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CADERNO DE SÃO PAULO

O maior cantor popular de Portugal, Quim Barreiros 
voltou a São Paulo. Na última semana esteve na grande 
festa da UNEPA (União das Empresas de Panificação 
e Afins da Baixada Santista) que reuniu cerca de 600 
pessoas, e também na festa dos 59 anos de Fundação 
da Casa de Portugal de Campinas com Casa cheia. Tra-
zemos estas completas reportagens, e ainda o último 
almoço da Casa do Minho, o convívio na Padaria Vila 
Monumento, a noite de fados nos Poveiros, a coluna 
Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro, os Agitos 
Paulistas do Armando Torrão e outros assuntos de inte-
resse. Confira.

Quim Barreiros
Na festa da Unepa e Campinas

Rio de Janeiro, de 23 a 29 de Março de 2017

JaNtar de 93º aNiversÁrio
da Casa do MiNho

Presidente da Repúbli-
ca manifestou a sua con-
vicção de que o banco pú-
blico vai reduzir presença 
no país mas manter-se 
em todos os concelhos. 

O Presidente da Repú-
blica está convicto de que 
a Caixa Geral de Depó-
sitos  manterá presença 
em todos os concelhos 
do país. “Tenho a convic-
ção de que se chegará a 

Noite especial, no Solar da Casa do Minho com a realização 
do jantar festivo. Na foto diretor J. Maciel, parabenizando o 

Cantor Mario Simões pelo belíssimo Show que realizou, também 
foram realizadas homenagens aos empresários, Manuel Vieira e 
Antônio Serapicos. Detalhes pag. 2

Marcelo Convicto de que
CGD manterá Presença
em Todos os Concelhos 

uma solução que permiti-
rá reduzir a presença da 
instituição no país, mas 
mantê-la presente em 
todo o território português 
em termos concelhos”, 
declarou Marcelo Rebelo 
de Sousa aos jornalistas, 
no final de uma visita a 
uma exposição sobre a 
presença judaica em Por-
tugal, na Torre do Tombo, 
em Lisboa. 

O PSD vai con-
correr coligado em 
cerca de 140 conce-
lhos nas próximas 
eleições autárquicas. 
Em 99 municípios es-
tará ao lado do CDS/
PP, mas os social-de-
mocratas dizem es-
tar disponíveis para 
estabelecer acordos 
com outros partidos.

O PSD diz ainda que 
a Comissão Política Na-
cional se reuniu  para ho-
mologar  160 candidatos, 
ficando a faltar apenas co-
nhecer cerca de 40 candi-
daturas num total de 308 
concelhos do país.

“Estamos à frente no 
ponto de partida, mas o 

PSD Concorre Coligado em 140 Concelhos

mais importante é que ele 
constitua um bom prenún-
cio para o ponto de che-
gada, em Outubro”, disse  
Carlos Carreiras.

Carlos Carreiras afir-
ma ainda que “é seguro 
dizer que fizemos o nos-
so trabalho e que os por-
tugueses terão, da parte 
do PSD, projetos sérios 

para avaliar. Por todo o 
país, pedimos aos nos-
sos militantes para, pri-
meiro, aprofundarem 
projetos para o seu 
concelho e, só depois, 
pensarem em nomes 
para as listas”.

Em 2013, o PSD 
estabeleceu 94 coliga-
ções com o CDS-PP 
e outros partidos, das 

quais 87 foram apenas 
com os centristas. Se há 
quatro anos houve quatro 
cabeças de lista do CDS
-PP, agora estão já fecha-
dos seis. De acordo com 
as estruturas distritais do 
PSD e do CDS-PP, have-
rá coligação em dez dos 
16 concelhos algarvios.

Os ponteiros do reló-
gio vão adiantar 60 mi-
nutos na madrugada do 
próximo domingo, dia 26, 
correspondendo à mu-
dança da hora de inver-
no para a hora de verão.

Em Portugal Conti-
nental e na Região Au-
tónoma da Madeira, os 

ponteiros serão adianta-
dos 60 minutos quando 
for 1 hora de dia 26 de 
março, passando para 
as 2 horas.

Na Região Autónoma 
dos Açores, a mudança 
é feita à meia-noite, pas-
sando os relógios a mar-
car uma hora.

As remessas dos emi-
grantes subiram 44,4% 
em janeiro, para 333,4 mi-
lhões de euros, enquanto 
as verbas dos estrangeiros 
a trabalhar em Portugal au-
mentaram 1,7% para 45,5 
milhões de euros. De acor-
do, com o Boletim Estatís-
tico do Banco de Portugal 
as verbas enviadas pelos 
portugueses a trabalhar no 
estrangeiro passaram de 
230,9 milhões de euros, em 
janeiro de 2016, para 333,4 
milhões de euros, no primei-
ro mês deste ano.

Como tradicionalmente, 

os portugueses em Fran-
ça e na Suíça enviaram os 
valores mais altos (112,7 
e 79,2 milhões), represen-
tando aumentos de 52,8% 
e 33,2%.

Em sentido inverso, as 
remessas dos estrangeiros 
a trabalhar em Portugal su-
biram 1,7%, tendo subido 
de 44,78 milhões no primei-
ro mês de 2016 para 45,55 
milhões de euros em janeiro 
deste ano. O Brasil, como 
habitualmente, representou 
a maior fatia, tendo ultra-
passado os 19 milhões de 
euros em janeiro deste ano.                                           

Jovens Rejeitam 
Crédito

Habitação

Relógios Adiantam uma Hora no Domingo

Remessas dos Emigrantes
Subiram 44% em Janeiro 

As gerações mais 
novas quase não fazem 
crédito à habitação e 
essa deve ser a tendên-
cia dos próximos anos. A 
mobilidade do mercado 
de trabalho explicam es-
tas mudanças de com-
portamento.

São poucos aque-
les que, com menos de 
30 anos, decidem fazer 
um empréstimo para 
comprar casa, porque 
tanto podem trabalhar e 
Lisboa, como no Porto 
ou em Londres. Conclu-
sões de um trabalho da 
Universidade do Minho 
sobre o financiamento 
da economia. A queda 
da demografia também 
deve contribuir para a 
estagnação do mercado. 

O montante dos em-
préstimos para a casa 
está a cair desde 2011 e 
deverá chegar a metade 
em 2025. As novas gera-
ções devem antes apli-
car o dinheiro em ativos 
financeiros. 

Noite de Fados No
Castelo da Feira

Um sábado mágico, na Casa da Vila da Feira com mais uma 
edição da Noite de Fados, com os artistas Camilo Leitão e 

Ana Paula, acompanhados dos músicos Vitor Lopes e Claúdio 
Matheus. Detalhes pag. 16

Festa GaúCha No MiNho
Outro belo show Gaúcho com a realização de mais uma Coste-

lada Gaúcha, na Casa do Minho, onde as tradições Gaúchas 
são revividas pelo grupo Marcas do Sul. Última do tablóide

Família Açoriana esteve em peso, no domingo passado, para 
prestigiar este tradicional convívio, onde a alegria e descon-

tração são marcas registradas e os famosos “Pés de Valsa”. 
Detalhes pag. 17

CoNvívio soCial açoriaNo

JaNtar de aBertUra expoFood
A diretoria da ASSERJ ofereceu um jantar com a participação de 
personalidades do setor, autoridades e convidados, realizado no 
Hotel Windsor Barra, tendo a participação do ator e apresenta-
dor Márcio Garcia e Eri Johnson. Ao final do jantar, os convida-
dos  foram brindados com show da cantora Paula Toller.
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Vasco da Gama - Grupos de oposição se unem
Na noite de terça-feira, 

14 de março, na Casa da 
Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria, os Grupos 
Identidade Vasco, Pró 
Vasco e Vira Vasco fize-
ram a primeira reunião, 
em conjunto, visando as 
eleições de novembro, no 
Club de Regatas Vasco 
da Gama.

Cerca de 130 associa-
dos do Vasco da Gama 
participaram da reunião. 
Na mesa de trabalho, Ro-
berto Monteiro e Frederico 
Lopes representavam o 
Grupo Identidade Vasco, 
Nelson Rocha e José Pin-
to Monteiro, o Grupo Vira 
Vasco e Ricardo Leon Ha-
ddad, o Grupo Pró Vasco.

A palavra de ordem em 
todas as intervenções foi 
a necessidade de união 
de todos os grupos – 
“Nesses 3 meses conver-
samos com diversos gru-
pos, dois já vieram, outros 
virão” destacou Roberto 
Monteiro. Nelson Rocha 

reafirmou “...este modelo 
de administração ultra-
passado, só será derro-
tado com a luta e a união 
de todos os grupos oposi-
cionistas”. Ricardo Leon 
destacou – “É importante 
a união de todos e princi-
palmente unir em um só 
programa as propostas 

dos grupos”.
Dentre os presentes 

vale destacar: Dr. Alcides 
Martins, Dr. Alexandre 
Campello, Dr. Márcio Al-
ves de Faria, Eloi Ferrei-
ra, José Pinto Monteiro, 
Aníbal Rouxinol, Sergio 
Romay e o Grande Bene-
mérito, Otávio Gomes.

