositores, são duas áre-
as em que a autarquia e 
ACOS estão a intervir.

 A Ovibeja 2017, que se 
realiza de 27 de Abril a 1 de 
Maio, dedica esta edição 

com parceiros estratégicos 
como a Universidade do Mi-
nho, o Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo e as esco-
las secundárias e profissio-
nais – o que permite criar va-
lor acrescentado ao projeto e 
ao tecido empresarial.

Ao longo dos anos este 
Observatório realizou junto 
dos turistas uma série de in-
quéritos com o propósito de 

recolher os pontos fortes e 
os pontos fracos do turismo. 
Desde 2015 em plataforma 
digital, este registro permite 
medir o grau de satisfação 
dos visitantes, bem como 
descobrir as motivações 
para a visita ao concelho. Os 
visitantes são convidados a 
contar a sua experiência e os 
que o fizeram ficam habilita-
dos a um sorteio.

à Promoção Internacional 
dos Produtos Agroalimenta-

res da região, como um dos 
temas principais do evento.

colo de colaboração com a 
Associação Louzanimales, 
que contempla um apoio mo-
netário no valor de 1.000€ 
(mil euros). Este apoio e o 
protocolo estabelecido ma-
terializa os esforços da Au-
tarquia e da Louzanimales, 
na promoção da adoção e a 
esterilização de animais que 
se encontrem no Centro de 
Recolha Animal.

Para além do apoio já re-
ferido, foram também assina-
dos protocolos com o Centro 

Médico-Veterinário da Lousã 
– Vetlouzan e Clínica Vete-
rinária da Lousã – no valor 
de 1.000€ cada – que têm 
como objeto a realização 
de esterilizações a animais. 
Paralelamente, a Autarquia 
assegura, através do veteri-
nário municipal, a vacinação 
antirrábica e colocação de 
chip a caninos do Centro de 
Recolha Animal Municipal, 
fazendo com que o processo 
de adoção se torne totalmen-
te gratuito para os adotantes.

autarquia assina Protocolos que visam à Promoção
das adoções dos animais do centro de Recolha

O Município de Vila do 
Conde terá um Gabinete de 
Apoio à Vítima, que funciona-
rá fisicamente no edifício da 
Câmara Municipal, tendo ao 
seu dispor técnicos especia-
lizados nesta matéria, nome-
adamente advogado, psicó-
logo, sociólogo e assistentes 
sociais. O objetivo é a prote-
ção das vítimas e a articula-
ção com outras entidades, no 
intuito de serem criadas con-
dições para, de uma vez por 
todas, quebrar o ciclo de vio-
lência. O Gabinete de Apoio 

câmara cria gabinete de apoio a vitima

à Vítima surge na sequência 
de um protocolo que foi cele-
brado, também no, dia 8, às 

14.30h, nos Paços do Con-
celho, entre o Município de 
Vila do Conde e a Associação 

Projeto Criar. Este protocolo 
tem como principal objetivo a 
cooperação entre a APC e a 
Câmara Municipal de Vila do 
Conde. O protocolo estabele-
ce os princípios e deveres de 
colaboração mútua entre as 
partes e regulariza a imple-
mentação de procedimentos 
baseados em critérios obje-
tivos e reconhecidos cientifi-
camente, com vista a que as 
vítimas de violência possam 
usufruir de um atendimento 
com maior qualidade e eficá-
cia.

Em cada época há sem-
pre um luzeiro a encande-
ar. Alguém que personifi-
ca seu tempo, e trás até 
nós os dilemas de uma 
geração. Mas existem 
aqueles que iluminam 
seu entorno, trazendo à 
luz as trevas que teimam 
em nos coexistir. Este foi 
Gregório de Matos Guer-
ra, um homem incompa-
rável. Nascido em Salva-
dor a 23 de dezembro de 
1636, de família rica, era 
considerado português. E 
aí aparece um pequeno 
dado histórico que pou-
cos lembram. Todos os 
brasileiros que nasceram 
até a independência eram 
considerados luso-des-
cendentes, já que Brasil 
era Portugal. Seu pai era 
de Guimarães, de uma 
família de empreiteiros 
de obras e de administra-
tivos de alto escalão. Em 
1642 ingressa no Colégio 
Jesuíta, em Senador Ca-
nedo, Bahia. Já em 1650, 
parte para a Universidade 
de Coimbra, graduando-
se em cânones. Em 1663 
é nomeado como juiz de 
fora de Alcácer do Sal, 
tendo que provar que 
era “puro sangue”, como 
determinava a jurispru-
dência da época. Em 68 
representou a Bahia nas 
Cortes de Lisboa. Em 72 
ascende ao cargo de pro-
curador. Já em 79 retorna 
ao Brasil e é nomeado 
pelo arcebispo Gaspar 
Barata de Mendonça de-
sembargador da Relação 
Eclesiástica da Bahia. Em 
1682 o Rei de Portugal 
Dom Pedro II nomeou-o 
Tesoureiro-Mor da Sé. 
Nesta época já tinha re-
putação em todo o Impé-
rio como poeta satírico e 
crítico da Igreja. Teve pro-
blemas com o Frei João 
da Madre de Deus, ao 
se recusar acatar várias 
ordens e inclusive a usar 
batina. Começou então 
a satirizar em definitivo 
os costumes do povo de 
todas as classes sociais 
baianas, a que chamará 
“canalha infernal”, ou aos 
nobres, a que chamará 
“caramurus”. Desenvol-
ve uma poesia satírica, 
crítica, erótica e ácida. 
Portanto, acabou por con-
seguir ser denunciado à 
inquisição. O argumento 
inicial era inconsistente, 
pois havia retirado o bar-
rete da cabeça durante 
uma procissão, talvez de 
propósito mesmo. Mas a 
acusação não teve pros-
seguimento. Era amigo 
do escritor e poeta sa-
tírico português Tomás 
Pinto Brandão, famoso 
por suas confusões em 
Angola e judiciais. Gre-

COLUNA
Dr. Victor
Massena

Gregório 
de Matos 
Guerra

gório acabaria por acir-
rar muitas inimizades, 
até conseguir uma com o 
governador António Luís 
Gonçalves da Câmara 
Coutinho, sendo deporta-
do para Angola para não 
ser assassinado. Acabou 
por voltar ao Brasil por 
ter cooperado com o go-
verno local a combater 
uma conspiração militar, 
falecendo em Recife, por 
uma febre contraída no 
continente africano, a 26 
de novembro de 1696. 
Alcunhado de Boca do 
Inferno, Gregório de Ma-
tos é considerado o maior 
poeta barroco do Brasil e 
um dos mais importantes 
poetas satíricos da língua 
portuguesa. Em 1831, 
o historiador Francisco 
Adolfo de Varnhagen pu-
blicou seus 39 poemas 
na coletânea Florilégio da 
Poesia Brasileira em Lis-
boa. Afrânio Peixoto ter-
mina a monumental obra 
em seis volumes, sem as 
peças pornográficas, so-
mente publicadas já em 
1968. Seus escritos não 
são de modo nenhum 
popularescos, mas sim 
de uma transcendência 
moral que ultrapassa sua 
capa de marginalização. 
A maldade está nos criti-
cados, não em Gregório. 
Ele somente fala a ver-
dade. Já no fim da vida, 
nosso genial escritor con-
cebe as obras Buscando 
a Cristo e A Cristo Nosso 
Senhor Crucificado, mos-
trando profunda fé em 
Jesus, e sobretudo rati-
ficando o abismo entre 
o homem e seu Deus. O 
homem tinha de se cons-
cientizar do pecado e 
buscar o perdão em seu 
Redentor. Gregório foi um 
homem obcecado pelo 
sentido de justiça, pela 
repugnância a levianda-
de, e acima de tudo pelo 
compromisso que tinha 
em acreditar que pode-
ria, com seus escritos, 
ajudar este mesmo ho-
mem a voltar para Deus, 
mudando seu modo de 
proceder. Assim dizia de 
Salvador, capital da co-
lônia: “Que falta nesta 
cidade?...Verdade. Que 
mais por sua desonra?...
Honra. Falta mais que se 
lhe ponha?...Vergonha. 
O demo a viver se expo-
nha, por mais que a fama 
a exalta, numa cidade 
onde falta...verdade, 
honra, vergonha.”. Mui 
certamente nosso satíri-
co poeta está mais con-
temporâneo a nós do que 
possamos imaginar. Meu 
carinho a este homem 
que, do passado, nos faz 
questionar o mundo que 
ainda vivemos.   
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pombal

A freguesia de Abiul 
quer ver recuperados 
os antigos ‘moinhos das 
Corujeiras’, que pos-
suem características 
que os fazem ser úni-
cos na Europa. O exe-
cutivo municipal visitou 
as ruínas daqueles 
moinhos e o presiden-
te da Câmara afirmou 
que “não há tempo a 
perder” pelo que “até 
meados de Abril” ter-
se-ão que “tomar deci-
sões”. Em causa estão 
três moinhos, um deles 
propriedade da Junta 
de Freguesia de Abiul, 

abiul quer
Recuperar moinhos
Únicos na Europa

datados do final do sé-
culo XIX, fazendo par-
te da história daquele 
território serrano do 
concelho de Pombal. 
A sua forma, crê-se, é 
de influência norte-a-
mericana e, talvez por 
isso, são considerados 
únicos daquele gênero 
na Europa. Os relatos 
populares revelam que 
um emigrante dos Es-
tados Unidos da Amé-
rica regressou a Portu-
gal e construiu alguns 
daqueles moinhos, na 
localidade designada 
por Corujeiras.

olivEiRa do hospital

sabRosa dR

Com Fernando Mendes 
a ajudar na promoção do 
evento, este ano, as ex-
pectativas voltam a subir 
para a Festa do Queijo de 
Oliveira do Hospital. “Va-
mos esperar uma grande 
feira, como já é costume. 
Considero que vai ser a 
maior de sempre e que 
vamos conseguir ter aqui 
80 mil pessoas”, garante 
o presidente da Câmara, 
José Carlos Alexandrino, 
fazendo notar que “nunca 
houve tantas inscrições 
para as provas como este 
ano”. “Está tudo a abarro-
tar, o que me leva a dizer 
que esta vai ser a maior 
feira de sempre”, reforça 
o edil, aproveitando para 
dar nota de alguns cons-

Festa do Queijo Espera
Receber 80 mil visitantes

trangimentos que se fa-
zem sentir na cidade por 
causa das obras na Ave-
nida Carlos Campos, que 
tem funcionado ao longo 
dos anos como uma das 
principais portas de en-
trada na feira. Em virtude 
das obras, a entrada, este 

ano, far-se-á a partir do 
edifício do Crédito Agríco-
la até à Câmara Municipal. 
“Estão reunidos todos os 
ingredientes, até pelo fato 
de Fernando Mendes este 
ano poder dar a cara pela 
feira, para esta ser um su-
cesso e para ajudarmos a 

O novo executivo muni-
cipal vai avançar com uma 
estratégia sustentada de 
promoção e valorização 
dos produtos do concelho, 
em que o futuro Pavilhão 
Multiusos desempenhará 
um papel preponderante 
neste processo ao nível 
da logística, à escala local 
e regional. 

Além do vinho e seus 
derivados, o concelho 
possui também outras 

Novo pavilhão multiusos permitirá
a Criação de mercado Regional

óbidos

Em especial para o 
Festival Internacional de 
Chocolate, que arrancou 

em Óbidos, foi criado um 
pastel de ginja com cho-
colate que fez justiça à 

pastel d’óbidos lançado na
abertura do Festival de Chocolate

toNdEla

Radioterapia
em viseu vai ser
alvo de Estudo

A Administração Cen-
tral do Sistema de Saú-
de, a Administração 
Regional de Saúde do 
Centro, o Centro Hos-
pitalar Tondela-Viseu e 
o Instituto Português de 
Oncologia de Coimbra 

vão assinar um protoco-
lo de colaboração com o 
objetivo de avaliar e de-
finir a viabilidade técni-
ca e econômica de uma 
unidade de Radioterapia 
no Hospital de São Teo-
tónio, de Viseu.

referências que podem 
constituir acentuadas 
mais-valias para outros 
setores de atividade, liga-
dos ao azeite, à gastrono-
mia, ao fumeiro, ao mel e 
aos doces tradicionais. E 
ainda aos frutos secos, 
cestaria e ferraria. 

É neste contexto que o 
Município de Sabrosa vai 
investir na economia local, 
através da construção de 
um Pavilhão Multiusos.

vila e ao seu mais doce 
evento. Falamos do Pas-
tel D’Óbidos, uma cria-
ção do Laboratório de 
Gastronomia da Escola 
EB23 Josefa de Óbidos, 
envolvendo a comunida-
de escolar na divulgação 
das raízes, tradições e 
patrimônio gastronômi-
co, em clara inovação de 
técnicas, e que teve o seu 
lançamento, às 17h00, na 
abertura do evento dedi-

cado ao chocolate, com a 
presença do professor e 
chef João Alpalhão e alu-
nos. A criação dos Pastéis 
D’Óbidos surgiu do convi-
te feito pela Junta de Fre-
guesia da Amoreira para 
a participação dos alunos 
do curso profissional de 
cozinha/pastelaria da Es-
cola Josefa D’Óbidos no 
Festival da Ginja, que se 
realiza naquela localidade 
do concelho de Óbidos

promover a marca Oliveira 
do Hospital”, refere o edil, 
que este ano apostou em 
várias iniciativas de pro-
moção do certame fora de 
portas, como aquela que 
aconteceu, no passado 
fim-de-semana, no Palácio 
do Gelo, em Viseu, e ainda 
a que teve lugar, no início 
da semana, em Lisboa, 
onde o município fez des-
locar pela primeira vez um 
rebanho de ovelhas, com o 
duplo objetivo de promover 
a feira e ao mesmo tempo 
alertar os consumidores 
mais urbanos para o risco 
de extinção daquele que é 
um dos tesouros da gas-
tronomia portuguesa e um 
dos mais ancestrais produ-
tos desta região
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Santuário de Fátima Lança Site
Sobre Visita do Papa Francisco

Um centro de investi-
gação do Porto lidera um 
projeto europeu que visa 
desenvolver uma solução 
para os derrames de petró-
leo no mar, utilizando mi-
crorganismos nativos que 
degradam essa substância 
quando aplicados nas zo-
nas afetadas.

Esses microrganismos 
nativos, utilizados para 
biorremediação, vão ser 
produzidos “em larga es-
cala”, a par das misturas 
de nutrientes para a sua 
bioestimulação , disse a 
investigadora do Centro In-
terdisciplinar de Investiga-
ção Marinha e Ambiental, 
Ana Paula Mucha.

No projeto, designado 
SpilLess’ ,”Resposta de 
primeira linha a derrames 
de petróleo com base na 
cooperação nativa com 
microorganismos”), vão 
ser também adaptados 
veículos autônomos não 
tripulados, responsáveis 
por transportar e libertar os 
microrganismos nas áreas 
afetadas.

De acordo com a líder 

do projeto, a tecnologia em 
causa vai constituir “um sis-
tema de combate aéreo, su-
perficial e submarino”, que 
pode “operar sob condições 
meteorológicas desfavorá-
veis e severas, com baixa 
intervenção humana”.

No âmbito deste proje-
to, vão ser ainda efetua-
dos testes de campo num 
cenário “quase real”, com 
vista ao desenvolvimento 
de um protocolo de ação 
‘in loco’ para aplicação no 
oceano Atlântico, sendo 
possível a sua transposi-
ção para outras áreas.

Quanto ao sistema in-
tegrado de adaptação de 
veículos autônomos para 
aplicação destes agentes, 
a investigadora garan-
te não existir ainda nada 
semelhante até à data.                                                                                                                                            
   Os produtos desenvolvi-
dos no âmbito do ‘SpilLess’ 
“serão disponibilizados 
como uma solução do tipo 
“chave-na-mão” para o 
combate a incidentes de 
poluição marítima com pe-
tróleo”, lê-se ainda na nota 
informativa.

Porto Lidera Projeto Para 
Combater Derrames de 

Petróleo no Mar

O Santuário de Fátima 
lançou hoje um site sobre 
a visita do papa Francisco 
para o centenário das “apa-
rições”, a 12 e 13 de maio, 
que inclui transmissões ví-
deo em “direto” da Capela 
das Aparições.

O site www.papa2017.
fatima.pt tem como imagem 
dominante uma foto de Fran-
cisco e uma frase de agra-
decimento: “Obrigado Papa 
Francisco por ter dito ‘sim’ 
há quatro anos. Esperamo-lo 
em Fátima, em maio.”

A página inclui igualmen-
te informações úteis de como 

chegar a Fátima durante a pe-
regrinação de 12 e 13 de maio, 

Depois de a Caixa Geral 
de Depósitos  ter divulgado 
os resultados de 2016, com 
prejuízos históricos de 1859 
milhões de euros, é possível 
fazer as contas ao número de 
postos de trabalho cortados 
o ano passado dos principais 
bancos, ainda que o Novo 
Banco ainda não tenha apre-
sentado contas.

Contudo, os dados indi-
cam que foi mesmo no Novo 
Banco que houve mais saídas 
de trabalhadores em 2016, 
uma vez que só até setembro 
do ano passado tinha reduzi-
do o número de funcionários 
em 1062.

Estes trabalhadores saí-
ram da instituição que resul-
tou da resolução do ex-Ban-
co Espírito Santo,  através 
de reformas antecipadas, 
rescisões por mútuo acordo 

e despedimento coletivo. A 
Lusa noticiou já este mês que 
a maior parte das pessoas 
abrangidas pelo despedimen-
to puseram ações em tribunal 
pedindo a sua impugnação.

A seguir ao Novo Banco, 
o banco com maior redução 
de pessoal foi o BPI, com 392 
rescisões com trabalhadores 
na operação em Portugal, 
seguindo-se a CGD com 297 
saídas, o Santander Totta 
com menos 200 pessoas e o 
BCP com 126 saídas de tra-
balhadores.

No total, dos dados até 
agora conhecidos, em 2016, 
saíram 2077 trabalhadores dos 
cinco principais bancos, que 
representam cerca de 80% do 
sistema financeiro português.

Este número é quase o 
dobro dos cortes de trabalha-
dores registrados em 2015, 

Mais de Dois Mil Trabalhadores Saíram
dos Cinco Maiores Bancos em 2016

O comandante da UAF 
da GNR, coronel Magalhães 
Pereira disse que o “valor da 
fraude foi obtido calculando 
as apreensões de mercado-
ria ilegal e o que se apurou 
nas investigações que terá 
sido introduzido no consu-
mo nacional”.

O responsável disse  
que na origem do aumento 
“deste crime crescente e di-
versificado” está “a falta de 
harmonização na União Eu-
ropeia, que torna o contra-
bando  altamente lucrativo 
para as redes criminosas”.

“As redes organizadas 
estão a introduzir marcas 
brancas produzidas em fá-

bricas clandestinas dos Bal-
cãs e no Leste europeu e em 
países onde o imposto sobre 
o tabaco é mais elevado, 
nomeadamente no Norte da 
Europa”, explicou.

“Começámos a comba-

ter uma realidade nova e 
que no ano passado se es-
palhou como uma epidemia 
de norte e a sul do país: as 
folhas vindas de Espanha, 
onde estão isentas de tri-
butação, e que são trazidas 

para Portugal para serem 
convertidas em cigarros de 
enrolar ou dos outros. Te-
mos dezenas de processos 
em investigação relaciona-
dos com isso”, salientou.

O comandante disse 
ainda que a estratégia de 
combate ao contrabando de 
tabaco organizado de que 
a UAF vai seguir agora, em 
articulação com o gabinete 
de recuperação de ativos 
da Polícia , será investigar o 
património financeiro de sus-
peitos sempre que haja mo-
vimentos superiores a 100 
mil euros, para ser possível 
ressarcir o Estado a tempo 
com arrestos de bens”.

Portugal ExpEstado Perdeu 100 Milhões
em Receitas com Cigarros Ilegais em 2016

que coincide com a visita do 
papa, além de informação 
sobre os acontecimentos de 
1917, uma biografia de Fran-
cisco e uma resenha das visi-
tas papais à Cova da Iria.

Em rodapé já aparece o 
hino da visita do papa, com 
letra do padre José Tolentino 
Mendonça e música de João 
Gil e o ‘site’ utiliza a ima-
gem oficial da deslocação 
de Francisco que tem como 
frase chave “Com Maria, pe-
regrino na esperança e na 
paz”.

quando saíram 1.133 funcio-
nários no conjunto de CGD, 
BCP, Novo Banco, BPI e 
Santander Totta.

Em 2016, os cinco princi-
pais bancos fecharam mais 
de 200 agências

O BCP fechou 53 bal-
cões, o BPI e o Novo Banco 
52 cada um  e a CGD fechou 
47 agências em 2016. Já o 

Santander Totta fundiu cerca 
de 80 unidades da rede co-
mercial.

Nos últimos anos, os ban-
cos têm vindo a “emagrecer” 
consideravelmente as suas 
estruturas, com cortes de tra-
balhadores e agências, com 
o objetivo de reduzir custos e 
melhorar resultados que es-
tão muito pressionados. 

As conclusões são do 17º 
estudo feito pela Seleções 
Reader’s Digest, realizado 

com base num questionário 
feito nos últimos meses do 
ano passado.

As exportações portugue-
sas de bens dispararam qua-
se 20% no inicio de 2017. O  
INE diz que  o crescimento 
das exportações foi de 19,6% 
em janeiro. Um dos motivos 
para este crescimento é o 
fato de este mês ter tido mais 
dois dias úteis do que o mes-
mo mês de 2016. As impor-
tações avançaram a um ritmo 
ainda mais forte: 22,3%. Se 
se excluir os combustíveis 
destes números, as expor-
tações dispararam 17,1% 
em janeiro e as importações 
14,6%. No destaque divulga-
do, o INE sublinha que o país 
importa mais do que exporta, 
apesar de o fosso ter decres-
cido. “O déficit da balança co-
mercial de bens situou-se em 
941 milhões de euros em ja-
neiro de 2017, representando 
um aumento de 252 milhões 
de euros face ao mês homó-
logo de 2016. Excluindo os 
Combustíveis e lubrificantes 
a balança comercial atingiu 
um saldo negativo de 535 mi-

lhões de euros, que corres-
ponde a uma redução de 5 
milhões de euros em relação 
ao mesmo mês de 2016. No 
trimestre terminado em janei-
ro de 2017, as exportações 
e as importações de bens 
aumentaram respetivamen-
te 12,9% e 14,3% face ao 
período homólogo” Sobre a 
natureza dos produtos expor-
tados e importados, o INE re-
vela o seguinte: “Em janeiro 
de 2017, as exportações de 
bens de todas as grandes ca-
tegorias econômicas aumen-
taram face ao mês homólogo 
de 2016, destacando-se os 
acréscimos registados nos 
fornecimentos industriais, 
Material de transporte e aces-
sórios e Combustíveis e lubri-
ficantes (correspondendo a 
+15,9%, +25,1% e +59,7%). 
Nas importações, em janeiro 
de 2017 evidencia-se clara-
mente o aumento verificado 
nos Combustíveis e lubrifi-
cantes (+106,0%) em relação 
ao mesmo mês de 2016 “.

Exportações Crescem
20 % em 2017 

As Marcas em Que os Portugueses Mais Confiam
No total, foram anali-

sadas as respostas de 15 
mil pessoas e, de acordo 
com Maria do Carmo Di-
niz, primeira responsável 
por este projeto, “o selo 
atribuído às marcas ven-
cedoras e personalidades 
destacadas é percepcio-
nado como um símbolo 
de qualidade e reconheci-
mento por parte dos con-
sumidores e dos fãs”.

Estas são algumas das 
empresas vencedoras:  

Bancos – BPI (37%),Auto-
móveis – Toyota (34%),Águas 
de mesa – Luso (61%),Arroz 
– Cigala (62%),Cadeias e lojas 
de mobiliário – IKEA (62%),Ca-
fés – Delta (71%),Cervejas – 
Sagres (65%),Nutrição Infantil 
– Nestlé (59%), Supermerca-
dos – Continente (66%), Pe-
trolíferas – Galp (60%).Seguro 
de Saúde – Médis (24%),celu-
lares- Samsung (40%),Vinhos 
– Esporão (6%),Vitaminas – 
Centrum (66%),Turismo – Al-
garve (23%).
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Política

O secretário-geral do PS 
defendeu  em Berlim, o refor-
ço do pilar europeu da NATO, 
considerando que não se pode 
“capitular” na segurança e defe-
sa face a derivas nacionalistas 
e riscos de isolacionismo dos 
Estados Unidos.

António Costa assumiu es-

tas posições na capital alemã 
no segundo e último dia da 
Convenção da Aliança Pro-
gressista, organização que 
integra partidos socialistas, 
trabalhistas e democratas de 
vários continentes.

Falando num painel de lí-
deres políticos subordinado ao 

Costa Defende Reforço do Multilateralismo 
e do Pilar Europeu da NATO

tema “Sem paz, tudo é nada”, 
o secretário-geral do PS de-
fendeu a tese de que uma 
União Europeia “unida, forte 
e mobilizada”, assumindo um 
papel de “ator global”, é con-
dição essencial para a esta-
bilidade, sobretudo quando o 
próprio continente europeu se 
depara na sua vizinhança com 
focos de conflito a leste ou a 
sul, que constituem “ameaças 
à segurança”.

“Não podemos capitular, te-
mos de reforçar a nossa capaci-
dade de defesa e segurança, no 
quadro da NATO, fortalecendo 
tanto mais o seu pilar europeu 
quanto o risco de isolacionismo 
pode aumentar nos EUA. Os 
nossos cidadãos temem a ame-
aça terrorista e destruição do 
nosso modo de vida”.

Para António Costa, por 
isso, “só com maior cooperação 

policial, judicial e entre serviços 
de informação se poderá ser efi-
caz no combate a terrorismo”.

.“Perante o atual quadro de 
incerteza a nível global, com 
instabilidade e imprevisibili-
dade nas relações internacio-
nais, com constantes desafios 
à paz entre os povos e com 
o emergir de movimentos e 
derivas nacionalistas e popu-
listas, não podemos ter outra 
resposta que não seja o re-
forço do multilateralismo nas 
relações internacionais. Nos 
últimos meses temos assistido 
a um conjunto de declarações 
de vários líderes políticos de 
diversos países a lançar acu-
sações, muitas vezes xenófo-
bas, que apenas potenciam os 
egoísmos nacionais e colocam 
em risco as relações entre Es-
tados e entre povos”, advertiu 
o primeiro-ministro português.

O líder do PSD, Pedro Pas-
sos Coelho, acusou  o execu-
tivo socialista de “desonesti-
dade política” sobre a situação 
do país e apontou a polêmica  
à volta dos “offshore” como 
exemplo maior de uma forma 
populista de fazer política.

 Pedro Passos Coelho fez 
duros ataques ao Governo 
socialista liderado por Antó-
nio Costa, dizendo que se 
vive um tempo de “artificialis-
mo na comunicação política”.                                                                                                                  
Para Passos Coelho, a atual 
maioria quer “dar às pesso-
as a ilusão de que o que foi 
feito entre 2011 e 2015 cor-
respondeu a um excesso de 
sacrifício que não teria sido 
necessário” e, por outro lado, 
que o país vive atualmente 
“uma situação sólida, de forte 
recuperação que só é possí-
vel porque o PSD não está no 
Governo”.

“Trata-se em ambas as cir-
cunstâncias de uma mistifica-
ção e, muito frequentemente, 
de uma desonestidade políti-
ca”, acusou. 