Mesa de 
trabalho dos 

grupos de 
oposição, 

Ricardo Leon, 
Nelson Ro-

cha, Frederico 
Lopes, Rober-

to Monteiro, 
José Pinto 

Monteiro, os 
três grupos 

unidos “o 
Vasco acima 

de tudo”

Frederico Lopes, durante seu pronunciamento durante a 1.ª reunião 
da oposição vascaína

Nelson Rocha, do Grupo Vira 
Vasco, falando dos projetos da 
importância dessa união dos 
três grupos em prol do Vasco

Ricardo Leon Haddah, do membro do grupo Pró Vasco, discursando 
na reunião na Casa da Vila da Feira

Assistência 
da reunião, 
em primei-

ro plano, 
Andréia 

Marques e 
Ana Beatriz, 

vascaínas 
que também 

marcaram 
presença

Dr. Alexandre 
Campello 
quando falava 
aos presentes 
da impor-
tância deste 
encontro dos 
grupos de 
oposição, nas 
eleições do 
Vasco, em 
novembro

Também 
presente, na 
Vila da Feira, 
Dr. Marcio 
Viana Farias 
– Procurador 
de Justiça do 
Trabalho

Num registro 
fotográfico ve-

mos Ricardo 
Leon, Roberto 
Monteiro, Nel-

son Rocha, 
Dr. Alcides 
Martins e o 

Sérgio Romay
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Visita do Papa será menos de 24 Horas em Portugal

Notas.. ...e mais

O Vaticano anunciou 
hoje o programa oficial de-
talhado da Peregrinação 
do Papa Francisco ao San-
tuário de Fátima

O papa Francisco esta-
rá menos de 24 horas em 
Portugal, foi hoje confir-
mado pelo Vaticano, que 
anunciou o programa ofi-
cial detalhado da Peregri-
nação do Papa Francisco 
ao Santuário de Fátima. 
O chefe da Igreja católica 
chega às 16:20 de dia 12 
de maio e parte no dia se-
guinte, às 15:00.

Do programa consta um 
encontro privado com o 
Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
logo após a cerimônia de 
boas-vindas na Base Aé-
rea de Monte Real, no dia 
12 de maio, e um outro en-
contro, no início da manhã 
do dia 13, com o Primeiro-

Ministro, António Costa, na 
Casa de Nossa Senhora 
do Carmo, onde o Papa 
fica alojado.

A chegada a Monte 
Real está prevista para as 

Nasceu a Confraria dos Saberes e Sabores 
Luso Amazônicos ‘Grão Vasco’ em Manaus

16:20, decorrendo logo de 
seguida uma cerimônia de 
boas-vindas e o encontro 
privado com Marcelo Rebe-
lo de Sousa.

Cumprindo uma tradição 

iniciada com Paulo VI, o 
Papa Francisco visita a 
Capela da Base Aérea, 
partindo de helicóptero 
para o Estádio de Fáti-
ma, onde chegará pelas 

17:35. Daí seguirá para 
o Santuário de Fátima no 
Papamóvel.

Às 18:15 Francisco visi-
ta a Capela das Aparições, 
onde faz uma oração, re-
colhendo depois à Casa de 
Nossa Senhora do Carmo.

Depois do jantar, em 
privado, o Papa vai estar 
presente na Bênção das 
Velas, na Capelinha das 
Aparições, onde dirigirá 
uma saudação aos pere-
grinos. O último ato pre-
visto no programa do dia 
12 é a recitação do Santo 
Rosário.

Às 09:10 do dia 13, o 
Papa recebe o Primeiro-
Ministro, António Costa, 
e depois visita a Basíli-
ca de Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima, onde 
se encontram os túmulos 
dos três pastorinhos.

Às 10:00 preside à 

concelebração da Missa 
no Recinto do Santuário, 
durante a qual vai profe-
rir a homilia e dirigir uma 
saudação aos doentes.

O almoço, na Casa de 
Nossa Senhora do Car-
mo, está previsto para as 
12:30 e será com bispos 
portugueses.

O Papa segue depois 
para a Base Aérea de 
Monte Real, de onde par-
te para Roma em avião 
da TAP, pelas 15:00.

A visita do Papa Fran-
cisco, por ocasião do 
Centenário das Aparições 
de Fátima, realiza-se na 
sequência de convites 
da Conferência Episco-
pal Portuguesa, entregue 
pelo Bispo de Leiria-Fá-
tima, D. António Marto, e 
do Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de 
Sousa.

BPi admite rever em alta previsão de crescimento 
para Portugal
“Em 2017, prevemos que o crescimento acelere ligeira-
mente para 1,5%, sobretudo apoiado na recuperação do 
investimento. Ainda assim, o desempenho do país pode 
muito possivelmente ultrapassar este objetivo, e a nossa 
previsão pode ser sujeita a revisão em alta”, afirma o BPI 
numa nota publicada, e assinada pelo economista José 
Miguel Cerdeira. O BPI mantém assim a sua previsão de 
crescimento para a economia portuguesa, apesar de ad-
mitir que o PIB , possa crescer mais do que o que o banco 
de investimento está a antecipar.
turismo brasileiro em Portugal começou 2017 
com crescimento de 62%
 O Brasil foi o país com maior crescimento entre os mer-
cados emissores de turistas estrangeiros para Portugal 
no primeiro mês do ano. Em janeiro os hotéis portugue-
ses tiveram  um crescimento  de 62% no número de 
dormidas de turistas brasileiros, em comparação com o 
mesmo mês do ano passado. Os estabelecimentos hote-
leiros lusos contabilizaram em janeiro 149 mil dormidas 
de cidadãos brasileiros, um valor apenas atrás da pro-
cura dos turistas do Reino Unido (333 mil) e Alemanha 
(234 mil), ficando à frente do número de dormidas  de 
mercados emissores  mais fortes, como Espanha, França 
e Holanda.
taP conclui renegociação de dívida com bancos
O ministro português do Planejamento e das Infraestrutu-
ras confirmou, , que o processo de renegociação da dívi-
da da TAP está concluído com todos os bancos, afirman-
do que “nas próximas semanas” será lançada a oferta 
pública de venda aos trabalhadores. “Está tudo encerra-
do, mesmo com os bancos menores , e agora nas pró-
ximas semanas vamos lançar a oferta pública de venda  
das ações aos trabalhadores para concluir este processo, 
para estabilizar a estrutura acionista, para nomear o con-
selho de administração e normalizar a empresa como foi 

Já nasceu a Confraria 
dos Saberes e Sabores Luso 
Amazônicos ‘Grão Vasco’, 
em Manaus, no Brasil. O ato 
de constituição foi formaliza-
do por cerca de duas deze-
nas de membros fundadores, 
no passado dia 9 de Março. 
A nova confraria nasceu no 
seio da comunidade por-
tuguesa de Manaus, apa-
drinhada pela Confraria de 
Saberes e Sabores da Beira 

‘Grão Vasco’, estando para 
breve a realização do I Capí-
tulo de Entronização.

António Humberto Matos 
de Figueiredo, natural de 
Moimenta da Beira, e Eliete 
Farias dos Santos, uma des-
cendente de portugueses, 
são confrades titulares da 
Confraria de Saberes e Sa-
bores da Beira ‘Grão Vasco’ 
e foram os mentores da nova 
coletividade, que terá a sua 

sede no Luso Sporting Clube, 
na cidade de Manaus.

De salientar que António 
Humberto Matos de Figuei-
redo está já há alguns anos 
radicado em Manaus, é um 
conhecido empresário nesta 
cidade e um ‘ativista’ na defe-
sa das suas origens. Tem de-
sempenhado várias funções 
em colectividades ligadas 
à comunidade portuguesa, 
pertencendo atualmente aos 

órgãos directivos do Luso 
Sporting Clube, do qual já 
foi presidente.

O Almoxarife da Confra-
ria de Saberes e Sabores 
da Beira ‘Grão Vasco’, José 
Ernesto Silva, já elogiou o 
“excelente trabalho” desen-
volvido por aqueles dois 
confrades, em Manaus, na 
constituição da nova colec-
tividade que se compromete 
a defender, promover e di-
vulgar da cultura e gastrono-
mia portuguesa em terras da 
Amazônia.

Recorde-se que Luso 
Sporting Clube foi fundado a 
1 de Maio de 1912 por um 
grupo de comerciantes por-
tugueses interessados na 
prática do futebol, tornando-
se num clube da colônia por-
tuguesa em Manaus, sendo 
hoje é um dos mais conhe-
cidos clubes sociais daquela 
cidade.

De destacar a importân-
cia que as comunidades 
portuguesas na diáspora, 

nomeadamente pessoas 
oriundas da nossa região, 
dão à cultura e tradições por-
tuguesas, refletida no fato da 
Confraria de Saberes e Sa-
bores da Beira ‘Grão Vasco’ 
já ter sido, por diversas ve-
zes, contactada por pessoas 
e colectividades de outras re-
giões do Globo para a cons-
tituição de novas Confrarias, 
que promovam e divulguem 
as tradições, usos e costu-
mes, bem como a nossa gas-

tronomia beirã. 
A Confraria Grão Vasco 

está hoje representada no 
Brasil na Casa do Distrito 
de Viseu no Rio de Janeiro, 
com a Confraria de Saberes 
e Sabores de Portugal, em 
Zurique, e a Confraria de Sa-
beres e Sabores de Portugal 
na Suíça Francófona, em 
Genebra, bem como repre-
sentações nos quatro cantos 
do mundo com confrades ti-
tulares.