“A acusação insidiosa de 

Passos Acusa Governo PS 
de “Desonestidade Política” 

e “Populismo”
que deixámos sair o dinheiro, 
de uma montanha de impostos 
que não foi cobrada, é uma acu-
sação que além de desonesta 
revela uma maneira de fazer 
política que é rasteira e dema-
gógica”.

Para o líder do PSD, ficou 
demonstrado, nas audições 
parlamentares já realizadas, 
que as transferências não 
dependiam de autorização do 
Governo, que as estatísticas 
sobre as transferências para 
paraísos fiscais foram feitas -- 
apesar de não terem sido pu-
blicadas -- e que “a maior par-
te das comunicações feitas à 
Autoridade Tributária deviam 
ter sido tratadas já no tempo 
do atual Governo”.

“Depois espantam-se que 
nós reagimos mal. Não gos-
tamos de ver quem está no 
Governo a comportar-se como 
um agente provocador”, dis-
se, considerando que é a esta 
forma de fazer política “que se 
chama populismo, que se cha-
ma demagogia, que se chama 
atirar areia para os olhos das 
pessoas”.

 Assunção Cristas, desafiou 
o Governo a marcar as eleições 
autárquicas deste ano, conside-
rando que tal ajudará a “clarifi-
car” as ações de índole gover-
nativa e as ações partidárias.

“Devo dizer que estamos 
praticamente a seis meses das 
eleições e já era hora de o Go-
verno, e eu desafio o Governo 
a marcar a data das eleições”, 
afirmou Assunção Cristas, na 
Covilhã.

Em declarações aos jorna-
listas, Assunção Cristas salien-
tou que “seria positivo” conhe-
cer a data em que as eleições 
terão lugar, até para “clarificar” 
quando é que o Governo atua 
como Governo e para “impedir 
que haja alguma simpatia ex-
cessiva do Governo com au-
tarcas da sua cor política que 
estão em exercício”.

Segundo acrescentou, há 
“muitos exemplos por esse 
país fora” da referida simpatia.                                                                                                                                        
    Temos feito uma oposição 
muito forte  ao Governo das es-

querdas unidas
Assunção Cristas, candidata 

à Câmara de Lisboa, reiterou 
que “apesar de as autárquicas 
serem um terreno difícil para o 
CDS”, o partido não considera 
que estas eleições sejam se-
cundárias ou de menor impor-
tância estando empenhado em 
crescer e em obter bons resul-
tados.

“Apesar de ser um terreno 
difícil para o CDS, como refe-
ri no congresso há um ano, é 
um terreno que queremos dis-
putar e ir conquistando gradu-
almente”.

“Temos feito uma oposição 
muito forte  ao Governo das 
esquerdas unidas e, ao mesmo 
tempo, temo-nos empenhado 
sempre em trazer propostas 
construtivas nas mais diversas 
áreas, as últimas das quais por 
exemplo na área da supervisão 
bancária onde o Governo tarda-
va em apresentar trabalho, ape-
sar de o ter prometido desde a 
primeira hora”, apontou.

Assunção 
Cristas
Desafia

Governo a 
Marcar

Autárquicas

Jerónimo de Sousa, criticou 
“a política de obsessão pelo dé-
ficit”, considerando que é a “dí-
vida insustentável que impede 
o investimento, consome recur-
sos e riquezas nacionais”.

“Persistem as ameaças so-
bre as taxas de juro da dívida 
pública. Persiste um baixo nível 
do investimento com graves re-
flexos no desenvolvimento do 
país e num quadro agravado de 
sistemática pressão e exigência 
da União Europeia  de maior 
consolidação orçamental. Ame-
aças, pressões e exigências 
que revelam a impossibilidade 
de defender os interesses de 
Portugal sem enfrentar a ques-
tão da dívida e da submissão 
ao euro”, afirmou Jerónimo de 
Sousa esta tarde, no Porto, no 
comício comemorativo do 96.º 
aniversário do PCP.

Para o secretário-geral, “fa-
lam repetidamente no déficit 
como se fosse esse o grande 
problema nacional e para co-
locar na sombra os problemas 

Secretário-geral do PCP Critica
“Política de Obsessão pelo Déficit”

centrais do país”, sendo que é 
“a dívida insustentável que im-
pede o investimento, consome 
recursos e riquezas nacionais e 
o insuficiente crescimento eco-
nômico que é cada vez mais in-
compatível com uma política de 
obsessão pelo déficit”.

“Na realidade”, frisou, “o 
crescimento econômico e o au-
mento do emprego podia ser 
outro se a política de redução 
do déficit  a todo o custo, a re-
boque de imposições externas e 

até para lá delas, não implicasse 
a forte redução do investimento 
como há muito temos visto”.

Portugal precisa “de uma 
política patriótica e de esquer-
da”, que consiga romper “com 
as receitas e caminhos que 
afundaram o país e com uma 
visão e objetivos opostos que 
conduziram Portugal ao declínio 
e empobrecimento”.

O comunista referiu que 
“muitos dos avanços consegui-
dos”, que “estão para além do 

que o programa do PS admitia”, 
devem-se ao PCP e ao Partido 
Os Verdes , que, “com o seu 
peso, têm condicionado as op-
ções políticas”, mas defendeu 
que “é preciso, para além da 
ampliação da luta, dar mais for-
ça” ao partido.

“E isso é uma evidência que 
está bem patente na resistência 
a que assistimos por parte do 
Governo do PS e nas opções 
políticas que tem tomado, sem 
desmerecimento do conjunto 
de medidas positivas toma-
das, nomeadamente quando 
se inviabiliza alterar o Código 
de Trabalho e a legislação la-
boral da administração pública, 
extinguindo normas impostas 
pelo anterior governo e lesivas 
dos direitos dos trabalhadores. 
Quando se aceita como uma 
boa solução, por exemplo, a 
renovação de PPP (Parcerias 
público-privadas) na saúde ou a 
opção de entrega, no imediato, 
ou a prazo, do Novo Banco ao 
grande capital”.

A acusação a José Sócra-
tes, no âmbito da Operação 
Marquês, nunca estará fechada 
antes de meados de abril, noti-
ciou o jornal I.

Confirmando-se a notícia, 
isso representará que o MP irá 
violar o prazo dado pela procu-
radora-geral da República, Joa-
na Marques , que estipulou que 
o prazo seria 17 de março. 

De acordo com a notícia, 
os investigadores do Departa-
mento Central de Investigação 
e Ação Penal vão precisar de 
mais tempo para processar os 
fatos, depois de novos interro-
gatórios esta semana.

Segundo o jornal I, os inter-

Acusação a Sócrates só Dentro de Um Mês
rogados serão confrontados com 
novos documentos apreendidos 
em julho de 2016 durante bus-
cas à Portugal Telecom e a al-
guns dos seus administradores.

Outra das razões que levam 
ao adiamento da acusação para 
abril foi o bloqueio de Henrique 
Granadeiro ao acesso de uma 
conta bancária que tem na Su-
íça. O antigo chairman da PT 
tentou impedir que as autorida-
des helvéticas entregassem ao 
MP a identificação de sua conta 
bancária no banco Pictet, com 
sede em Genebra, onde alega-
damente recebeu um total de 24 
milhões de euros com origem 
no Grupo Espírito Santo.
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Niterói continua em festa 
com as comemorações do 
57.º aniversário do Clube 
Português de Niterói no últi-
mo dia 11 de março, sábado, 
foi realizado o seu já tradi-
cional baile de aniversário, 
onde diretores, associados, 
amigos e convidados que 
estiveram presentes pude-
ram desfrutar de uma noite 
maravilhosa com a presença 
ilustre do Cônsul Geral de 
Portugal no Rio de Janeiro, 
Embaixador Jaime Leitão, 
esposa, a Embaixatriz Maria 
Eduarda. 

Foram homenageados, 
pela diretoria do C.P.N. com 
uma linda placa de boas 
vindas, entregue pelo Pre-
sidente do C.P.N. Dr. Fer-
nando Guedes, também 
foi homenageado o sócio e 
2°vice presidente executivo 
comendador Gentil Moreira 
com o titulo de Grande Be-
nemérito do Clube Portu-
guês de Niterói .

A Embaixatriz Maria Edu-

Baile de Aniversário de 57 anos do C.P.N
Araújo Bor-
ges mestre 
de cerimo-
nias dando 

inicio as ho-
menagens, 
ao lado do 
presidente 

Dr. Fernan-
do Guedes 

e da vice
-presidente 

Zenir de 
Mello

O presi-
dente do 
CPN Dr. 
Fernando 
Guedes 
entregan-
do uma 
placa 
de boas 
vindas ao 
Consul de 
Portugal 
embaixa-
dor Jaime 
Leitão 

Primeira dama do CPN  Drª Rosa Guedes e o Presidente Dr. Fernan-
do Guedes, homenagearam com flores a Embaixatriz Maria Eduarda 
ao lado do Embaixador Jaime Leitão

arda, primeira-dama Rosa 
Guedes, vice presidente 
social e cerimonialis Zenir 
Mello, sra Laura Cerveira e 
sra Clarice Moreira foram 
homenageadas com um 
lindo ramalhete de flores. 
A seguir às homenagens, o 
mestre de cerimônias Araú-
jo Borges deu a palavra ao 
Presidente Dr. Fernando 
Guedes que agradeceu a 
sua diretoria o apoio que 
tem recebido e, em especial 
ao vice-presidente executivo 
Carlos Bartha pela sua dedi-
cação total ao Clube.

O Clube estava lindo 
com uma decoração belís-
sima, tudo preparado com 
muito bom gosto. Logo à 
seguir às homenagens foi 
oferecido um delicioso jantar 
self-service com 4 opções: 
bacalhau à Gomes de Sá, 
Pernil à brasileira, strogonoff 
e penne ao molho branco e 
aquela cafeteria para sabo-
rear um delicioso cafezinho.

Dando prosseguimento 
a noite festiva, um belíssi-
mo baile com a famosa Big 
Banda Tupy sempre dando 
show e um repertório de 
muito bom gosto, colocando 
os casais para dançar.

Mais uma vez, a diretoria 
do C.P.N. do Ingá através 
do seu Presidente Dr. Fer-
nando Guedes mostrou toda 
sua competência na realiza-
ção de suas festas. Muita 
gente da Comunidade Luso
-Brasileira esteve presente, 
além de diretores e convi-
dados do Clube, sempre 
prestigiando as festas que 
o Clube Português realiza. 
Na oportunidade, o Presi-
dente convidou a todos para 

o tradicional corte do bolo 
festivo, dos 57 anos da fun-
dação do Clube Português 
de Niterói, onde diretores e 
associados, juntos numa lin-
da confraternização, brinda-
ram mais um ano de suces-
so do Clube, com o cantor 
Mário Simões, cantando a 
linda canção “Verde Vinho”. 
O nosso Jornal Portugal em 
Foco esteve presente e trás 
alguns momentos marcan-
tes desta linda noite da famí-
lia luso-brasileira de Niterói.

Finalizando a noite com 
chave de ouro, um lindo 
show de mulatas com mui-

to samba no pé que agitou 
o Clube Português do ingá, 
não deixando ninguém fi-
car parado, uma verdadeira 
apoteose da festa dos 57 
anos do Clube Português do 
Ingá.

Agradecimentos da or-
ganização do evento; ao 
mestre de cerimonias Araújo 
Borges, decoração e cafete-
ria Fabiane Abreu, equipe de 
apoio do Eduardo e equipe, 
cerimonialista Zenir Mello, 
drinques André e equipe, 
fotografias Sérgio Bastos, 
filmagem.  e a toda equipe 
de funcionários CPN.

Outro belo momento da noite quando o presidente Dr. Fernando 
Guedes e o Comendador Orlando Cerveira, homenageava com ti-
tulo de grande Benemérito Comendador Gentil Moreira, na foto ao 
lado de sua esposa Clarisse Moreira e Laura Cerveira 

Momento quando o Presidente do Clube Português de Niterói Dr. Fernando Guedes e esposa, primeira 
dama Rosa Guedes e demais vices-presidentes  do CPN, reunidos diante do bolo comemorativo do 57º 
aniversário do Clube Português de Niterói 

Numa pose 
especial o 
presidente Dr. 
Fernando Gue-
des e esposa 
Dr.ª Rosa Gue-
des com os 
vices-presisen-
tes.Adelia Call 
Adenir, Nilton, 
Zenir de Mello, 
Jô Valadão, 
Evaldo e Dr. 
Carlos Bartha 

Belíssima 
imagem da 
diretoria 
do Clube 
Português 
de Niterói 
no baile do 
57º aniver-
sario de 
fundação 
do Clube 

Bela imagem do presidente do CPN Dr. Fernando Guedes, Consul 
de Portugal e embaixador Jaime Leitão, Comendador Gentil Moreira 
2º vice-presidente executivo, Dr. Carlos Bartha 1º vice-presidente 
executivo

Num close para o Jornal Portugal em Foco a Embaixatriz Maria Edu-
arda,a vice-presidente do CPN, Zenir de Mello e a 1º dama Dr.ª Rosa 
Guedes

Um momento de muita emoção o presidente Fernando Guedes e 
esposa Dr.ª Rosa Guedes num tradicional brinde festivo com dire-
tores e amigos

Panorâmica do Clube Português de Niterói totalmente lotado com 
convidados e amigos dançando ao som da Big Banda Tupi   

Num registro fotográfico desta data comemorativa, vemos Comendador Gentil Moreira e esposa Claris-
se, Dr. Carlos Bartha e esposa Zenir, um casal de amigos, a primeira dama Dr.ª Rosa Guedes o Presi-
dente Dr. Fernando Guedes e a senhora Adélia Call

Em outro 
destaque da 
noite festiva 

Dr.ª Rosa 
Guedes, Dr. 

Fernando 
Guedes, os 

vices-pre-
sidentes 

Dr. Carlos 
Bartha e 

esposa Zenir 
de Mello 

Adelia Call e 
dois casais 
de amigos

Registro do 
presidente 

Dr. Fernan-
do Guedes, 

do 1º vice
-presidente 

executivo Dr. 
Carlos Bar-
tha e suas 

respectivas 
esposas Dr.ª 

Rosa Gue-
des e Zenir 

de Mello A primeira dama Dr.ª Rosa Guedes era só empolgação no final da 
comemoração de aniversario do CPN

Felipe Men-
des diretor 
do Jornal 
Portugal em 
Foco com 
os amigos, 
o casal 
Comendador 
Orlando Cer-
veira esposa 
Laura Cer-
veira, Ângela 
e Ademir

Marcando pre-
sença no jantar 
comemorativo no 
Clube Português 
de Niterói o cantor 
romântico Mario 
Simões e esposa 
Maria Simões, Dr. 
Abel Morgado e 
esposa Deise, Dr. 
Carrasqueira e 
esposa Luzia



Edição de 16 a 22 Março de 2017

Faleceu no ultimo dia 07.03.2017, 
a Sra. Maria Gonçalves Nishimu-
ra que era natural do Fun-
chal - Ilha da Madeira, nas-
cida a 07.08.1929 e mãe do 
amigo e nosso assinante Sr. Pau-
lo Nishimura. Seu corpo foi vela-
do e sepultado no Cemitério de 
Barueri. O jornal PORTUGAL EM 
FOCO, bem como amigos em ge-
ral, deixam aqui registrados seus 
votos de pesar à família enlutada.

NOTA DE FALECIMENTO

Com Hasteamento, Missa, Bacalhoada, Homenagens e Folclore

Arouca Comemorou 38 anos
Depois de uma belíssima e con-
corrida sessão solene no Arouca 
São Paulo Clube, em comemora-
ção aos seus 38 anos de ativida-
des, encerrou as festividades no 
ultimo dia 09 de março de 2017. 
Tivemos logo pela manhã o has-
teamento das bandeiras. O Presi-
dente do Arouca Sr. José Pinho 
hasteou a Bandeira do Arouca 
São Paulo Clube, o presidente 

da Câmara de Arouca hasteou 
a bandeira de Portugale o Vere-
ador Toninho Paiva, hasteou a 
bandeira do Brasil. Na continui-
dade tivemos a celebração de 
uma missa neste que era o 2.o 
domingo do tempo da Quaresma, 
na Capela da Rainha Santa Ma-
falda, tendo como celebrante o 
Padre Marcos e participação de 
um coral, ambos da Igreja Nossa 

Sra. da Salete. A seguir os muitos 
amigos presentes puderam sabo-
rear a tradicional Bacalhoada a 
Moda Arouquense.Aresponsável 
pela condução da festa foi a Dra. 
Fabiola Vaz de Carvalho direto-
ra do Dpto Feminino. Esta cha-
mou para o palco o presidente 
do clube Sr.José Pinho e o Vice 
Presidente Com. Artur Andrade 
Pinto que homenagearam pela 

passagem do Dia da 
Mulher dois baluar-
tes do Dpto. Femi-
nino a Sra. Yvette F. 
Valente Pinto e a Sra. 
Conceição S. Fer-
reira pelo muito que 
tem feito pelo Grupo 
Aconchego e pelo 
Arouca nas causas 
sociais. Nesta tarde, 
a animação esteve a 
cargo da tocata do 

Rancho Folclórico do Arouca São 
Paulo Clube que na continuidade 
dançou varias modas do seu re-
pertorio de Arouca visitando as 
varias freguesias que em terras 
de São Paulo representa. A apre-
sentação do rancho esteve a car-
go do conhecido folclorista João 
da Ana. O rancho exibiu modas 
como Chula da Casa do Povo, 
Meu benzinho, Vira Velho, Verde 
Gaio e Tirana. Não faltou nesta 
concorrida tarde e como encer-
ramento,o “Parabéns a Você” e 
o corte do bolo oferecido pela 

empresa Rochapan. 
O corte foi efetuado 
por diretores, con-
selheiros, e amigos 
presentese ainda 
tivemos sorteio de 
prendas entre os 
presentes.Parabéns 
Arouca pelos seus 
38 anos. Veja mais 
detalhes no site 
www.portugalemfo-
co.com.br ou pelo 
facebook/Portugal 
em foco.

À frente da capela da Rainha Santa Mafalda vemos os amigos Armando 
Paiva, o diretor do Arouca Sr. Manuel Moreira da Rocha, e o Sr. José Afon-
so Cancela.

O diretor da ArtFlora colaboradora do Arouca, Sr. Ma-
nuel Gonçalves a esposa Sra. Marli Gonçalves, a filha 
Manuela  Gonçalves e o noivo Rafael Sena.

Prestigiando o Arouca vemos o Sr. José Borges Perei-
ra a esposa Sra. Ivete Novais B. Pereira, o cunhado Sr. 
Décio Borges Pereira a filha Jenifer B. Pereira e o namo-
rado Jeferson Rizeto.

Sempre presente ao Arouca vemos o Sr. José Rocha a 
esposa Sra. Deolinda Rocha a filha Sra. Arminda Rocha 
o esposo Sr. Bento Rio Rua, o Sr. Herculano Rua e a 
esposa Sra. Cássia Rua.

Reunidos vemos o Presidente da Secção do PSD em 
São Paulo Dr. Manuel Magno a esposa Sra. Teresa Nu-
nes, o Presidente do Elos Sul Dr. David da Fonte e a 
esposa Sra. Eunice da Fonte.

Reunidos vemos o Sr. Lucio D. Brandão e os diretores Sr. 
Alberto Valente Duarte, o Sr. Antônio Soares Gomes, o 
Sr. José Pinho, o Com. Artur A. Pinto, o Sr. Adelino Pinho, 
o Eng. Artur T. Neves, e o Sr. Armando H. de Oliveira.

Presentes vemos a Sra. Emília Gomes S. Sobrinho, as 
netas Giovana e a Natalia, o Sr. Ernesto de Pinho P. So-
brinho, o neto Ivan Pinto e o casal Sr. Raimundo C. Neto 
e a Sra. Maria Aparecida de P. Cesário.     

Reunidos vemos a Sra. Rosinda Almeida a filha Dra. 
Évora Almeida, os filhos Marcio Eduardo a Ana Caroline 
e o Dr. Rodrigo Marchezin.

Presentes ao aniversario do Arouca vemos a Sra. Maria 
Aparecida Mineto o esposo Dr. Francisco Luís Morais, 
o Sr. Marcio Cortopassi a Sra. Sirley Cordeiro e a Sra. 
Michiko Noni.

Momentos do “Parabéns a Você” com a presença de diretores, amigos e ilustres convida-
dos, em comemoração aos 38 anos do Arouca São Paulo Clube.

Instante em que eram homenageadas pelo Arouca 
a Sra. Maria da Conceição S. Ferreira e a Sra. Yvet-
te F. Valente Pinto, e ainda vemos o presidente Sr. 
José Pinho, o Com. Artur A. Pinto e a Dra. Fabiola 
Vaz de Carvalho.
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Arouca Comemorou
Isso mesmo, o Arouca São Paulo 
Clube, comemorou no ultimo dia 
09 de março de 2.017, seus 38 
anos de muitas lutas e de muitas 
glórias,graças a pujança e determi-
nação de seus fundadores e suas 
diretorias no decorrer dos anos até 
os dias atuais. Nesta noite tivemos 
a sessão solene comemorativa 
desses 38 anos e no domingo dia 
12 o almoço comemorativo. O Arou-
ca São Paulo Clube fundado a 08 
de março de 1.979 tem sido nestes 
38 anos, uma referencia positiva, 
e muito respeitado, entre as enti-
dades luso-brasileiras de todo o 
Brasil e até em Portugal. A história 
da fundação do Arouca teve inicio 
com a instauração de uma comis-
são de ilustres arouquenses. Essa-
comissão foi constituída pelos Srs. 
Armando Gomes Ferreira, Joaquim 
Correia dos Santos, Frederico Vas-
concelos Maia, Manuel Almeida, 
Arthur Andrade Pinto e José Soa-
res Ferreira, e contou ainda com a 
ajuda de Antonio José Branquinha 
e Constantino Brandão. A sessão 
solene comemorativa aos seus 38 
anos de vida do Arouca teve inicio 
com a composição da mesa de 
honra anunciada pela responsável 
pelo cerimonial a diretora do dpto. 

feminino do clube a Dra. Fabío-
la  Vaz de Carvalho que convidou 
para a mesa: o Presidente Sr. José 
Pinho dos Santos, o proponente 
desta sessão o Vereador Toninho 
Paiva, o Presidente da Câmara de 
Arouca o Eng. José Artur Tavares 
Neves, o Presidente do Conselho 
da Comunidade Dr. Antonio de 
Almeida e Silva, representando o 
Prefeito João Dória o Secretario de 
Esportes e Lazer do Município Dr.  
Jorge Damião de Almeida, Repre-
sentando o Cônsul Geral, o Adido 
Social Dr. Gonçalo Capitão, o Pre-
sidente do Conselho Deliberativo 
do Clube Dr. Ricardo de Andrade 
Pinto, o vice presidente Com. Ar-
tur A. Pinto, o vice presidente Dr. 
Antonio Soares Gomes, o Cônsul 
Honorário de Ribeirão Preto o Com. 
João Caldas Fernandes, o Conse-
lheiro das Comunidades Portugue-
sas Com. Vasco de Frias Monteiro, 
o orador oficial Dr. Nuno Rabelo de 
Sousa, o vice presidente de folclore 
do clube Sr. Manuel de Oliveira Go-
mes, o Vice Presidente do Centro 
Trasmontano e do Hospital Igesp 
Dr. Alcides Felix Terrível, o Presi-
dente do SAMPAPÃO Sr. Antero 
Pereira, a 1.a dama do clube Sra. 
Nilde Cardoso dos Santos, a dire-

tora do Dpto. Feminino Sra. Creusa 
dos S. Gomes, o Dr. Paulo R. Es-
teves do Escritório Mesquita Pe-
reira Almeida e Esteves, o Sr. José 
Manuel Bettencourt Presidente da 
Casa Ilha da Madeira, o Presiden-
te da Associação dos Poveiros Sr. 
Lino Lage, o diretor do Arouca Sr. 
Manuel Moreira da Rocha, o Pre-
sidente da Casa de Portugal Com. 
Antonio dos Ramos, o vice presi-
dente da Federação Paulista de 
Futebol Sr. Américo CalandrielloNa 
continuidade tivemos a execução 
dos hinos de Portugal e do Brasil, 
pela Banda Musical da Guarda Ci-
vil Metropolitana regida pelo Ma-
estro Valdir Filho. A abertura da 
presente sessão solene esteve a 
cargo do Vereador Toninho Paiva 
e o presidente Sr. Jose Pinho que 
agradeceu ao proponente daquela 
sessão bem como a sua assessora 
Norma Fabiano, ao Dpto. Feminino 
do clube, a sua diretoria, aos patro-
cinadores, a todos os membros da 
mesa, veículos de comunicação, 
funcionários do clube em especial 
ao administrador Sr. Armando Dias 
da Costa, aos grupos folclóricos 
do clube e seus diretores Fabio e 
Toninho. O cerimonial apresentou 
as mensagens de congratulações 

para o clube como o Governador do 
Estado Dr. Geraldo Alckmin, o Pre-
feito João Doria, o Presidente da 
Assembleia Legislativa Deputado 
Fernando Capêz e outras mais. Na 
sequencia o Dr. Antonio Almeida e 
Silva fez a apresentação do orador 
Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Este 
saudou a mesa e seus integrantes e 
iniciou dizendo ser o orador um ho-
mem notável, além de sua filiação 
privilegiada, ser filho do Presidente 
da Republica de Portugal Dr. Mar-
celo rebelo de Sousa. E continuou: 
“quem não o conhecia ira ver que o 
Nuno é uma pessoa de infindáveis 
condições morais e intelectuais, 
que o situam num plano elevado de 
relacionamento com nossa socie-
dade. É hoje um dos mais queridos 
e sem qualquer sombra de duvida 
um dos mais notáveis membros da 
coletividade portuguesa de São 
Paulo. É diretor da Câmara Por-
tuguesa de Comércio dede 2011 
onde já ocupou vários cargos, e 
hoje é Presidente da Federação 
das Câmaras Portuguesas no Bra-
sil. Em 2014 ingressou no Conselho 
da Comunidade e atualmente é um 
dos vice-presidentes. O orador Dr. 
Nuno no uso da palavra saudou a 
todos os presentes, a mesa, agra-
deceu a honra do convite e falou 
sobre o período em que sua família 
esteve no Brasil após 1.974. Falou 
sobre a historia do Arouca e sua 
pujança, e disse gostar do Brasil 
onde mora pelo anonimato que tem. 
Referiu-se ao novo tempo das rela-
ções entre Portugal e Brasil, e que 
nos últimos 5 anos só em São Paulo 
mais de 40.000 passaportes foram 
atribuídos a brasileiros e luso-des-
cendentes, Encerrou dizendo que: 
“Portugal esta a viver um dos seus 

melhores momentos de sempre”.
Este foi homenageado pelo Dr. Al-
meida em nome do Arouca. O Eng. 
Jose Artur Neves no uso da pala-
vra saudou a todos os presentes 
e os muitos arouquenses que ali 
tinha visto das varias freguesias de 
Arouca. Disse: “Arouca sente-se 
feliz com suas comunidades espa-
lhadas pelo mundo em especial a 
de São Paulo. É uma das grandes 
que temos no Brasil, um grande 
clube, uma grande estrutura, é um 
elo, de ligação ao longo de todos 
esses anos com sua terra natal”. 
Falou ainda sobre o Geopark e o 
Passadiço de Paiva. Homenageou 
o Arouca e foi homenageado pelo 
Sr. Jose Pinho. A seguir tivemos a 
palavra do proponente Vereador 
Toninho Paiva que depois de sau-
dar a todos disse: “Não podíamos 
jamais deixar passar em branco 
o aniversario dessa entidade tão 
importante como o Arouca”. Falou 
sobre a língua portuguesa, sobre 
a crise que assola o Brasil e sobre 
seu povo lutador, que vai dar a volta 
por cima e voltar a ser um Brasil for-
te. Este homenageou o Arouca na 
pessoa do presidente Sr. José Pi-
nho e foi homenageado também. O 
assessor do Vereador Toninho Pai-
va Sr. Claudio Alba no uso da pala-
vra falou da lei 1605 de 04.09.2014 
projeto de lei do vereador que inclui 
no calendário de eventos de São 
Paulo, o Dia Municipal do Fado a 
ser comemorado nos dias 27.11. O 
Dr. Gonçalo Capitão no uso da pa-
lavra referiu-se ao Sr. Jose Pinho e 
ao Com. Artur Andrade Pinto, como 
sendo as almas daquela casa. Dis-
se: “Isto é Portugal, isto é que são 
os arouquenses, podiam estar em 
casa a ver a novela, com amigos to-