Humberto da Confraria de Manaus

Grupo da Confraria de Manaus

o nosso propósito desde o início”, afirmou Pedro Marques 
aos jornalistas.
três portugueses entre os mais ricos do mundo
Américo Amorim continua a liderar a riqueza em Portugal, 
apesar de ter recuado 16 posições no “ranking” geral, pas-
sando a ser o 385.º mais rico do mundo.  A riqueza do em-
presário nortenho aumentou entre 2016 e 2017 em cerca 
de 300 milhões de dólares para um total de 4,4 bilhões. 
Alexandre Soares dos Santos, surge em 745.ª posição, 
com uma fortuna avaliada em 2,7 bilhões de dólares. O do 
“Pingo Doce” melhorou também no “ranking”, já que no ano 
passado tinha ficado no 854.º lugar.Em terceiro, surge Bel-
miro de Azevedo, encontrando-se na posição 1.376, com 
uma fortuna avaliada em 1,5 bilhões de dólares. 
Um milhão de cheques-dentista ficaram por usar
Quase um terço (27%) dos cheques-dentistas emitidos 
desde 2008 não chegou a ser utilizado. Dos 4,3 milhões 
de vales lançados nos últimos oito anos ao abrigo do Pro-
grama Nacional de Promoção de Saúde Oral, houve 1,14 
milhões que acabaram por ser desperdiçados.Os cheques-
dentista podem ser utilizados nos consultórios ou clínicas 
privadas aderentes, não havendo restrição quanto à área 
de residência do utente. As grávidas, os idosos que rece-
bem o complemento solidário e as crianças e jovens até 
16 anos são os maiores beneficiários desta medida, que 
há um ano foi alargada até os 18 anos no caso de já terem 
sido utilizadores.
Sistema de saúde dos militares registra déficit de 
50 milhões
Uma auditoria às contas do Instituto de Ação Social das 
Forças Armadas apurou um déficit financeiro de 50 milhões 
de euros no sistema de saúde dos militares das Forças Ar-
madas, que tem cerca de cem mil beneficiários, incluindo 
cônjuges e descendentes. A análise realizada por ordem do 
Ministério da Defesa identificou uma dívida acumulada de 
39 milhões de euros, relativa a faturas acumuladas entre 
2014 e o final de 2016 e que não estavam registradas na 

contabilidade até 30 de Setembro do ano passado e uma 
estimativa de 11 milhões de euros em faturas não recebi-
das até à mesma data.
Lesados do Banif acorrentam-se em protesto frente 
ao edifício do santander em Lisboa  
Alguns elementos do grupo, num protesto surpresa, 
acorrentaram-se aos postes existentes na avenida com 
correntes e algemas. Os lesados do Banif consideram 
que o Santander, com a resolução do Banif e a venda de 
parte da atividade bancária ao Santander Totta, por 150 
milhões de euros, é também co-responsável pela sua 
situação. Os manifestantes colocaram cartazes que po-
dem ser vistos pelo povo  que seguiam à Praça de Espa-
nha e onde se podem ler frases como “Retirem o vosso 
dinheiro, o Santander Totta é espanhol”, “A resolução do 
Banif é igual à segunda invasão espanhola” e “Resolu-
ção do Banif foi um circo, nós não somos palhaços”.
Junto com o manequim enforcado, os manifestantes 
penduraram um outro cartaz onde se lê “Lesados Banif”, 
com as palavras Santander Totta e Banif riscadas.
Economista Francisco Louçã reafirma que Portugal 
não tem possibilidade de sustentar a dívida
O economista Francisco Louçã disse,  que Portugal “não 
tem nenhuma possibilidade de sustentar os juros da dí-
vida”, se a mesma não for reestruturada, estando a ser 
exigido o que nenhum outro país europeu alguma vez 
conseguiu. “Portugal está hoje numa situação que não 
tem sentido, porque não tem nenhuma possibilidade de 
sustentar os juros da dívida. Estão a pedir a Portugal que 
responda à dívida que foi acumulada pelo aumento dos 
juros, com uma política que nenhum outro país conse-
guiu fazer”, afirmou o antigo coordenador do Bloco de 
Esquerda, citado pela agência Lusa. Louçã falava na Es-
cola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda sobre 
“Os riscos da economia portuguesa e os remédios possí-
veis”, tendo considerado a dívida e o sistema financeiro 
os dois grandes riscos para a economia portuguesa.
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Viseu

alcoutim

entrocamento

caros leitores:
Já há considerável 

tempo vinha este co-
lunista recomendando 
aos seus amigos e clien-
tes que não pagassem a 
contribuição assistencial 
patronal ao sindicato de 
seus empregados não 
sindicalizados por consi-
derá-la ilegal.

A questão chegou 
ao STF que dirimiu, em 
última instância, a ques-
tão. Com efeito, em 27 
do mês passado a Su-
prema Corte reafirmou 
entendimento ao julgar, 
pelo Plenário Virtual, 
no Recurso Extraordi-
nário com Agravo (ARE 
1018459), com reper-
cussão geral reconheci-
da, imposta por acordo, 
convenção coletiva de 
trabalho ou sentença 
normativa a emprega-
dos não sindicalizados.

Os ministros segui-
ram a manifestação do 
relator do processo, mi-
nistro Gilmar Mendes. 
No caso dos autos, o 
Sindicato de Metalúrgi-
cos de Curitiba questio-
nou decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho 
(TST) que inadmitiu a 
remessa de recurso 
extraordinário contra 
acórdão daquele tribu-
nal que julgou inviável 
a cobrança da contribui-
ção assistencial de em-
pregados não filiados. 
De acordo com o TST, à 
exceção da contribuição 
sindical, a imposição de 
pagamento a não asso-
ciados de qualquer ou-
tra contribuição, ainda 
que prevista por acordo 
ou convenção coletiva 
de trabalho, ou por sen-
tença normativa, fere o 
principio da liberdade 
de associação ao sin-
dicato e viola o sistema 
de proteção ao salário. 
No STF, a entidade sin-
dical defendia a incons-
titucionalidade do Pre-
cedente Normativo 119 
do TST, que consolida 
o entendimento daquela 
corte sobre a matéria. 
Segundo o sindicato, 
o direito de impor con-
tribuições, previsto no 
art. 513, alínea “e”, da 
Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), não 
depende nem exige a 
filiação, mas apenas a 
vinculação a uma deter-
minada categoria.

Quanto à matéria de 
fundo, o ministro expli-
cou a distinção entre 

a contribuição sindical 
prevista na Constituição 
Federal (art. 8º, parte 
final do inciso IV) a ins-
tituída por lei (art. 578 
da CLT), em prol dos 
interesses das catego-
rias profissionais, com 
caráter tributário e obri-
gatório, e a denominada 
contribuição assisten-
cial, também conhecida 
como taxa assistencial, 
destinada a custear as 
atividades assistenciais 
do sindicato, principal-
mente no curso de ne-
gociações coletivas, 
sem natureza tributária. 
A questão, conforme 
destacou o relator, está 
pacificada pela jurispru-
dência do STF no sen-
tido de que somente 
a contribuição sindical 
prevista especificamen-
te na CLT, por ter cará-
ter tributário, é exigível 
de toda a categoria, 
independentemente de 
filiação. O ministro ob-
servou que a Súmula 
Vinculante 40 estabe-
lece que a contribuição 
confederativa (art. 8º, 
inciso IV, da Constitui-
ção) só é exigível dos 
filiados sindicalizados.

Assim, concluiu o en-
tendimento do TST está 
correto, e que o sindi-
cato se equivocou ao 
afirmar que, por força 
da CLT, o exercício de 
atividade ou profissão, 
por si só, já torna obri-
gatória a contribuição, 
independentemente da 
vontade pessoal do em-
pregador ou do empre-
gado. A decisão foi por 
maioria, vencido o mi-
nistro Marco Aurélio.

Eis aí mais uma dica! 
Estes Sindicatos pele-
gos não tem jeito! Quei-
ra Deus que a contribui-
ção sindical obrigatória 
venha também a ser 
extinta. Quero ver se 
seus dirigentes, depois, 
continuam se matando 
para “mamar na teta do 
trabalhador”!

aDVoGaDo triButarista
oaB-rJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

ciVil e Processo ciVil
stF reaFirma JurisPruDÊncia Que 
VeDa coBranÇa De constriBuiÇÃo 

assistencial a traBalHaDores
nÃo sinDicaliZaDos

santa maria Da Feira

Viseu está a “disparar” em 
todas as frentes no que diz 
respeito à promoção turísti-
ca. Como enfatizou Almeida 
Henriques no dia de abertura 
da Bolsa de Turismo de Lis-
boa (BTL), “não somos nem 
um grande destino, nem um 

município investe mais de 135 mil
euros em 36 Projetos culturais

No âmbito do “Programa 
de Apoio a Projetos Culturais” 
(PAPC), a Câmara Municipal 
de Santa Maria da Feira as-
sinou protocolos de parceria 
com 19 associações locais, 
que prevê a atribuição de 
apoios num valor total de 
135.515,94 euros. A verba 
destina-se a 36 projetos e, 
no ato da assinatura, Emí-
dio Sousa, o presidente da 
Câmara, entregou a cada 
entidade 60 por cento do va-
lor que lhe foi atribuído. Os 

restantes 40 por cento serão 
disponibilizados após a entre-
ga do relatório comprovativo 
da realização da atividade. 
“O financiamento público da 
cultura não se pode basear 
ou preocupar apenas com 
as necessidades imediatas 
ou de curto prazo”, salientou 
Gil Ferreira. O vereador do 
Executivo feirense disse que 
o município tem “um objetivo 
e função maiores”, visando 
“construir a sociedade na qual 
queremos viver no futuro”.

a cidade Humana que
Promete Felicidade

No sentido de manter em 
funcionamento a extensão 
de Martim Longo da Cruz 
Vermelha Portuguesa e os 
serviços prestados por esta 
instituição, em estreita ar-
ticulação com os serviços 
municipais de ação social, 
o Município de Alcoutim vai 
apoiar financeiramente a ins-
tituição com uma verba de 54 
mil euros.