mando um chope, mas não. Sinto-
-me em casa, sinto-me em família. 
Muito obrigado pelo privilegio de 
estar convosco”. Na continuidade 
o Com. Artur Pinto homenageou 
o Dr. Jorge Damião. O Sr. Manuel 
Gomes homenageou em nome do 
Arouca o Sr. Adelino Pinho da Ra-
dio de Arouca. Foram homenagea-
dos com a Medalha Rainha Santa 
Mafalda pessoas que ajudaram a 
engrandecer o Arouca. Foram eles 
o Sr. Durbalino Paiva De Avó e o Sr. 
Fernando Gomes M. de Azevedo. 
Foram homenageados pela Câma-
ra Municipal a Sra. Noemia G. de 
Pinho Cardoso, o Sr. Manuel de 
C. Nunes, Alexandre R. Reimão V. 
Maia, Sr. Francisco Penha (do Pão 
de Queijo Vovó Mocinha), Sr. Anto-
nio Carlos Luiz, a diretora Sra. Mar-
garete T. dos Santos e o Sr. Arman-
do Torrão. A 1.a dama do Arouca 
Sra. Nilde Cardoso recebeu flores 
da assessora Norma Fabiano, e em 
homenagem ao Dia da Mulher foi 
homenageada pelo Arouca a dire-
tora Sra. Creusa dos S. Gomes que 
recordou, que há cerca de 43 anos 
organizaram o 1.o chá beneficente 
e desde então cada vez mais uni-
das, nunca mais pararam de ajudar 
os menos favorecidos e o Arouca e 
homenageou também a Sra. Nilde 
Cardoso. A seguir tivemos a execu-
ção do Hino de Arouca pela tocata 
dos grupos folclóricos do Arouca, 
e o encerramento daquela sessão, 
pelo Vereador Toninho Paiva e pelo 
presidente Sr. José Pinho, que con-
vidaram os presentes para o co-
quetel a seguir.Parabéns AROUCA 
por mais um ano de muito sucesso. 
Confira mais detalhes no site www.
portugalemfoco.com.br ou pelo Fa-
cebook/Portugal em foco

Composição da belíssima mesa de honra do Arouca.

Dia 17.03.2017
Quim Barreiros no jantar da Une-
pa em Santos
Será no Clube de Regatas Vasco 
da Gama, local: Avenida Saldanha 
dá gama 33/35 Ponta da Praia - 
Santos. Informações no clube(013) 
3261-1784, informações na Unepa 
com Jô (013) 32227767 valor do 
convite R$ 170,00 show e jantar. 
Dia 18.03.2017
Quim Barreiros no Aniversario da 
Casa de Portugal de Campinas
A Casa de Portugal de Campinas 
estará comemorando do mais um 
aniversario em muito alto estilo e 
sob a presidência do eclético Jota 
Santos. Teremos jantar seguido de 
grande show do maior cantor po-
pular de Portugal, Quim Barreiros. 
Haverá o sorteio de uma passagem 
a Portugal entre os presentes. In-
formações e convites Rua Ferreira 
Penteado, 1349 Cambuí – Campi-
nas fone (19) 3252.5752  
Dia 19.03.2017
Quim Barreiros nos 32 anos da 
Casa de Portugal do ABC
Você não pode perder esta grande 

festa de aniversario da Casa de 
Portugal do Grande ABC. Teremos 
às 12,30 horas a benção do Padre 
Antonio Maria, às 13 horas abertura 
do almoço self-service bacalhoa-
da a moda da casa além de outros 
pratos e acompanhamentos e às 
15 horas grande show com o can-
tor Quim Barreiros. Crianças até 10 
anos é grátis. Convites e informa-
ções R. Nossa Senhora de Fátima 
55 - Santo André – São Paulo - fo-
nes (011) 4436.0223 – 4438.0188
Arraial Madeirense na Casa Ilha 
da Madeira
A Casa Ilha da Madeira de São 
Paulo estará neste dia realizando 
em sua sede, a partir das 13 horas, 
seu primeiro arraial de 2017.  Tere-
mos as habituais comidas típicas 
como caldo verde, espetada, bolo 
do caco, bolo de mel, bolinho de 
bacalhau, postas de bacalhau e 
doces típicos.  Haverá sorteios de 
vários brindes entre os presentes. 
A animação estará a cargo dos gru-
pos folclórico da entidade, o infanto 
juvenil e o adulto. Informações e 
convites: Rua Casa Ilha da Madei-

ra, 214 Bairro Horto Florestal – São 
Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922
Dia 25.03.2017
Noite Trasmontana na Casa de 
Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho estará re-
alizando nesta noite a partir das 
19 horas em sua sede a sua 1.a 
Noite Trasmontana deste ano. Co-
midas típicas, musica para dançar 
e exibição do grupo da casa. Como 
convidado teremos o Rancho Folc. 
Verde Gaio de Santos. Muita ale-
gria e muita animação com entrada 
gratuita. Local Rua Georgina Diniz 
Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São 
Miguel Paulista. Reservas de me-
sas até as 20,00 horas pelos fo-
nes (11) 2401.6580 com Juliana ou 
4634.0804 com Fabiana email 
casadebrunhosinho@gmail.com
Dia 26.03.2017
Esporte Clube Recreativo Lusita-
no comemora 85 anos
Não perca a comemoração dos 85 
anos de existência do Esporte Clube 
Recreativo Lusitano. Teremos um al-
moço e musica para dançar, a partir 
das 13 horas. Informações e Convites 
no local Rua Capitão Luís Ramos 73- 
Bairro da Vila Guilherme – São Paulo 
Fone (11) 2909.0110 ou com a diretoria.

O jornal Portugal em Foco, publica 
aqui graciosamentee no seu Facebook 

semanalmente, todos os eventos da 
comunidade, desde que os mesmos se-
jam informados, via telefone, fax, email, 
WhatsApp, Messenger, convite ou por 

oficio. As correspondências podem 
ser enviadas para a Rua Dr. Francisco 
Jose Longo, 135 Chácara Inglesa - Vila 

Mariana CEP 04140-060 Telefones 
(11) 5581.2991 - 5589.3309 WhatsApp 

99902.4295 ou email
amotorrao@gmail.com
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38 Anos de Lutas e Glórias

Sr. Francisco Penha, Eng. Artur Neves, Sr. Manuel Gomes, Com. Artur A. 
Pinto, Sr. Alberto B.M. Santos, Sr. José Pinho e o Sr. Adelino Pinho.

Sr. João Manuel V. de Carvalho, Sr. Custodio G. da Conceição, a Sra. Lu-
cia Regina P. Azevedo o esposo e homenageado Sr. Fernando Azevedo 
(Arrifana), Sr. José Afonso Cancela, Sr. Manuel Moreira da Rocha e Sr. 
Armando H. de Oliveira.

Presentes vemos os amigos Sr. Gilberto B. Silva, o Sr. José Aníbal, o ho-
menageado Sr. Antonio Carlos Luiz, Sr. Francisco Nicoleti e o Sr. CiceroF. 
dos Santos.

Dr. Antonio de Almeida e Silva em nome do Arouca Homenageando o ora-
dor desta noite Dr. Nuno Rebelo de Sousa.

Sr. Armênio Ferreira, Dr. Gonçalo Capitão, Dr. Antônio de Almeida e Silva, 
Dr. Manuel Magno, Sr. José Manuel Bettencourt, Sr. Antero Pereira, Sr. 
Ricardo Magalhães, Dr. Paulo Esteves.Dr. Alcides Terrível, Com. Artur A. Pinto, Sr. Armando H. de Oliveira, Com. 

João Caldas Fernandes, Dr. Miguel Coelho (Banco Caixa Geral-Brasil), Sr. 
Manuel Gomes e a esposa Sra. Vera Lucia Gomes.

O diretor do Arouca Sr. Manuel Gomes homenageando o amigo Sr. Adelino 
Pinho da Radio de Arouca.

O vice presidente do Arouca Sr. Antonio Soares Gomes fazendo a entrega 
da homenagem ao Sr. Fernando Azevedo da Arrifana com a esposa Sra. 
Lucia P. de Azevedo.

Aqui os homenageados desta noite pela Camara Municipal: Sra. Margarete 
T. dos Santos, Sr. Francisco Penha, Alexandre R. Reimão V. Maia, Sr. Ma-
nuel de C. Nunes, Sr. Armando Torrão, Sra. Noemia G. de Pinho Cardoso, 
Sr. Antonio Carlos Luiz.

Um dos homenageados da noite Sr. Francisco Penha, a esposa Sra. Deise, 
os filhos Fernanda e Guilherme, e os amigos e familiares Sra. Adenir, Sra. 
Madalena, Sr. Joanir, Sra. Cida, Sra. Margarida e Alberto Santos, a Keti e 
Alexandre, Adelson e Marcia, Reginaldo e Cristina e a Regina.

Sr. Lino Lage Presidente dos Poveiros a esposa Sra. Alice Lage, Sr. Jose 
Martins a esposa Sra. Margarida Santos, a Sra. Delia e o Sr. Manuel Vilas 
Boas.

O presidente Sr. Jose Pinho, a Sra. Creusa dos S. Gomes do Dpto. Femi-
nino, o esposo e vice presidente Sr. Antonio dos S. Gomes e o amigo Sr.  
Custodio G. da Conceição.

Momento da homenagem ao Sr. Antonio Carlos Luiz pelo vereador Toninho 
Paiva e o Presidente do Arouca Sr. José Pinho.

Sra. Creusa dos S. Gomes homenageada nesta noite homenageou a 1.a 
dama do Arouca Sra. Nilde Cardoso de Pinho.

Instante da troca de homenagens entre o presidente do Arouca Sr. José 
Pinho e o Vereador Toninho Paiva.

Sr. Manuel Gomes, Com. Artur A. Pinto e o Sr. Manuel Duarte.
Homenagem do Vereador Toninho Paiva ao Eng. Artur Neves Presidente 
da Câmara de Arouca.

Armando Torrão do jornal Portugal em Foco, quando recebia uma homena-
gem do Vereador Toninho Paiva e do Presidente do Arouca Sr. José Pinho.
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Os 600 anos da Escola de Sagres
O Império Romano nasceu dos 

escombros da notável Repúbli-
ca de Roma, no ano 27 antes de Jesus 
Cristo, proclamado por Otavio Augusto, 
filho adotivo de César. Sobreviveu por 
mais cinco séculos com o predomínio 
absoluto sobre as duas margens do 
Mare Nostrum, o mítico Mediterrâneo, 
berço, sobretudo, da Europa, ponto de 
referência da civilização que construiu 
as Américas, colonizou todas as Áfricas 
e a imensa Ásia, descobrindo, inclusive, o 
quinto continente, a Oceania, onde os in-
gleses edificaram duas jovens nações, a 
Austrália e a Nova Zelândia. A República 
e o Império Romano, juntos, duraram um 
total de mil anos. Nunca hou-
ve nada igual na História. Mas 
o conceito de universalidade 
não é um legado dos regimes 
imperiais da Città Eterna. E 
nem da sábia Grécia de Ale-
xandre O Grande da Macedô-
nia, que, antes do Império de 
Roma, estendeu os domínios 
até a Pérsia - atual Irã. A no-
ção de universalidade acima 
dos Estados só surgiria com 
a Igreja – denominada pelos 
apóstolos de Católica, isto é, 
universal, expressão grega que quer dizer 
também global. Os cristãos foram pionei-
ros ao propagar uma única fé em todo o 
planeta. Custou-lhes muito caro a evan-
gelização dos continentes e a conversão 
do próprio Império Romano, ocorrida em 
380, por determinação do Imperador Te-
odósio I, natural da região de Segóvia, na 
espanholíssima Castela. Foram mais de 

300 anos de feroz perseguição. Portugal 
abraçaria a causa da universalidade, ins-
pirado pelo Catolicismo, no final da Idade 
Média, com a ascensão ao trono de Lis-
boa, em 1385, do Mestre dos Mestres de 
Avis, Dom João I (1357 – 1433), o Rei de 
Boa Memória, pai do legendário Infante 
Dom Henrique, cujo retrato ilustra a co-
luna, idealizador há exatos 600 anos da 
iluminada Escola de Sagres.

Fincada no extremo sul do Algarve, 
a escola do Infante Dom Henri-

que, origem dos descobrimentos da Ida-
de Moderna, foi o símbolo das fabulosas 
façanhas portuguesas que, a partir do 
século seguinte, possibilitariam o início 

da globalização alcançando o 
Terceiro Milênio. A Escola de 
Sagres foi fundada em 1417 e 
transformou-se no mais im-
portante centro de estudos de 
navegação de todo o mundo 
– só comparável à agência 
americana NASA, sigla que 
em inglês significa Adminis-
tração Nacional da Aeronáu-
tica e Espaço, realizadora do 
projeto Apollo responsável 
pelo desembarque, em 1969, 
dos primeiros homens na Lua. 

Passaram por Sagres os maiores nomes 
da expansão marítima – como o alente-
jano Vasco da Gama, o genovês Cristó-
vão Colombo, o minhoto Fernão de Ma-
galhães, o beirão Pedro Álvares Cabral, 
o algarvio Bartolomeu Dias, Gil Eanes, 
também do Algarve, e Pero da Covilhã, 
nascido à antiga Beira Baixa. Sagres 
começou a funcionar dois anos depois 

da primeira grande proeza portuguesa 
nas Áfricas, com a conquista da cidadela 
de Ceuta, em território do Marrocos, em 
1455, da qual fizeram parte Dom João I e 
o seu filho, o Infante Dom Henrique, que 
nunca foi coroado Rei, porém, sem dúvi-
da, é um dos consagrados vultos do País 
pela relevância da Escola de Sagres. O 
primeiro descobrimento aconteceria em 
1419, dois anos após a criação da escola, 
com a chegada do navegador Gonçalves 
Zarco, um dos participantes da armada 
lusitana que arrebatou Ceuta dos sultões 
maometanos, à ilha de Porto Santo - e 
no ano seguinte, ele aportaria na Ilha da 
Madeira. Os portugueses atingiram o Ar-
quipélago dos Açores, na Ilha de Santa 
Maria, em 1427, com Diogo de Silves – 
este, como Zarco, a historiografia não 
registra o local de seu nascimento. Os 
progressos de Sagres continuariam e em 
1434 Gil Eanes superaria o Cabo do Bo-
jador, o ponto mais meridional do Marro-
cos, no então chamado Mar Tenebroso, 
abrindo, assim, a rota da África negra 
aos lusitanos.   

O mundo, depois de Sagres, foi en-
curtando as distâncias e tornou-

-se inexorável a sua globalização desde 
a retumbante expedição do Almirante 
Vasco da Gama à verdadeira Índia, em 
1498 – e não à Índia imaginada por Co-
lombo, a mando de Castela, ao desem-
barcar na ilha caribenha onde hoje es-
tão o Haiti e a República Dominicana. A 
universalidade de Portugal daria novos 
mundos ao mundo. Como nos ensinou o 
Catolicismo e a poética narrativa de Luis 
de Camões em Os Lusíadas.  

Programe-se
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 
Barreiros 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 25.03 Show de Carminho 
no Tom Brasil; Dia 26.03 Esporte Clu-
be Lusitano comemora 85 anos Te-
remos almoço e musica para dançar. 
Almoço Dançante do Raízes com 
bacalhau à Raízes além de outros 
pratos e exibição do rancho. (Confi-
ra mais detalhes destes eventos em 
nossa agenda semanal)

Caro amigo leitor
O seu jornal PORTUGAL EM 
FOCO, esta semana traz um brin-
de para você. Dia 25.03 teremos 
na casa de shows Tom Brasil, o 
show da Carminho (grande can-
tora portuguesa da atualidade) 
com o Show Carminho Canta 
Tom Jobim. Os leitores do jornal 
Portugal em Foco terão como 
premio um descontasso de 50% 
desconto. Veja o anuncio em 
nossas paginas.

CR7 tem um novo sonho
O internacional português Cristia-
no Ronaldo revelou que seria outro 
sonho tornado realidade a con-
quista da Taça das 
Confederações de 
futebol, não escon-
dendo a ambição 
de vencer a prova 
por Portugal. Num 
dia em que a FIFA 
deu a conhecer ao 
atacante luso o tro-
féu da prova, a 100 
dias do seu início, Ronaldo mostrou-
-se consciente das dificuldades em 
conquistar aquele troféu, mas tam-
bém revelou o desejo de a seleção 
portuguesa voltar a conquistar um 
torneio que nunca ganhou. “Gosta-
va, era um sonho, mas falta muita 
pedra para partir’”, afirmou o capi-
tão português junto ao troféu, o qual 
não quis pegar. “Nunca toco, nunca 
toco nos troféus, porque dá azar”, 
acrescentou. Sobre a competição, 

Cristiano Ronaldo diz que “o sonho 
tem de existir sempre”, mas que tudo 
o resto só mesmo para a altura da 

competição. “Agora 
é ver o que é que vai 
acontecer, ver como 
é que a equipa vai 
estar, a sorte tam-
bém conta, depende 
de muitos fatores, 
espero que Portugal 
possa ter a felicida-
de e a sorte de poder 

ganhar um troféu que também nun-
ca ganhou na história e que seria 
bonito”, concluiu. A Taça das Con-
federações, que constitui um “balão 
de ensaio” para o Mundial de futebol 
de 2018, a ser disputado na Rússia, 
realiza-se naquele país entre 17 de 
junho e 02 de julho, e junta os vá-
rios campeões continentais, o país 
anfitrião e o campeão do mundo. A 
seleção portuguesa, campeã eu-
ropéia em título, ficou integrada no 

grupo A, juntamente com a anfitriã 
Rússia, Nova Zelândia (Oceânia) e 
México (CONCACAF), enquanto o 
grupo B é composto por Camarões 
(África), Chile (América do Sul), 
Austrália (Ásia) e Alemanha (cam-
peã do mundo). Mas antes deste 
sonho, teremos uma exposição de 
caricaturas de CR7 no Funchal. No 
teatro Baltazar Dias a partir de 28 de 
Março, precisamente o dia que o jo-
gador fará o jogo particular entre as 
seleções de Portugal e Suécia. Os 
desenhos publicitários na imprensa 
mundial poderão ser apreciados até 
13 de Abril, graças a uma parceria 
entre, o Museu Nacional de Impren-
sa e a Câmara Municipal do Fun-
chal. A exposição foi anunciada pelo 
presidente da câmara Paulo Cafôfo: 
“É mais uma homenagem para que 
todos os madeirenses, mas também 
os turistas que nos visitam, reconhe-
çam e associem o Cristiano Ronaldo 
à Madeira e sua cidade.”

Caros Amigos continuem ligados no programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar das 17 às 18 horas pela Rádio Trianon 
AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 740, o Programa “Heróis do Mar”, com a apresentação 

de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Dia 16.03.2017
Fernando Braz de Carvalho (Nosso amigo, 
colaborador e diretor da Malharia Karkor); 
Ana Beatriz e João Paulo (filhos do Com. João 
Caldas Fernandes e da Sra. Telma Caldas).
Dia 17.03.2017
Dulcimara Martins Leal (integrante do 
G. F. dos Veteranos de São Paulo do 
Clube Português e esposa do Armando 
Torrão); Marta Sintra (esposa do amigo 
Manuel Craveiro); Márcia Alves (Secre-
taria do Presidente Sr. Antero Pereira 
do SAMPAPÃO); Alberto Dinis (nosso 
amigo e assinante do Portugal em Foco). 
Dia 18.03.2017

Varela Leal (radialista e um dos fundado-
res da Casa de Portugal do Grande ABC).
Dia 19.03.2017
Franklin Antero de Sá Pereira (filho do casal 
Lola e Sr. Antero Pereira, presidente do Sindica-
to de Panificação e esposo da Daniela); Sr. Al-
bino da Cruz Lopes (diretor da Transportadora 
Cruz de Malta); Maria Helena de Abreu (Agên-
cia Nova Portugal); é também comemorado o 
Dia de São José e o Dia dos Pais em Portugal.
Dia 20.03.2017
Rubens Alberto Mano; Cristiane Cardoso 
Viveiros (filha Sr. Antonio Olim); Gustavo 
Pereira de Oliveira (filho da Sandra e Mar-
celo); Zé Picanha (Integrante do Rancho 
da Casa do Minho de São Paulo). 
Dia 21.03.2017

Daniel Alfredo Machado; André de Freitas 
(nosso chefinho diretor da Numatur Turismo); 
Noêmia Ascenção de Souza (esposa Dr. Os-
valdo Dias de Souza); José Tomas Gil (assi-
nante do Portugal em Foco e assíduo freqüen-
tador das festas portuguesas que neste ano 
de 2017 comemora seus 77 anos); Manuela 
Gonçalves (filha do casal amigo Sra. Marli e 
Sr. Manuel Gonçalves da Art Flora); Dr. Marcio 
Fago; Neste dia em 2017 o Grupo Leograf Co-
memora seus 18 anos de fundação.
Dia 22.03.2017
Fabiana (neta do falecido Sr. Manuel Teves); 
Faria aniversario neste dia o Com. Manuel 
Tavares de Almeida (ex-Presidente do Banco 
Luso-Brasileiro); João Luiz de O. Junior (filho 
do amigo João Luiz); Dep. Fernando Capêz.
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LIGA NOS 2016 - 2017

LIGA Ledman 2016 - 2017

JORNADA 25

JORNADA 31

DISTRITAIS

AVEIRO
JORNADA 23

BRAGA
JORNADA 25

LISBOA

JORNADA 05

VILA REAL
JORNADA 23

cOImBRA
JORNADA 22

JORNADA 21

JORNADA 05
GuARDA

JORNADA 20

JORNADA 05
VISEu

JORNADA 22JORNADA 05
LEIRIA

JORNADA 20

O FC Porto goleou o 
Arouca, por 4-0, no jogo 
que abriu a 25.ª rodada da 
Liga. Soares, com dois gols, 
Danilo e Diogo Jota aponta-
ram os gols portistas. 

FC Porto goleia Arouca
e volta à Liderança da Liga

Com este resultado, o 
FC Porto sobe à liderança 
do Campeonato, e aguar-
da o resultado do Benfica
-Belenenses da próxima 
segunda-feira.

O Sporting recebeu às vitórias ao bater o Ton-
dela por 4-1. Bas Dost marcou os quatro gols dos 
leões, sendo que dois foram apontados de grande 
penalidade. O holandês desperdiçou um terceiro 
pênalti. Jhon Murillo marcou o gol do Tondela.

Sporting vence Tondela
com póquer de Bas Dost

 Chaves e SC Braga empataram a em zero a zero, 
no Estádio Municipal de Chaves, em partida da 25.ª ro-
dada da Liga. No retornou ao campo do anterior clube, 
Jorge Simão, treinador dos arsenalistas, foi expulso do 
banco de suplentes.

Empate sem gols entre 
Chaves e SC Braga

O Feirense venceu no sábado o Vitória de Setúbal, 
por 2-1, no Estádio do Bonfim, encontro referente à 25.ª 
jornada da Liga

Feirense dá a volta e
vence V. Setúbal no Bonfim

O Benfica retomou a 
liderança do campeona-
to, vencendo o Belenen-
ses por 4-0, na partida 
que encerrou a 25.ª ro-
dadda da competição. 
André Almeida, titular na 
vez de Nélson Semedo, 
abriu o marcador na pri-
meira parte, enquanto 
Mitroglou, Salvio e Jo-

Benfica retoma liderança com 
vitória sobre o Belenenses 

nas estabeleceram o 
resultado final.

Os encarnados de-
ram, assim, resposta 
positiva depois da der-
rota frente ao Dortmund, 
que custou a eliminação 
da Liga dos Campeões, 
voltando a ter um pon-
to de vantagem sobre o 
FC Porto na liderança.

 Habituado a deter re-
cordes, Cristiano Ronal-
do alcançou no domingo 
o topo de uma das pou-
cas estatísticas particu-
lares que ainda não do-
mina no Real Madrid, ao 
igualar Alfredo Di Stéfano 
como o jogador com mais 
gols marcados pelos me-
rengues no Santiago Ber-
nabéu.

Ronaldo iguala Registro
Histórico de Di Stéfano

Capitão da Seleção Nacional chegou aos 210 gols no Santiago 
Segundo dados apre-

sentados por Mister Chip, 
especialista espanhol de 
estatísticas, o gol mar-
cado por CR7 diante do 
Betis foi o seu 210.º no 
palco merengue, tento 
que lhe permite igualar a 
tal marca histórica de Di 
Stéfano. Para trás ficam 
Santillana (209), Raúl 
(206) e Puskás (157).

um matador de cabeça
Com o gol que mar-

cou, Ronaldo assumiu 
igualmente a dianteira 
de um outro aspecto 
estatístico, o de jogador 
no ativo com mais gols 
marcados de cabeça. 
CR7 chegou aos 46, 
superando Aritz Aduriz, 
que tem 45.
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GENTIL MOREIRA HOMENAGEADO COM 
TÍTULO DE GRANDE BENEMÉRITO DO 

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI

Momento especial da noite, o homenageado, Comendador Gentil 
Moreira, 2º vice-presidente executivo do clube, quando agradecia 
o título de Grande Benemérito, do C.P.N., com certeza, merecida-
mente

Num registro desta noite festiva, vemos o Presidente do C.P.N. Dr. Fernando Guedes e o Presidente do 
Conselho do C.P.N. Comendador Orlando Cerveira ao lado da esposa Laura Cerveira realizando a entre-
ga do título de Grande Benemérito ao Comendador Gentil Moreira e esposa, Clarisse Moreira

Sr. Gentil 
Moreira ao 

lado de sua 
esposa, 
Clarisse 
Moreira, 

exibindo seu 
título com 

os amigos, 
o Presidente 
Dr. Fernando 

Guedes e 
Comendador 
Orlando Cer-

veira e es-
posa, Laura, 

nesta noite 
memorável

O mestre de cerimônia, Araújo Borges e o Presidente, Dr. Fernando 
Guedes, num close ao lado do grande homenageado da noite, Co-
mendador Gentil Moreira

Outro belo momento na homenagem prestada ao Comendador Gentil Moreira, 2º 
vice-presidente executivo do clube, quando se expressa da sua satisfação em rece-
ber esta homenagem do C.P.N. Ao lado vemos o Presidente, Dr. Fernando Guedes 
e o mestre de cerimônia, o radialista, Araújo Borges.