O apoio será atribuído 
no âmbito de um protocolo 
de colaboração com a de-
legação de Tavira da Cruz 
Vermelha Portuguesa, onde 
foi integrada a extensão de 
Martim Longo, aprovado em 
reunião de Câmara realizada 
no passado dia 8 de março.

Por parte da autarquia, o 

alcoutim apoia cruz Vermelha de martim longo

documento prevê não só o 
apoio financeiro como tam-
bém logístico, nomeadamen-
te com a cedência de uma 
viatura automóvel adaptada 
para as funções de Unidade 
Móvel de Saúde (UMS). Por 
sua vez, a Cruz Vermelha 
compromete-se a manter em 
funcionamento a UMS, a re-

alizar o serviço permanente 
de ambulância com pessoal 
especializado e a prestar o 
serviço de psicologia clínica, 
duas vezes por mês, aos mo-
radores sinalizados e enca-
minhados pelo gabinete mu-
nicipal de Ação Social, saúde 
e Educação.

Refira-se que, as con-

sultas de Psicologia Clínica 
dirigem-se à população em 
geral, têm uma periodicida-
de quinzenal e são gratui-
tas. Desde a implementação 
deste serviço, em março de 
2014, foram asseguradas um 
total de 290 consultas, até fi-
nal do ano de 2016.

A UMS está especialmen-
te vocacionada para a pre-
venção e vigilância junto da 
população mais idosa e com 
mais dificuldades de acesso 
aos serviços de saúde. Dota-
da com pessoal especializa-
do, nomeadamente médico, 
enfermeiro, condutor e so-
corrista, a unidade de saúde 
presta cuidados médicos e 
de enfermagem em todas as 
povoações do concelho.

pequeno destino. Somos 
uma cidade de escala huma-
na que promete felicidade”. E 
prosseguiu: “Não somos um 
destino longínquo, mas hoje 
sabemos que não é preciso 
ir longe para ter uma experi-
ência inesquecível”.

O Regimento de Manuten-
ção do Entroncamento come-
morou, no passado dia 10 de 
março, o seu 11.º aniversário.

As comemorações integra-
ram no seu programa a Ceri-
mônia Militar, que decorreu no 
Largo José Duarte Coelho, em 
frente ao edifício dos Paços do 
Concelho, durante a manhã. A 
Inauguração do monumento 
de homenagem ao Regimen-
to de Manutenção sediado no 

Entroncamento e herdeiro de 
uma tradição militar com 100 
anos de existência na nossa 
cidade. E culminaram com o 
concerto da “Camerata de So-
pros Silva Dionísio”, no Centro 
Cultural do Entroncamento.

Durante a Cerimônia Mili-
tar, que contou com a presen-
ça de diversas entidades civis 
e militares, foram condecora-
dos vários militares no ativo e 
na reserva. Nesta cerimônia 

comemorações do aniversário
do regimento de manutenção 

foi também condecorado o 
Presidente da Câmara Muni-
cipal do Entroncamento, Jor-
ge Faria, com Medalha de D. 
Afonso Henriques, medalha 
de mérito do exército de 1.ª 
classe, pelo Chefe de Estado
-maior do Exército, General 
Rovisco Duarte.

Durante a homenagem ao 
Sr. Presidente Jorge Faria foi 
lido um texto explicativo das 
razões que levaram o Exér-
cito Português, na pessoa do 
Sr. Chefe de Estado-Maior do 
Exercito, a condecorar o Pre-
sidente da Câmara Municipal 
do Entroncamento. Sendo 
afirmada a sua inestimável 
colaboração com as entida-
des militares, a permanente 
disponibilidade para envolver 
o Regimento de Manutenção 
no dia-a-dia do município e a 
capacidade de desenvolver 

em conjunto com a nossa co-
munidade o espírito de per-
tença desta unidade militar ao 
concelho.

No período da tarde, a Câ-
mara Municipal inaugurou o 
Monumento de Homenagem 
às Forças Armadas com a co-
locação de uma viatura Chai-
mite e uma placa alusiva ao 
monumento na nova rotunda 
de entrada da cidade, na Es-
trada Nacional 3, que liga o En-
troncamento a Torres Novas.

Durante a cerimônia de 
inauguração usaram da pala-
vra o General CEME e o Pre-
sidente da Câmara, que real-
çou que este monumento é 
o reconhecimento público da 
população do Entroncamen-
to para com aqueles que, em 
conjunto com os ferroviários, 
foram o início deste concelho, 
os militares.
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mondim de basto
340 mil euros para Potenciar 

turismo de natureza

murça

tla

mirandela

Vinte mil euros Para terceiro
orçamento Participativo

alunos do 4.º ano Vão ao mercado

tabuaço

tabuaço Participou no sisab 2017

canelas

montaria de canelas e
covelinhas foi muito Produtiva

O Município de Tabua-
ço marcou presença no 
Salão Internacional do 
Sector Alimentar e Bebi-
das - SISAB 2017, apoian-
do a divulgação e a venda 
dos produtos do concelho 
deixando bem presente a 
“Marca Tabuaço”.

De 6 a 8 de março, 
pelo quarto ano consecu-
tivo, o Pavilhão Meo Are-
na tornou-se num centro 

de oportunidades para os 
produtos agroalimentares 
portugueses.

Com a consciência 
de que os horizontes in-
ternacionais são, cada 
vez mais, a oportunidade 
maior de criar sustenta-
bilidade econômica, nove 
produtores, entre vinho e 
gin, responderam ao de-
safio lançado e durante os 
três do evento. Autarquia pretende 

transformar o território 
como um “destino de 
referência” neste setor 
e já prepara nova can-
didatura das Fisgas de 
Ermelo a patrimônio 
mundial da UNESCO

Concelho de paisa-
gens únicas de “cor-

tar a respiração”, o 
município de Mondim 
de Basto centra uma 
das suas apostas no 
turismo de natureza, 
que recentemente viu 
aprovadas duas can-
didaturas no âmbito do 
Programa Operacional 
Regional 2020. 

A Câmara Municipal 
de Murça repete este ano 
a experiência com o or-
çamento participativo, es-
tando já em fase de pre-
paração o lançamento do 
processo para o Orçamen-
to Participativo de 2018.

A concurso estão 20 
mil euros destinados a 
projetos propostos pelos 
cidadãos na área do con-
celho de Murça.

Todos os prazos e in-
formações podem ser 
consultados no site do or-
çamento participativo de 
Murça, estabelecidos pela 
norma aprovada em reu-
nião da autarquia.

O Orçamento Parti-
cipativo de Murça 2018 
conta com uma platafor-
ma digital que concentra 
num só local a informação 
relevante

Canelas, no concelho de 
Peso da Régua, recebeu a 
X Montaria ao Javali, que 
decorreu na Zona de Caça 
Municipal de Canelas e 
contou com a organização 
do Clube de Caça e Pes-
ca de Canelas (CCPC) e 
da Associação Florestal de 
Trás-os-Montes (AFTM). 

Este evento contou uma 
vez mais com a presença 
do Clube de Monteiros do 

Norte que esteve represen-
tado ao mais alto nível da 
respetiva direção.

A montaria decorreu 
com muita animação, num 
ambiente de amizade e sã 
camaradagem pessoal e 
cinegética. A organização 
primou pelo espírito de 
bem-servir os superiores 
interesses da caça maior, 
dos monteiros e seus 
acompanhantes.

O Mercado Municipal 
recebeu, a visita de al-
guns alunos do 4.º ano do 
Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente. 
O JMG acompanhou a ati-
vidade, dinamizada pela 
Junta de Freguesia, e pre-
senciou o interesse das 
crianças ao contatarem 
com as diversas bancas, 
dos legumes ao peixe.

Colocar as crianças em 
contato com o Mercado 
Municipal e incutir-lhes a 

importância e os benefí-
cios do consumo de ali-
mentos da época foram 
os principais objetivos da 
atividade desenvolvida na 
passada sexta-feira.

Numa iniciativa da va-
lência de nutrição do Ga-
binete de Apoio Psicos-
social (GAP) da Junta 
de Freguesia da Marinha 
Grande, a visita procura-
va “explicar às crianças 
a roda dos alimentos e 
levá-los a encontrar es-

ses alimentos no próprio 
mercado, onde há muita 
variedade alimentar”, ex-

plicou ao JMG Carolina 
Marques, nutricionista 
do GAP.

Feira à moda antiga
com novidades

Decorreu este fim-de-
semana mais uma edição 
da Feira à Moda Antiga no 
município de Mirandela.

Esta terceira edição, 
surge da parceria da Câ-
mara Municipal de Miran-
dela com a Associação Ve-
lha Lamparina e pretende 
juntar os antigos costumes 
e praticas ancestrais, aos 
desejados produtos e igua-
rias transmontanas.

Pelo segundo fim-de-

semana consecutivo, ten-
do nos anteriores dias 4 e 
5 decorrido com sucesso a 
Feira da Alheira, inúmeras 
pessoas voltaram a visitar 
a cidade e a encher o Par-
que Império.

Esta edição da Feira à 
Moda Antiga ficou caracte-
rizada pelas várias recrea-
ções dos usos e costumes 
antigos, além do habitual 
ambiente de feira medieval.