Belíssima imagem do 2º vice-presidente executivo do clube Gentil Moreira, o 1º vice-presidente Executivo, Carlos Bartha e esposa, a 
diretora Zenir de Mello, o Presidente Dr. Fernando Guedes, esposa Dra. Rosa Guedes, a Embaixatriz Sra. Maria Eduarda, o Cônsul 
de Portugal - Embaixador, Jaime Leitão, o Comendador Orlando Cerveira e esposa, Laura Cerveira

Mesa do 
homenagea-
do da noite,  

Comendador 
Gentil Moreira, 
esposa Claris-

se, Dr. Fernan-
do Guedes, o 
casal Maria e 

o cantor Mário 
Simões, o 

Embaixador 
Jaime Leitão, 

Embaixatriz 
Maria Eduarda 

e a primeira-da-
ma Dra. Rosa 

Guedes

Uma noite de mui-
tas emoções, no 
Baile Festivo do 

57.º aniversário do Clu-
be Português de Niterói -  
do Ingá, onde a diretoria, 
sob a administração do 
Presidente Dr. Fernando 
Guedes recepcionou au-
toridades, convidados, 
associados e amigos 
para juntos festejarem 
mais um ano de funda-
ção deste importante 
Clube da Comunidade 
Luso-brasileira. 

E como já é tradicio-
nal, a diretoria realizou 
bonita homenagem ao 
Comendador Gentil Mo-
reira 2º vice-presiden-
te executivo do clube, 
grande colaborador e 
benfeitor do Clube Por-
tuguês de Niterói que, 
ao longo da sua vida, 
teve participação ativa 
no engrandecimento 
e desenvolvimento do 

Clube com passagens 
de sucesso em diver-
sos cargos administra-
tivos, sempre pautados 
em trabalhar em prol 

do Clube e divulgar as 
tradições portuguesas 
no Brasil sempre ao 
lado da sua amada in-
cansável esposa, Sra. 
Clarisse Moreira, sem 
dúvida alguma, uma 
merecida homenagem 
que o Clube prestou a 
esse benquisto portu-
guês, homem de dina-
mismo e sucesso na 
vida social, e pessoal, 
grande empresário de 
Niterói, proprietário da 
Confeitaria Beira Mar, 
uma das mais concei-
tuadas do Rio de Ja-
neiro.

Não podemos deixar 
de citar que o senhor 
Gentil Moreira, também 
é escritor e já nos pre-
senteou com dois exce-
lentes livros.

E, a diretoria do Clu-
be Português de Niterói 
do Ingá, não poderia 
deixar jamais de prestar 

essa linda homenagem 
ao amigo, Gentil Mo-
reira entregando-lhe o 
Título de Grande Bene-
mêrito do Clube Portu-
guês de Niterói do Ingá, 
uma justa homenagem 
que foi passada às suas 
mãos pelo amigo de 
longas datas, Comen-
dador Orlando Cerveira. 
Presidente de Conselho 
do Clube.

Na oportunidade, o 
homenageado Gentil 
Moreira, ao lado da sua 
esposa, senhora Claris-
se Moreira, muito emo-
cionado agradeceu pela 
homenagem que lhe foi 
prestada e de toda sua 
satisfação, de alguma 
maneira ter colabora-
do com o seu trabalho 
e pujança, e participa-
do da vida e sucesso 
do desenvolvimento do 
Clube Português de Ni-
terói. 
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Sem venda 
nos olhos

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

Secretária Municipal de aSSiStência Social e 
direitoS HuManoS do rio de Janeiro

Eles estão espalhados pelas calçadas 
das principais cidades do país. Só na 
cidade do Rio de Janeiro são quase 15 

mil moradores de rua, número maior que a 
população de 3.187 municípios brasileiros. 
E, mesmo assim, são praticamente invisíveis 
aos olhos da sociedade. Sobrevivem catando 
papelão, latinhas, qualquer coisa que renda 
alguns trocados que serão convertidos, em 
muitos casos, em drogas e bebidas. Fogem 
da realidade por alguns instantes e mergulham 
cada vez mais fundo no abismo da degradação 
humana. Comem o que encontram nas lixeiras 
dos restaurantes; vestem e calçam o que foi 
jogado fora por aqueles que podem consumir. 
As políticas públicas de enfrentamento do pro-
blema, adotadas até agora, não conseguiram 
ir muito além do acolhimento dessas pessoas 
para os abrigos municipais.

Mas precisamos ir além: tratar essa ques-
tão de forma individualizada, caso a caso, 
cada ser humano como único. Estudar a 
realidade de cada um para mudar o futuro. 
Reintegrá-los à sociedade é possível. Des-
de que a sociedade olhe verdadeiramente 
para eles e não brinque de cabra cega ou 
de esconde esconde, varrendo pessoas 
para debaixo do tapete social. Cuidar das 
pessoas é também ouvi-las. Só assim po-
deremos ajudá-las.

almoço das Quartas nas Beiras 2017
Uma quarta-feira, 

bem movimentada, no 
Almoço das Quartas, 
na Rua Barão de Ubá, 
numero 341 – na Tiju-
ca, com mais uma rea-
lização do já tradicional 
Almoço das Quartas 

que esteve bem fre-
quentado com a pre-
sença de muitos ami-
gos para saborearem a 
deliciosa gastronomia 
beirã. Tudo prepara-
do pelo máster-chefe, 
João e sua equipe de 

O Almoço das Quartas, esta semana esteve bem movimen-
tado, numa grandiosa confraternização entre os amigos, o 
Presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, José Ma-
tos e o Comendador José Morais – Presidente de Honra do 
Bloco Badalo de Santa Teresa, o famoso “Sangue Bom da 
Barão”

O radialista, José Chança, sempre dando um show 
de música e informação no seu programa Portugal 
Rádio Esporte, na Radio Bandeirantes, num desta-
que com os amigos José Barros,José Marques,Ar-
naldo Sá

colaboradores apre-
sentando um show de 
competência. Não po-
dia deixar de falar dos 
deliciosos vinhos portu-

gueses, além da aten-
ção do Presidente José 
Henrique e toda sua 
diretoria,almoço das 
quartas imperdivel
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Tradicional Almoço das Quintas no Arouca

Rio de JaneiRo,  de
9 a 15 de maRço de 2017

Outra bela tarde de 
quinta-feira, no Arou-
ca, com seu tradicional 
convívio - Almoço das 
Quintas com muita gen-
te boa marcando pre-

sença para saborear 
um verdadeiro man-
jar dos deuses com 
vinhos portugueses, 
um tratamento “vip” 
proporcionado pela 

diretoria do Arouca e seu 
Presidente, Fernando 
Soares. Tudo isso com 
o som do Cláudio San-
tos e Amigos, agitando a 
tarde arouquense.

Uma mesa, nota 10, no Almoço das Quintas, onde vemos, o Cesário, Jerônimo, Vi-
nícius, Salazar, Fausto, Antônio Peralta, Dias, Sérgio, Waldo, Tuninho, Neca e o Edu 
Coimbra, formando um lindo grupo

O dinâmi-
co, Licínio 

Bastos, num 
destaque 
durante o 

convívio 
semanal do 
Arouca com 

os amigos 
João, Rodan-

do Legal 
(diretor) e o 

Serginho

Nada como reunir aos amigos e ouvir boa música, saborear uma boa gastronomia e 
um bom vinho, este lugar é o Arouca. Na foto, Manuel Beninger – Presidente da APAM, 
Antônio Serápico, Adelino, Eva – professora/engenheira e a jornalista Vilma

Linda 
família, 

curtindo o 
Almoço das 
Quintas, no 

Arouca, o 
Aníbal “o 

português 
do chope”, 

sua esposa 
Pinna e sua 
linda filha a 

princesinha, 
Cléo Pinna
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Almoço da Amizade festejou o Dia Internacional da Mulher
Tarde incrível, do último dia 8 

de março, na Casa de Trás-os-
Montes, onde o tradicional even-
to promovido pela transmonta-
na, Lúcia Granito homenageou 
o Dia Internacional da Mulher, 
além de arrecadar fundos para 
ajudar diversas Instituições, 
essa é a finalidade maior des-
te Chá da Amizade,  que nesta 
tarde foi um belo almoço, uma 
grande reunião das senhoras da 
nossa comunidade, onde tam-
bém os aniversariantes do mês 
recebem o carinho e homena-
gens dos presentes, não faltan-
do o tradicional bolo e a musi-
calidade do cantor Marco Vivan, 
sempre dando aquele show para 
o seu público.

O evento Almoço da Amizade dedicado às mulheres, no Dia Internacional da Mulher, 
numa linda confraternização, em destaque, a anfitriã Lúcia Granito, Isaura Milhazes, Ire-
ne, Maria Alcina, Eneida, Lúcia Boaventura, Adília Noronha. Eneida Torrão, Lina Cunha,  
D. Olinda, sua nora e Neli Cravo

Agitando o Almoço da Amizade, no Dia Interna-
cional da Mulher, o cantor Marco Vivan e Amigos,-
foi a sensação da tarde com sua linda voz e vasto 
repertório. Na foto com a presença de sua mãe 

Casa de Viseu homenageou naturais 
de Resende, Cinfães e Lamego

Um domingo ma-
ravilhoso, onde a fa-
mília visiense esteve 
reunida para home-
nagear seus naturais 
de: Resende, Cinfães 
e Lamego. Um dia 
maravilhoso, onde foi 
oferecido um delicioso 
churrasco ao som do 
Conjunto Típicos da 
Beira Show.

Na oportunidade, 
a diretoria visiense 
fez diversos sorteios, 
uma iniciativa maravi-
lhosa para financiar a 
próxima digressão do 

Rancho da Casa de 
Viseu a Portugal. Foi 
um belo pedaço de 
tarde, onde os com-

ponentes do Rancho 
da Casa de Viseu 
brindou o público 
presente com uma 

linda apresentação 
e, com certeza bri-
lhará em Portugal. 
Parabéns, moçada.

O Presidente da Casa de Viseu, Dr. Flávio Mar-
tins, junto aos componentes do Rancho da Casa 
de Viseu homenageando o Sr. Almeida Cardão, 
o mais idoso da família presente vemos ainda a 
cardiologista, Fabíola Cardão

Outro belo destaque, desta tarde maravilhosa com o Presidente, Flávio reali-
zando mais uma homenagem à senhora Solange Cardão, mãe do mais novo 
integrante da família Cardão

Explosão de alegria, na Casa de Viseu, no al-
moço do passado domingo, o vice-presidente Vi-
siense, Alcídio Morgado, esposa, Márcia Morga-
do, primeira-dama, Luciene Marquesan Martins 
e ---------, Ane Cristine Castro

Gente boa e amiga, no Almoço em homenagem 
aos naturais visienses Aurélio de Petrópolis, Alfre-
do, Carneiro e mais dois amigos

O empresário, José Mota, com sua esposa, Fátima, 
Orlando Pereira, e esposa, Ana Maria com Felipe Men-
des, na Casa de Viseu que homenageou os Naturais 
de Resende, Cinfães e Lamego
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Maneca
destaque da semana 
do casal 
Luso-Brasileiro

LiNda festa de aNiversÁrio do 
cLuBe Português de Niterói

Não pude estar presente na festa de aniversário do Clube 
Português de Niterói no sábado passado, mas fiquei saben-
do que foi uma linda noite com a presença de autoridades 
de diversos segmentos da nossa Comunidade Portuguesa 
no Rio de Janeiro, entre eles o empresário Sr. Antônio, dire-
tor do Restaurante Cafúba um dos mais famosos de Niterói, 
na foto acompanhado da Shirley, Fernando, Andréa, Maia, 
Rosa, Vera, Pedro, Miguel, Gabriel 

soLar traNsmoNtaNo com mais uma reaLização e muita aNimação

Pé de vaLsa da semaNa

Nossos agradecimeNtos 
ao casaL de PiNdeLo 

dos miLagres
Foi com muito gosto que aceitamos o convite do dis-
tinto casal, Dona Lurdes e Custódio, para passarmos 
juntos, este Carnaval nas belas dependências de la-
zer. em São Pedro da Aldeia  (balneário). Não foi em 
Pindelo dos Milagres (São Pedro do Sul), ficamos em 
outro São Pedro, da Aldeia, foi maravilhoso, obrigado, 
amigos.  Ao distinto casal, nossos parabéns pela che-
gada do Joaquim, vosso bisneto, extensivo à mamãe 
Bianca e marido, aos avós Dona Ana Lúcia e Fábio, 
suas filhinhas, agora titias, as jovens Fabiana e Bruna. 
Que Deus Abençoe este anjinho (Joaquim) e toda a 
família, são os  nossos votos.

Domingo passado dei uma chegada a 
Casa Trás-os-Montes e Alto Douro, de-
vido a outros compromissos, um pouco 
atrasado, como vemos, na hora do corte 
do bolo dos aniversariantes. Neste cená-
rio fotográfico, uma demonstração de ca-
rinho e união, como diz o atual Presidente 
Dr. Ângelo Horto, António Paiva, sempre 
Presidente, colaborando com os traba-
lhos, a seu lado, Dona  Leocádia grande 
colaboradora de muitos anos, nesta Insti-
tuição, por isso, meus parabéns. No pal-
co, vemos o Conjunto Santos e Amigos, 
que alegrou a tarde e também, o atual 
Presidente, agradecendo a presença de 
todos e até mostrando a sua qualidade 
como cantor, parabéns e boa sorte a toda 
a Diretoria.

Domingo passado, no Almoço Dançante da Casa de 
Viseu, era só alegria, além do encontro de pessoas que 
vieram de outras cidades, com sobrenome de Cardão, 
foi uma grandeza, só resta saber, se todos são familia-
res do grande visiense, Antônio Cardaão, só ele para 
fazer a pesquisa, mas, o casal em pauta, sempre está 
nos grandes acontecimentos, por isso, meus parabéns 
para Dona Jandira, uma brasileira muito portuguesa, 
que quando o seu marido, Aníbal (português) fala em ir 
para Portugal, no dia seguinte  as malas estão prontas. 
Parabéns, amigos pelo bom gosto de viver a vida, com 
o desejo de muita saúde.   

Gostei de ver, no domingo passado, na Casa de 
Viseu, o simpático casal, Sr. Aurélio e Dona Maria 
Eugenia, que veio de Petrópolis para participar de 
uma grande tarde dançante, no  tradicional almo-
ço do Solar Visiense.  Quero dar os parabéns ao 
distinto casal pelo belo show na pista de dança, só 
com um pedido: apareçam mais vezes! vocês são 
pessoas muita estimadas na nossa comunidade, 
saúde amigos.

feLiz aNiversÁrio 
amiga do coração

Nossa querida colu-
nista, amiga, gran-
de fadista, MARIA 
ALCINA, completou 
no passado dia 12, 
mais um ano de 
vida dedicado a 
tudo que lhe é caro: 
família, a nossa 
Comunidade, o 
Fado Cantado com 
sua linda voz e o 
bem querer a todos 
que circulam à sua 
volta. PARAbéNS 
dos seus amigos do 
Portugal em Foco, 
desejando muita 
paz e saúde por 
mais 365 dias 

futura 
Princesa do 

folclore

Irresistivel esta foto 
da linda “princesa” 
Sofia Bernardo, com-
ponente do R. Infanto 
Juvenil benjamim 
Pires, da Casa do 
Minho. Com certeza 
seguirá os passos 
de seus pais, Miche-
le (Rancho Guerra 
Junqueiro - TOM) e 
Cleber (Casa do Mi-
nho), tem no sangue 
o folclore português
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto
SE ABOLIRMOS A PRECE NA VIDA COTIDIANA,

COMO HARMONIZAR AS ENERGIAS
DA PRÓPRIA ALMA, A FIM DE COMPREENDER A 

VIDA,
NO TUMULTO DAS EXPERIÊNCIAS 

MENOS FELIZES

o amoR eStÁ No aR

caSaL eLeGaNte e feLIZ

GRaNdeS  BaLuaRteS do 
foLcLoRe PoRtuGuÊS

Amigos presentes assíduos, no Almoço das Quintas-fei-
ras  no Arouca Barra Clube, num papo descontraído, o 
Comendador Cesar Soares, Sr. Armênio e o muito amigo, 
Manuel Coelho. três amigos que tem o folclore no coração 
e na alma. ABRAÇOS FADISTAS e FOLCLORISTAS.

PaPo INfoRmaL  Na cÂmaRa 
doS VeReadoReS

Três amigos atualizando assuntos da comunidade por-
tuguesa, antes da solenidade do dia 10 de junho, de 
Portugal e de Camões, nesse dia em que a Vereadora 
Teresa Bergher homenageia a nossa Pátria. Na foto: 
Dr. Felipe Mendes (Jornal Portugal em Foco), nosso 
colunista, Dr. Vitor Massena e Antônio Loulé. MUITAS 
BENÇÃOS.

muLHeR, foNte da VIda
No dia 8 de Março, Dia Internacional da 
Mulher,  a nossa  querida amiga Lúcia Gra-
nito,  festejou  com um saboroso almoço 
os 11 anos do Chá da Amizade, na Casa 
dos Açores. É gratificante sentir o amor ao 
próximo de Lúcia Granito e sua equipe. 
Muitos brindes, bingos, salão super lota-
do, senhoras dançando alegremente ao 
som da voz bonita de, Marcos Vivan. Na 
foto: Neumara, Lina Cunha, Lúcia Granito, 
Maria Alcina, uma amiga, Isaura Milhazes, 
Nely Cravo e Alice Boaventura. Parabéns 
as queridas amigas que colaboraram na 
bonita festa, e bem haja a nossa fotografa 
Emília Vieira. MUITAS BENÇÃOS

coNfRaRIa GRÃo VaSco

Casal muito simpático, prestigiando as associações 
portuguesas. O empresário, José - Diretor do Restau-
rante Casa Cliper, no bairro do Leblon, e sua linda es-
posa. ABRAÇOS FADISTAS.

Saudade doS amIGoS
A Comunidade Por-
tuguesa sente muita 
falta deste casal. tão 
querido, D. Geralda 
e Sr. Camilo, da Ma-
vesa.  Soube que D. 
Geralda está doen-
tinha, mas pedimos  
à Nossa Senhora,  
para que fique logo 
boa, e voltem logo 
ao nosso convívio 
com sua simpatia e, 
muito felizes. MUI-
TAS BENÇÃOS.

Tenho  muito cari-
nho e orgulho de 
ter como amigos  
sinceros, o casal 
Irene e Adão Ri-
beiro, Embaixa-
dores de Castro 
Daire. Sempre 
presentes nos 
eventos da nossa 
Comunidade, 
dançando felizes 
as belas músicas 
portuguesas.
ABRAÇOS FA-
DISTAS.

É um prazer 
publicar esta 
foto de dois 
grandes  ami-
gos e confrades 
visienses: O Al-
moxarife, José 
Ernesto, da 
Confraria Grão 
Vasco da Beira, 
e o dinâmico 
empresário, 
Manuel Rocha, 
diretor Presi-
dente da em-
presa Visiense 
Terraplanagem. 
ABRAÇOS 
FADISTAS.

Saudade muIta Saudade

Sinto muita falta dos meus queridos amigos - irmãos , o 
casal Tininha e Luisinho Vieira, sei que ele está melhorando 
com os cuidados e carinhos da sua incansável  e amorosa 
esposa, Tininha, uma grande mulher, dedicada ao grande 
amor da sua vida. Tininha, abraços carinhosos de todos 
nos, pelo Dia Internacional da Mulher. MUITAS BENÇÃOS.
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Rio de JaneiRo,  de
9 a 15 de maRço de 2017

Mais um Belo Domingo
Transmontano nota 10

Transmon-
tano de fé, 
Luís Augusto 
e esposa, 
Glorinha com 
o amigo, 
Pacheco 
e esposa, 
Fátima, num 
registro com 
o Felipe Men-
des (Portugal 
em Foco)

Esteve bem movimentado o almoço transmontano, recebendo um excelente nú-
mero de associados e amigos que dançaram ao som do Cláudio Santos e Amigos, 
num excelente convívio social 

Sem dúvida 
nenhuma 
esse casal é, 
com certeza, 
unanimidade 
na comunida-
de, Sra. Maria 
Antônia Ribeiro 
e o grande 
benfiquista, 
Antônio Ribeiro, 
sempre presti-
giando nossas 
associações 
com os amigos, 
Gertrudes e a 
radialista, Edna 

A diretoria transmontana, agora 
sob o comando do novo Presiden-
te, Ângelo Horto está a todo vapor 
e realizou, no domingo, mais um 
“almoço social”. Em destaque, um 
delicioso churrasco completo, car-
nes nobres, acompanhamentos, 

saladas, rojões com batatas além, 
de frutas. O toque musical ficou 
com o jovem e talentoso, Cláudio 
Santos e seus Amigos, cada vez 
melhor, caindo no gosto da comu-
nidade. Realmente, um belo do-
mingo transmontano.

Casa da Vila da
Feira é só Alegria

Realmente, o domingo da Casa 
da Vila da Feira é maravilhoso, só 
alegria e só descontração, uma ver-
dadeira extensão da nossa casa. A 
diretoria, sempre cordialíssima com 
todos que prestigiam o seu já tradi-
cional almoço, onde a gastronomia 

é muito elogiada por todos que lá 
comparecem, além dos vinhos por-
tugueses, cerveja e muito mais.

Foram momentos de total des-
contração ao som do Conjunto 
Som e Vozes. Mais uma tarde fei-
rense de sucesso.

Os famosos 
“pés de 

valsa” são 
sempre 

uma atra-
ção à parte, 

no domin-
go social 
da Casa 

da Vila 
da Feira. 

Apreciem  a 
elegância 

dos casais 

Mais uma 
linda família 
festejando seu 
aniversarian-
te, Sra. Léa 
Rosa Barreiro 
Salgado que foi 
envolvida pelos 
familiares, Luís 
Paulo Santos 
Salgado, os 
irmãos, Célia 
Barreiro, Anely 
Barreiro e 
amigos

A casa da Vila da 
Feira tornou-se 

um verdadei-
ro “point” para 

grupos de amigos 
que desejam pas-

sar um domingo 
com boa mesa e 

alegria. Exa-
tamente como 

estes  que apre-
ciaram o último 

almoço social, no 
domingo passado
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

dEscaÍda 
açorEs

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

• 1/2 frango
• 1/2 miúdos
• 1 cebola
• 3 dentes de alho
• Salsinha
• Pimenta
• 1 col sopa de banha
• 1 col chá de canela
• 1/2 pão tipo caseiro
• Sal

• Ponha os miúdos e o frango para 
cozinhar em água temperada com 
sal, a cebola o dentes de alho, Pi-
menta, canela e banha.
• Depois de tudo cozido, corte os 
miúdos e desfie o frango.
• Junte o pão, mexa bem para mistu-
rar
Retifique os temperos e sirva.

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 – 18 – Sábado – 20 h. Noite de Fa-
dos no Castelo da Feira com Ana Paula e 
Camilo Leitão. Com apresentação do Conjunto 
Cláudio Santos e Amigos.
MARÇO – 19 – Domingo – 12h. Almoço Social. 
No Salão Nobre. Cardápio variado. Música ao vivo 
com o Conjunto Cláudio santos e Amigos.
O.B.S.: Os frequentadores do Almoço Social aos do-
mingos poderão utilizar o estacionamento da Igreja 
dos Capuchinhos na Rua Haddock Lobo, 266 pagan-
do ape-nas R$ 5,00 – Uma tarifa super especial.

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

MARÇO – 22 – Quarta-feira – 12h. Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.
MARÇO – 31 – Sexta-feira – 21h. Flashback d João 
Português – Explosão de todos os ritmos, anos 70, 
80 e 90 (dance hip-hop, pagode, axé, samba e rock). 
Adesão : R$ 70,00 (Bebidas liberada refri-gerante, 
água, cerveja e petiscos).
ABRIL – 2 – Domingo – 12:30 h. Almoço dos Aniver-
sariantes. Adesão: R$ 60,00 (Bebidas não inclusas). 
Cardápio: churrasco, sardinha portuguesa assada, 
sala-das, empadão e acompanhamentos. Sobreme-
sa: banana assada com canela e açúcar e o bolo dos 
ani-versariantes. Atrações: Banda T.B. Show e ran-
cho Folclórico Maria da Fonte da Casa do Minho.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
MARÇO – 26 – Domingo – 12h. “Almoço Arraial 
Trans-montano - Aniversariantes”. Cardápio: chur-
rasco completo, acompanhamentos, saladas diver-
sas, sardinha na brasa, tripas a moda transmonta-
na, caldo verde, frutas e bolo. Atração: Amigos do 
Alto Mi-nho. Dançarinos para Damas. Valor da en-
trada: R$ 55,00.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820

MARÇO – 17 – Sexta-feira – 20h. Jantar de aniver-
sário da Casa do Minho com o  cantor român-
tico Mario Simões acompanhado pela Banda 
TB Show.  Para saborear: bolinho de bacalhau – Caldo 
verde – Bacalhau a Narcisa. Para beber: vinhos portu-
gueses – cerveja – 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 

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

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

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 - Rio Comprido - Tel.: 3178-4254
ABRIL – 16 – Domingo – Grande Páscoa Poveira. Almoço: 
Início ás 12:30h. Cardápio: Cozido à Portuguesa. Atração 
musical: Trio Josevaldo. Apresentação do Rancho Folclórico 
Eça de Queirós. O tradicional “Beija-Cruz” como na Póvoa 
de Varzim – Portugal. Convite individual: R$ 60,00. Antecipa-
do: R$ 50,00. Bebidas e sobremesas a parte. Crianças até 
10 anos não pagam.
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A desconfortável urticária

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

Cerca de 20% da população brasileira já manifestou pelo me-
nos um caso de urticária na vida. Para quem não sabe, estamos 
falando de uma lesão na pele cujas principais características são 
elevações avermelhadas, quentes e que coçam bastante.

Apesar dos sintomas serem sempre os mesmos, existem tipos 
diferentes da doença. A urticária aguda dura no máximo seis se-
manas e geralmente não demanda tratamento com medicamen-
tos. Já a urticária crônica pode permanecer ativa por meses ou 
até mesmo anos. Em todos os casos, a crise pode ser desenca-
deada por diversos motivos: calor, frio, reação alérgica a alimen-
tos ou medicamentos, roupas pressionando a pele, entre outros. 
Inclusive, alguns casos crônicos são considerados espontâneos, 
ou seja, não possuem nenhum fator desencadeante.

O tratamento varia para cada caso, mas todos devem evitar 
coçar as feridas. Para aliviar a coceira, o recomendável é aplicar 
compressas frias sobre a pele. Para um diagnóstico mais preci-
so e consequentemente um tratamento adequado, procure um 
dermatologista assim que perceber os sintomas. Apesar de não 
ter cura para a doença, as crises podem ser controladas com 
medicamentos. Procure ficar relaxado, pois o estresse emocional 
pode piorar os sintomas. Se o paciente apresentar dificuldades 
para respirar, procure imediatamente atendimento médico-hospi-
talar de urgência, pois isso pode significar uma reação alérgica 
perigosa. Por fim, fica a recomendação de sempre: não se auto-
medique.

MoMentos Marcantes na sapucaí

Momentos de 
muita emoção, 
na Sapucaí, no 
desfile da Uni-
dos da Tijuca, 
Luís Augusto,  
“Pézinho” com 
amigos, num 
close para o 
nosso jornal 
- Portugal em 
Foco

A emoção e o 
prazer em desfilar 

pela Unidos da 
Tijuca não tem pre-
ço. Aí  está a prova 

disso, a alegria 
do Luís Augusto e 

demais diretores 
ao lado do Presi-

dente tijucano, na 
armação da escola 
no setor 1, da Mar-

quês de Sapucaí
Uma grande ale-
gria tomou conta 
do camarote da 
Unidos da Tijuca, 
na Passarela do 
samba, na Mar-
quês de Sapucaí, 
Pinheirinho, o 
diretor Luís Ra-
malhoto, esposa 
Maria Elena e um 
grupo de amigos

Roberto Mon-
teiro, ao lado 
de diretores 

e amigos que 
fazem parte 

da Escola de 
Samba Paraíso 

do Tuiuti, no 
último carnaval 

na passarela 
do samba