Os visitantes puderam 

desfrutar da animação cul-
tural que ficou a cargo da 
Invinus Tuna e Racho fol-
clórico de S.Tiago, além 
de inúmeras atividades, 
desde corridas de burros, 
cantares ao desafio, “as 
lavadeiras”, “a família sa-
loia”, “os peixeiros”, “as 
beatas”, “as carpideiras”, 
degustação de iguarias, 
leituras de tarô, jogos e 
ofícios tradicionais e expo-
sição e venda de produtos 
tradicionais.

“São sempre bem-vin-
das estas iniciativas, não 
só pela oportunidade de 
divulgarmos os nossos 
produtos como também re-
cordarmos e mostrarmos 
aos nossos mais jovens as 
tradições de outrora”, afir-
mou Manuel Pinto, comer-
ciante local.

esPinho

O serviço municipal de 
proteção civil já se encontra 
dotado de kit de incineração 
de alto débito.

Realizou-se na passa-
da quarta feira (15 março) 
uma sessão de teste deste 
novo equipamento da Câ-
mara Municipal de Espinho, 
adquirido para a destruição 
dos ninhos de vespa veluti-

na encontrados no conce-
lho de Espinho.

Trata-se de um kit de 
incineração composto por 
uma ponteira em alumínio 
com um queimador aco-
plado, de alto débito, liga-
do a uma mangueira com 
25 metros de extensão. O 
equipamento é ainda com-
plementado por um conjunto 

de 10 varas de alumínio de 
2 metros cada, com sistema 
de encaixe e acoplamento 
rápido, que permite a des-
truição de ninhos em altura 
por incineração até ao limite 
de 20 metros.

Sendo que o verão, a es-
tação do ano em que esta 
espécie é mais prolífera, 
tornou-se imprescindível à 
aquisição deste novo equi-
pamento que dispensará 
em muitos dos casos, a pre-
sença da auto escada dos 
Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Espinho.

A vespa velutina é uma 
espécie prejudicial para os 
apicultores, por ser predado-
ra da espécie de abelhas eu-
ropeias e para a saúde, pelo 
fato de se tornar bastante 
agressiva quando sente os 
seus ninhos ameaçados.

O trabalho do Município 
de Espinho na destruição 
desta praga tem-se revela-
do eficaz, em parte devido à 
colaboração dos munícipes 
que têm vindo a alertar para a 
existência de alguns ninhos.

cidade tem novo
equipamento de

combate à Vespa Velutina
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Caixa já Tem “Luz Verde” 
para Aumentar Capital

Porto é pela Primeira Vez 
o Distrito com Maior 
Procura Imobiliária

“A Caixa Geral de Depó-
sitos, S.A. informa que, por 
deliberação social unânime 
por escrito, o acionista único 
da CGD (Estado Português) 
decidiu proceder ao aumento 
do capital social da CGD no 
montante de 2.500.000.000 
euros, mediante a emissão 
de 500.000.000 novas ações 
ordinárias de valor nominal de 
5,00 cada euros”

Contudo, tal como já es-
tava previsto, a concretiza-
ção desta injeção de capital 
do Estado no banco público 
está dependente da emissão 
de dívida perpétua. “Este au-
mento de capital será subs-
crito e realizado pelo referido 
acionista no dia da liquidação 
da emissão das obrigações 
subordinadas additional tier 1 

Evangélicos Perderam Quase 
700 Igrejas Desde o Ano 2000

tidores em processo de book 
building, que permitirá apurar 
o montante subscrito por cada 
um deles”.                                                            

“A emissão e liquidação fi-
nanceira dos Valores Mobiliá-
rios por parte dos investidores 
ocorrerá na semana seguinte, 
coincidindo com a data de re-
alização do aumento de capi-
tal em dinheiro” por parte do 
Estado, sendo que as duas 
operações “são interdepen-
dentes porquanto a não rea-
lização de uma delas implica 
que a outra não se realize”.

 Será assim o início de 
Abril que a Caixa receberá um 
total de 3 bilhões de euros em 
dinheiro para reforçar os seus 
rácios de capital, numa ope-
ração que poderá ter impacto 
nas contas públicas.

EDP Poupa 20 Milhões com Programa Especial do Fisco

no montante de 500.000.000 
euros”.

Num outro comunicado, o 
banco do Estado adianta que 

depois do “roadshow” a emis-
são será anunciada em mer-
cado, sendo “registradas as 
ordens de compra dos inves-

A comunidade evangé-
lica portuguesa está a per-
der igrejas no país. Entre os 
anos 2000 e 2016, o núme-
ro de templos evangélicos 
diminuiu de 1630 para 964, 
de acordo com um levanta-
mento realizado pela Alian-
ça Evangélica Portuguesa, 
organização que agrupa a 
maioria das comunidades 
evangélicas em Portugal. 
Mais de 700, muitas delas 
com um grupo de fiéis redu-
zido. Uma das explicações 
para esta redução é a saída 
do país de muitos imigran-
tes, sobretudo brasileiros, 
nos últimos anos, o que le-
vou ao fim da muitas igrejas.

Apesar de o número de 
templos mais reduzido, no 
mesmo período foram aber-
tas 322 novas igrejas, com 
alguns casos de fusões. Em 

média cada igreja faz 5 batis-
mo por ano. Lisboa, Porto e 
Setúbal concentram a maio-
ria das comunidades evan-
gélicas portuguesas, em que 
a média é de 49 membros 
por igreja. Além da redu-
ção de locais religiosos, os 
evangélicos concluíram que 
a participação nos cultos se-
manais é diminuta. Dos mais 
de 150 mil evangélicos esti-
mados menos de um terço 
participa regularmente nas 
orações nos templos.

A Aliança Evangélica Por-
tuguesa , que existe desde 
1921, com estatuto legal 
desde 1935, é a organiza-
ção reconhecida pelo Esta-
do que congrega as igrejas 
evangélicas. Não todas. 
“Nunca aceitamos a Igreja 
Universal do Reino de Deus, 
a Igreja Maná e mais meia 

dúzia. Para fazer parte as 
igrejas têm de se rever na 
declaração de fé da Aliança, 
além de outras regras. Es-
sas igrejas não correspon-
dem aos nossos princípios”, 
justifica. O líder dos evan-
gélicos também esclarece 
que este levantamento foi 

efetuado por membros da 
AEP e não pretende ser um 
trabalho científico “Foi reali-
zado nas igrejas filiadas, e 
até poderão ter faltado algu-
mas, através de telefonemas 
e e-mails. É uma forma de 
termos uma melhor ideia da 
situação”, diz.

A adesão ao programa es-
pecial de redução do endivi-
damento ao Estado permitiu 
à EDP poupar 19,4 milhões 
de euros em obrigações fis-
cais. A empresa de energia 
recorreu ao mecanismo que 

o governo criou no último 
ano, para combater o “eleva-
do nível de endividamento, 
quer das famílias, quer das 
empresas”.

A publicação recorre ao 
relatório e contas da EDP 

relativo a 2016, apresen-
tado na semana passada, 
para explicar como é que a 
empresa liderada por Antó-
nio Mexia terá evitado pagar 
quase 20 milhões de euros 
em juros compensatórios e 
de mora por dívidas fiscais 
reclamadas pelo Estado. No 
documento le-se: “Após uma 
análise detalhada, o Grupo 
EDP optou por aderir a este 
regime excecional , median-
te um pagamento total de 
cerca de 57.342 milhares de 
euros, o que implicou uma 
redução das contingências 
fiscais classificadas como 
possíveis em 76.727 milha-
res de euros”, esclarece uma 
das notas finais do mesmo 
relatório.

Apesar da poupança fis-

cal, a EDP deverá manter to-
dos os contenciosos contra 
os contribuintes. De acordo 
com o mesmo relatório da 
empresa, “encontra-se sal-
vaguardado que a adesão 
a este regime não implica, 
juridicamente, a aceitação 
da legalidade da dívida fis-
cal pelo sujeito passivo, nem 
prejudica a manutenção do 
contencioso fiscal, que se-
guirá o seu curso normal”.

Recorde-se que a em-
presa de energia fechou o 
último ano com um lucro de 
961 milhões e que, só em 
salários fixos aos adminis-
tradores pagou 10,8 milhões 
de euros em 2016 – destes, 
cerca de 2 milhões de euros 
foram apenas ao seu presi-
dente, António Mexia.

Em 2017, a procura neste 
distrito fixa-se em 39,6%, se-
guindo-se de Lisboa (23,1%) 
e de Faro (11,2%). Os dados 
foram revelados pela APEMIP.                                                                                                                                          
          Desde 2014, as inten-
ções de compra no distrito do 
Porto aumentaram 17,5%.

Para o Presidente da 
APEMIP, Luís Lima, estes 
números confirmam as suas 
previsões, e apesar de serem 
novidade, não surpreendem. 
“Há anos que digo que isto 
iria acontecer. Com a retoma 
do setor imobiliário, a procu-
ra focou-se numa primeira 
fase no distrito de Lisboa, 
e com tempo, tem vindo a 
deslocar-se para outros dis-
tritos, sendo que o do Porto 
é, neste momento, o que re-
úne a maior fatia da procura. 
O motivo central prende-se 
com a ausência de ativos e 
com o aumento dos preços 
de mercado em Lisboa, que 
fizeram com que as intenções 
de compra se dirigissem para 

o distrito do Porto, que ainda 
tem uma oferta de 39,6%, 
uma diferença considerável 
para o distrito de Lisboa, em 
que a oferta é de 10,1%. O 
mercado imobiliário é, de 
resto como os restantes ne-
gócios, motivado pela lei da 
oferta e da procura”, declara. 
O representante das imobiliá-
rias, acredita que no decorrer 
2017, possa haver uma des-
centralização do investimen-
to. “Hoje é o distrito do Porto 
que reúne o foco da procura, 
mas à medida que a oferta for 
diminuindo, a procura irá des-
locar-se para outras regiões 
do País, promovendo uma 
maior descentralização do 
investimento imobiliário para 
locais que apresentam boas 
perspectivas de investimento. 
Neste momento, as mudan-
ças no setor imobiliário ocor-
rem de forma muito rápida, 
uma vez que este é influen-
ciado pelo stock existente em 
cada região” diz.

Cruzeiros no Porto de Lisboa 
Devem Crescer 475% nos 

Próximos Dez Anos

O Porto de Lisboa esteve 
durante muitos anos a destoar 
do crescimento positivo que foi 
alcançado pelos outros portos 
nacionais, Leixões  e Sines, 
que tem beneficiado do aumen-
to da movimentação de carga. 
Mas a taxa de crescimento de 
quase 20% que alcançou em 
Janeiro e Fevereiro, altura em 
que se mantinha em vigor a 
greve dos estivadores, é o sinal 
definitivo que ajuda a ministra, 
Ana Paula Vitorino, a acreditar 
que o Porto de Lisboa inverteu 
a tendência negativa e vai recu-
perar do atraso em que mergu-
lhou quando comparado com 
os principais portos nacionais.

Se tudo correr como o que 
está previsto na estratégia para 

o aumento da competitividade 
portuária no Porto de Lisboa, a 
ministra disse que daqui a 10 
anos, a infra-estrutura terá um 
novo terminal na margem sul, 
mais precisamente no Barreiro, 
o terminal de containers de Al-
cântara estará mais eficiente, e 
os lisboetas terão mais espaço 
para a fruição das zonas ribei-
rinhas, depois da passagem 
das zonas não utilizadas para 
os municípios. As cargas movi-
mentadas crescerão 155% e o 
turnaround de navios cruzeiros 
aumentará 475%  ate 2026. 
O investimento previsto atin-
ge os 746 milhões de euros, 
com o terminal do Barreiro a 
absorver a principal fatia, 600 
milhões.
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Política

O Presidente da Repú-
blica lançou um recado para 
PS e PSD e apelou para que 
os “adversários continuem a 
não se transformar em inimi-
gos e que as salutares dis-
cussões de ideias e de poder 
nunca venham a traduzir-se 
em irreversíveis animosida-
des pessoais com a indese-
jável voragem de terra quei-
mada”.

O apelo foi feito na con-
ferência “Investimento em 
Portugal”, na Fundação Ca-
louste Gulbenkian, e surge 
numa altura em que cres-

Marcelo Lança Recado
Para Costa e Passos

ce a tensão entre António 
Costa e o maior partido da 
oposição. Exemplo disso foi 
o último debate quinzenal 
no parlamento em que Luís 

Montenegro chamou “mal-e-
ducado” ao primeiro-ministro 
e Costa respondeu com a 
garantia de que não recebe 
lições de educação do líder 

O primeiro-ministro re-
cebeu 11 ofertas de valor 
superior a 150 euros des-
de a entrada em vigor do 
código de conduta do Go-
verno, cinco provenientes 
da China e as restantes 
da Colômbia, Brasil, Egito, 
Espanha, Marrocos e Gui-
marães.                                                                                                                                 

Publicado há 6 meses 
em “Diário da República”, 
em resposta às polémicas 
viagens pagas pela Galp 
a 3 secretários de Estado 
para assistirem a jogos de 
Portugal no europeu de fu-
tebol  em França, o código 
de conduta vincula todos 
os membros do atual Go-
verno e os seus gabinetes.                                                                                          
Segundo o código, existe 
“um condicionamento da 
integridade e imparcialida-
de do exercício de funções 
quando haja aceitação de 
bens de valor estimado igual 
ou superior a 150 euros”.

Contudo, há ofertas cuja 
recusa pode ser interpreta-
da como uma queda  de 
respeito interinstitucional, 
sobretudo ao nível das re-
lações entre os Estados e, 
nesses casos, devem ser 
aceites em nome do Esta-
do. Estas ofertas são re-
gistadas e o seu acesso é 
público. Assim, não devem 

aceitar ofertas “a qualquer 
título, de pessoas singu-
lares e coletivas privadas, 
nacionais ou estrangeiras, 
e de pessoas coletivas 
públicas estrangeiras, de 
bens, consumíveis ou du-
radouros, que possam con-
dicionar a imparcialidade e 
a integridade do exercício 
das suas funções”.

O primeiro-ministro este-
ve na China em outubro do 
ano passado, em viagem 
oficial, e recebeu um drone 
“Phantom 3 advanced” e 
um  celular  Huawey P9.

Um jarrão em porcela-
na, um serviço de chá para 
6 pessoas e uma jarra em 
porcelana também foram 
oferecidos pela República 
da China desde a entrada 
em vigor do código de con-
duta, mas nestes casos 
não há menção à desloca-
ção à China.

Da República da Co-
lômbia, Costa recebeu um 
serviço de jantar para 12 
pessoas, do Brasil um cubo 
forrado a azulejo, do Egi-
to um prato decorativo em 
prata, de Espanha peças 
decorativas em cerâmica 
de ‘Don Quixote e Sancho 
Panza’ e da Câmara Muni-
cipal de Guimarães um fa-
queiro para 4 pessoas.

O presidente do PSD, 
Pedro Passos Coelho, afir-
mou  que o encerramento 
de balcões da CGD é de um 
“cinismo atroz” por parte dos 
socialistas, comunistas e 
bloquistas.

“No meu tempo, o banco 
era público e essas agências 
existiam, porque é que agora 
têm de encerrar, agora que o 
banco tem de ser defendi-
do como um banco público 
apoiado por comunistas, blo-
quistas e socialistas, isto é 
de um cinismo atroz”, disse, 
durante um almoço das mu-
lheres sociais-democratas 
do distrito do Porto, realiza-
do em Ermesinde.

Passos Coelho lembrou 
que o presidente da CGD — 
Paulo Macedo, o seu ex-mi-
nistro da Saúde — veio dizer 
que, por causa do plano de 
restruturação, que não há 

CGD: Passos Coelho Considera o
Fecho de Balcões um “Cinismo Atroz” 

“nenhuma razão” para que 
a caixa tenha balcões em 
partes do território nacional 
onde os outros bancos não 
têm, questionando se o fato 
de a caixa ser pública é “até 
certo ponto” um nível de ser-
viço público.“Se a ideia é 
não vale a pena estar onde 
os outros também não estão, 
como é que eles sustentam 
a ideia de que o banco deva 
ser público, há de ser público 
porquê?”, questionou.

O presidente do PSD, 
Pedro Passos Coelho, con-
siderou também que a pri-
meira fase de debate parla-
mentar sobre o processo de 
descentralização começou 
“muito mal” porque o atual 
governo “gosta muito de fa-
zer de conta”.

“Agora que podíamos ini-
ciar um debate sério, apro-
fundado e um trabalho de-

dicado a um objetivo, que 
era não fazer de conta que 
estamos a lutar pela des-
centralização, mas aprovar 
de fato um novo quadro de 
descentralização que pu-
desse efetivamente entrar 
em vigor com um novo ciclo 
autárquico, a maioria come-
çou, como tem sido repetido, 
com o pé esquerdo e come-
çou novamente por derrubar  
uma proposta que o PSD fez 
para a constituição de uma 

comissão multidisciplinar 
para discutir esta matéria”.

Num almoço de mulhe-
res sociais-democratas do 
distrito do Porto, o ex-primei-
ro-ministro referiu que esta 
discussão “começou mal” 
porque vivemos num tem-
po em que o atual governo 
“gosta muito de fazer de con-
ta, mas não gosta de mudar 
coisa nenhuma” a não ser 
reverter o que foi feito por 
governos anteriores.

de uma bancada que “se me 
referiu há 15 dias como vil, 
ordinário, reles e soez”.

Marcelo apelou, por isso, 
que “à escalada das pala-
vras” se sobreponha “o peso 
da razão e a ponderação do 
interesse da nação, tal como 
tem feito o povo português 
que, distendido, olha de 
quando em vez com incom-
preensão e com distancia-
mento uma ou outra dessas 
pugnas verbais, como se 
respeitassem a um mundo 
que lhe aparece longínquo, 
para não dizer indecifrável”.

Costa Recebeu 
11 Ofertas
Superiores a 
150 Euros em 
seis meses

Escutas extraídas do pro-
cesso Face Oculta mostram 
a forma arbitrária como era 
gerida a CGD e a influência 
de José Sócrates nas deci-
sões. O ex-primeiro-ministro 
afirmou em interrogatório, 
que não dava quaisquer 
orientações à administração 
da Caixa Geral de Depó-
sitos. “Não faço a mínima 
ideia dos negócios da CGD e 
estou a sabê-lo agora”, che-
gou a dizer. Mas as novas 
escutas provam precisamen-
te o contrário. O Ministério 
Público pensa mesmo que 
havia um ‘comportamento
-padrão’ do primeiro-ministro 
em todos os negócios que 

Novas Escutas Provam
Gestão Criminosa na CGD

envolviam a Caixa - fosse a 
PT, Vale do Lobo, ou outro.                                                                                                                             
O MP usou a título de exemplo 
uma escuta telefônica extraí-
da do processo Face Oculta.                                                                                                                              

Na escuta, registada a 14 de 
julho de 2009, Vara diz ao 
secretário de Estado Lauren-
tino Dias que “o chefe deve 
dar um conforto, porque 
sabe o peso qu e isso tem 
do outro lado de lá , ou então 
o ministro das Finanças”. E 
adiante concretizava que 
deveria ser “o gabinete do 
primeiro-ministro ou até o 
próprio primeiro a dizer ao 
Bandeira para meter lá os 
10 milhões”. A conversa di-
zia respeito ao Autódromo 
do Algarve e, segundo o 
MP, mostra que as interven-
ções de Sócrates junto da 
Caixa eram consideradas 
‘normais’.

“É muito positivo, mas o 
meu adversário é Fernando 
Medina”, afirmou Assunção 
Cristas,  questionada pelos jor-
nalistas sobre a candidatura de 
Teresa Leal Coelho à Câmara 
de Lisboa. “Lisboa precisa de 
um presidente da Câmara, 
porque já tem um mestre-de-
cerimônias”, ironizou.

Cristas negou ainda que 
uma candidatura própria do 
PSD ponha em causa a re-
lação entre os dois partidos. 
“O PSD e o CDS-PP são 

Isaltino à 
Espera do 
Candidato do 
PSD a Oeiras 

 
Oeiras será dos úl-

timos concelhos a ser 
fechado pelo PSD na 
corrida autárquica. Ao 
que apurou o Correio da 
Manhã , os sociais-de-
mocratas ainda estão a 
preparar estudos inter-
nos com Paulo Vistas, o 
atual autarca de Oeiras, 
contra os adversários 
Joaquim Raposo (PS) e 
Isaltino Morais. “Estou à 
espera de saber quem 
é o candidato do PSD”, 
disse Isaltino Morais ..

Assunção Cristas: “O meu
Adversário é Fernando Medina”

partidos distintos, mas são 
aliados e amigos”, ressalvou.                                                                      
Desde 1976, quando se rea-
lizaram as primeiras eleições 
autárquicas, o PSD e o CDS
-PP concorreram por várias 
vezes coligados à Câmara 
Municipal de Lisboa, incluindo 
nos dois atos eleitorais mais 
recentes, em 2009 e 2013.

Foram também oficiali-
zados como candidatos em 
Lisboa o comunista João 
Ferreira , o bloquista Ricar-
do Robles .
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Jantar de Aniversário da Casa do 
Minho e Show de Mário Simões

Uma sexta-feira, para lá 
de especial, no Solar Minho-
to para comemorar o 93.º 
aniversário da Casa do Mi-
nho do Rio de Janeiro, com a 
presença de diretores, asso-
ciados, amigos e empresá-
rios. O evento teve início às 
20 horas com o salão total-
mente lotado, e como sem-
pre, o Presidente Agostinho 
dos Santos recebendo os 
amigos para saborearem um 
cardápio maravilhoso. Como 
entrada, bolinho de baca-
lhau, caldo verde e destaque 
para um suculento bacalhau 
à Narcisa, para acompanhar 
deliciosos vinhos portugue-
ses de ótima qualidade e 
muito bom gosto, além de 
cerveja e água mineral, tudo 

O Presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos home-
nageou o grande folclorista, Antônio Serápicos com um título de 
Sócio Benemérito da Casa, o homenageado, ao lado da esposa 
Fernanda, agradecia a homenagem

O empresário, Manuel Vieira foi homenageado com uma placa 
alusiva 93.º aniversário da Casa do Minho, entregue pelo Presi-
dente Agostinho dos Santos

Tradicional 
brinde festivo 
com o Mário 
Simões, os 

casais Irene e 
Adão Ribei-
ro, Antônio 

Serápicos e 
Fernanda, 

Rosa e João 
Martins, Fáti-
ma e Manuel 

Vieira

Panorâmica 
do jantar 
festivo, no 
aniversário 
da Casa 
do Minho, 
apresentan-
do o salão 
repleto de 
amigos e 
convidados 

perfeito, servido por uma 
equipe de primeira qualida-
de. Animando a noite fes-
tiva, a Banda T.B. Show do 
maestro Rogério Costa abriu 
os trabalhos musicais. A noi-
te ainda foi melhor quando 
no palco o cantor romântico 
Mário Simões proporcionou 
uma noite aos seus fãs e 
amigos um belíssimo show 
com um repertório de muito 
bom gosto agradando muito 
seu público. Uma noite festi-
va maravilhosa, onde o artis-
ta lançou seu primeiro DVD 
com uma panorâmica dos 
seus shows “Lembranças de 
Um Imigrante”, sempre com 
muito sucesso. Na oportuni-
dade o Presidente Agostinho 
dos Santos homenageou os 

empresários: Manuel Vieira 
com uma Placa Alusiva ao 93º 
aniversário da Casa do Minho 
e Toninho Serápicos com um 
título de Sócio Benemérito da 
Casa do Minho. Uma noite 
perfeita, onde os amigos, a 
seguir às homenagens con-
tinuaram a assistir o show, 
onde teve a sua apoteose no 
momento do brinde caloroso 
com Mário Simões cantando 
a canção “Verde Vinho”, brin-
dando com o amigos os 93 
anos de fundação da Casa do 
Minho. Sem dúvida, uma noite 
maravilhosa, onde mais uma 
vez a comunidade portuguesa 
prestigiando, em peso o jantar 
festivo da Casa do Minho. Pa-
rabéns a diretoria da Casa do 
Minho.

O cantor romântico, Mário Simões, acompanhado da Banda T.B. 
Show realizou um belíssimo show festivo para a família minhota

O Presidente Agostinho com os amigos, Felipe Mendes, o ex-presidente Joaquim Fernandes, Dr. 
Albano da Rocha e esposa D. Olga e demais amigos

Outra mesa 
de destaque 

no jantar 
da Casa do 

Minho, os 
casais: as 
Senhoras 

Fernanda Se-
rápicos, Rosa 
Martins, Irene 

Ribeiro e 
seus respecti-
vos esposos, 

Antônio Se-
rápicos, João 

Martins e 
Adão Ribeiro

Marcando 
presença 
na festa 
da Casa 
do Minho o 
casal, Abílio 
Brandão 
esposa, Dra 
Adelaide  e 
amigos ca-
sal Amigo

Felipe Men-
des quando 
cumprimen-
tava o diretor 
minhoto J. 
Maciel, es-
posa Mariza 
Canaparro 
e demais con-
vidados

Prestigiando o 
show do cantor 
Mário Simões, 

na Casa do 
Minho, o sim-
pático casal, 
Artur Rodri-

gues, esposa 
Rosa Maria, o 
Mário Moreira, 

esposa Rosa 
Moreira e 

Maria Elizabe-
th, numa pose 
para o Portu-
gal em Foco

Gente boa e 
amiga, num 
destaque 
especial desta 
noite mágica, 
o empresá-
rio Antônio 
Martins – 
diretor do 
Posto Alegria e 
esposa Mary, 
Maria Simões, 
Cila, Virgínia 
e um casal 
de amigos 
angolanos, Rui 
e Ermínia

Felipe Men-
des quando 

cumpri-
mentava 
o diretor 

minhoto, J. 
Maciel, es-

posa Mariza 
Canaparro 

e demais 
convidados
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Dia 23.03.2017
Luis Quaggio (da Tap Air Portugal); 
o pequeno Fernando Torres Vi-
cente (neto do casal amigo Tereza 
e Sr. Manuel Torres); a Sra. Marli 
Gonçalves (Esposa do chefinho Sr. 
Manuel Gonçalves da Art Flora); 
Andréa (Colaboradora da Numatur 
Turismo).
Dia 24.03.2017
Camila; Maria Cristina Figueiredo 
(Filha do falecido amigo Sr. Figuei-
redo da ex-Padaria Folar); Hercu-
lano de Oliveira (esposo da artista 
plástica Maria dos Anjos); José 
Gouveia de Souza; Suzana Maga-
lhães (Filha do falecido Joaquim 
Magalhães).
Dia 25.03.2017

Maria Aurora de Sá Pereira (a co-
nhecida Sra. Lola esposa do amigo 
e assinante Sr. Antero José Pereira, 
presidente do SAMPAPÃO); Antô-
nio Cordeiro.
Dia 26.03.2017
Sr. José da Cruz Lopes (pai dos 
amigos José, Albino e Francisco 
da Transportadora Cruz de Malta 
e Embaixador de Malta); Marta Ma-
ria Feijão (Colaboradora da Zarco 
Turismo); Beatriz Pereira (filha do 
casal Sra. Marli Pereira e o espo-
so Raul Neves Pereira o conhecido 
Raul das Lingüiças da Tocata Musi-
cal Cá Te Quero).
Dia 27.03.2017
José de Sá (empresário do can-
tor Roberto Leal); Carlos Duarte 

(filho do casal amigo Sra. Concei-
ção e Sr. Alberto Duarte ambos 
do Arouca).  
Dia 28.03.2017
Sra. Maria Eli Bodas; Faria aniver-
sario neste dia a amiga Sra. Maria 
Intropedi (ex-Conselheira do Centro 
Trasmontano); Sr. Mauro Fernan-
des (do Buffet O Marques da Casa 
de Portugal).

Dia 29.03.2017
Albano Correia Junior (Rancho Al-
deias da Nossa Terra do Arouca São 
Paulo Clube); Agostinho Bacelo (Lan-
chonete Mac´s Ibirapuera); Dr. Paulo 
dos Santos Scardine (diretor da Roca 
Contabilidade); Deputada Zulaiê Co-
bra; Izadora (filha do casal Fátima e 
Fernando da Cidade de Campinas); 
Dr. Osvaldo Dias de Souza.

O Fado esteve em Alta
Na Associação dos Poveiros

A Associação dos Poveiros de São 
Paulo realizou uma autentica noite 
de fados, no ultimo dia 11 de mar-
ço de 2.017. Aliás, uma noite como 
há tempos não se via, com bastante 
publico, um publico participativo e 
que muito apreciaram o fado nesta 
noite. À entrada deliciosos bolinhos 
de bacalhau e alheiras regados 
pelo saboroso vinho português 
bem como o jantar com bacalhau 
a seguir. “O fado” passou a ser o 
Patrimônio da Humanidade. Uma 
distinção atribuída pela UNESCO, e 
vem reconhecer e enaltecer a nossa 
musica por toda a força, portugue-
sismo e qualidade que esse gêne-
ro musical carrega como elemento 
identificador da nossa nacionalida-
de. Os fados, bem como canções, 
músicas populares, folclore, e até 
desgarradas, tiveram como prota-
gonistas os artistas brasileiros, Ciça 
Marinho e Tiago Filipe. Estes foram 
acompanhados pelos exímios mú-

sicos, Wallace Oliveira à guitarra e 
por Sergio Borges à viola. Estes en-
toaram do vasto repertorio de am-
bos: “Ai Mouraria, Os Putos, 24 Ro-
sas, Olhos Castanhos, Barco negro, 
Canção do Mar, A Chuva, Casa Por-
tuguesa” com participação dos pre-
sentes. Estes levaram os presentes 
à loucura já que ali é uma casa po-
veira, com a musica, “O Mar Enrola 
na Areia” e a tradicional “Desgarra-
da” de encerramento. Nesta noite, o 
presidente Sr. Lino Lage, saudou a 
todos os presentes e convidou para 
junto de si, o amigo Vereador Toni-
nho Paiva, que homenageou a can-
tora Ciça Marinho, com a lei 16065 
de 04.07.2014 alusivo ao Dia Muni-
cipal do Fado, a ser comemorado no 
dia 27.11, numa propositura do no-
bre vereador, data que fará parte do 
calendário de eventos da cidade de 
São Paulo. Esta lei que contou com 
o apoio do Prefeito da Cidade João 
Dória descendente de portugueses, 

e vem assim a atender o desejo de 
várias representações portuguesas 
da cidade, que entendem ser impor-
tante a designação desta data para 
a promoção de eventos artísticos e 
culturais em homenagem ao “Fado” 
e também a toda a cultura luso-bra-
sileira no Município.

Instante em que o Vereador Toninho Paiva homenage-
ava a fadista Ciça Marinho junto com o presidente Sr. 
Lino Lage.

O Presidente dos Poveiros Sr. Lino Lage, os vices Sr. Lau-
rentino Vilar e Sr. Joaquim A. da Silva, o diretor Sr. Manuel 
M. da Costa e ainda o Com Artur A. Pinto Vice presidente 
do Arouca, o diretor Sr. Manuel Gomes e o Presidente da 
Câmara Municipal de Arouca Dr. Artur Neves.

O Presidente Sr. Lino Lage, a esposa Sra. Alice Lage, o 
Vereador Toninho Paiva, o Sr. José Afonso Cancela e o 
Com. Artur A. Pinto vice presidente do Arouca.

reunidos o Sr. Antonio Loureiro (da Comunidade Gebe-
linense) a esposa Sra. Emilia F. Loureiro, o Sr. Carlos 
Fernandes (da Churrascaria Novo Chimarrão), a es-
posa Sra. Maria do Socorro Silva, o Sr. Raul Neves 
Pereira (da Tocata Musical Cá Te Quero) e a esposa 
Sra. Marli Pereira.

Ciça Marinho e Tiago Filipe durante 
o belíssimo show.

Almoço entre amigos
Na Padaria Vila Monumento
Há tempos, que bons amigos se reú-
nem semanalmente, nas dependên-
cias da Padaria Vila Monumento, para 
se reverem, para um bom papo e cla-
ro se deliciar da culinária ali servida, 
sempre aos cuidados do conhecido 
Dr. Gabus Morrua (Sr. Manuel Alves 
Pereira considerado o amigo dos ami-
gos). A Padaria Vila Monumento já 
está nos seus 62 anos de fundação, 
e agora totalmente reformada e reno-
vada para atender seus clientes. Ali 
além de um magnífico atendimento, 
você encontra pão sempre quentinho, 
doces finos e variados, biscoitos de 
diversas qualidades, bolos, queijos, 
frios e conservas diversas, lanches, 
salgados em geral, assados, pizzas e 
almoço todos os dias tendo às sextas 
feiras bacalhau ao forno e aos domin-
gos bacalhau assado, e dispõe de sa-
lão de festas para seus eventos.O Dr. 
“Gabus Morrua” (nome de bacalhau), Aqui bons amigos Sr. Ademar fevereiro, o Sr. João Diogo, e os anfitriões Sr. 

Manuel Alves e a esposa Sra. Eliete Pereira.

é que mais esta vez, preparou aque-
le delicioso bacalhau. Também sem 
igual foi a entrada e coquetel com so-
berbos camarões. Tudo isso foi degus-
tado entre amigos e tiveram o acom-
panhamento do bom vinho português. 

Nós do jornal Portugal em Foco, lá es-
tivemos no ultimo dia 15 de março de 
2.017, a convite do amigo e assinante 
Sr. Ademar Fevereiro a quem agrade-
cemos, bem como a acolhida dos mui-
tos amigos presentes.

Reunidos vemos mestre cuca Dr. Morruas, o Sr. José Au-
gusto, Sr. Alfredo Gato, Sr. Mario Luis, Sr. João Diogo, Sr. 
Miro Rocha, Sr. Fernando Paiva Castro,  Sr. Vagner Fer-
reira e o Sr. Alexandre Rubio.

Aqui os amigos Sr. Ademar Fevereiro, o Sr. João Soa-
res, o Sr. Manuel Alves Pereira (Dr. Morruas), a esposa 
Sra. Eliete Pereira, Sr. Manuel Leal, Sr. Alfredo Carreira, 
Sr. Abílio J. Barbosa e o Sr. Paulo Toriello.

A cada dia verificamos que o Pla-
neta está em constante evolução. 
A ciência já está prestes a admitir o 
oculto. A tecnologia está mais apu-
rada. A raça humana mais agitada. 
As horas se tornam fragmentos de 
minutos condensados, o tempo é 
quase um vulcão faminto, em erup-
ção constante e veloz, o mundo 
gira mais rápido, levando consigo 

a memória do que se foi. E nes-
sas idas e vindas, conquistando 
a linha de frente, estamos nós. 
Que diante das intempéries vira-
mos super heróis. E o que dizer 
da máxima “matar um leão por 
dia”?. Ahhhh, vamos mudá-la 
já! Qual atrai mais benefícios?  
Matar um leão por dia ou Tirar 
o “s” da crise? Sim, tire o “s” 
da crise e crieeee!.Vamos criar 
bons momentos. Esquecermos 
os lamentos. Agradecermos 
com desprendimento. Vamos 

valorizar o que temos. E não cho-
rarmos pelo que não temos. A vida 

terá mais perfume se a 
enxergarmos florida. De 
nada valem as lamúrias, 
pois tornam os dias sem 
cor. O corre corre da 
vida nos tira a atenção. 
Para a beleza da natu-
reza, que desvenda a 
ilusão. De que o vil me-
tal não é tudo, faz parte 
de um contexto. É bem 
vindo, com certeza, mas 
não deve se impor. Pois 
o mais precioso da vida 
não tem preço, é o amor.

O que está mudando...
Por: Denise Flamboiant
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Quim Barreiros Lotou a festa da Unepa
 (União das Empresas de Panificação e Afins da Baixada Santista)

O elegante salão de festas do Clu-
be de Regadas Vasco da Gama de 
Santos foi pequeno para acolher no 
ultimo dia 17 de março de 2.017, os 
muitos presentes à festa da UNEPA 
que já conta com 18 anos de fun-
dação. Foram vários estandes das 
empresas patrocinadoras do evento, 
distribuindo e demonstrando seus 
produtos. O presidente da UNEPA 
Sr. Alberto de Pinho e sua diretoria 
recepcionaram a todos os muitos 
presentes. O cerimonial esteve a 
cargo do Com. Vasco de Frias Mon-
teiro conselheiro eleito das Comu-
nidades Portuguesas. Este depois 

de saudar a todos em nome da di-
retoria, agradeceu o apoio dos pa-
trocinadores e apoiadores daquele 
grande evento, que foram: Sorvetes 
Kascão, Emulzint, Nestlê, Aroumar, 
Central de Frios, Bunge alimentos, 
MacPan, PJ, Philip Morris, Seara, 
Trevo Embalagens, Marilan, Nita Ali-
mentos, Hotel Atlântico, Construtora 
Anamar, Armando Viagens, Moinho 
Pacífico, Lopes Tour, Refrigeração 
São Luís, Sousa Cruz, Vasco da 
Gama Viagens e Turismo. Agra-
deceu também as figuras ilustres 
presentes ao evento como o Depu-
tado da Assembleia da Republica de 

Portugal D. Carlos Pascoa, o Com. 
Armênio Mendes Cônsul Honorário 
de Portugal em Santos e região, o 
Presidente do Centro Cultural Portu-
guesa Sr. Jose Duarte de A. Alves, 
o Presidente do Sindicato de Hotéis 
Bares e Restaurantes da Baixada 
Sr. Salvador Lopes, o Presidente do 
Clube de Regatas Vasco da Gama 
Sr. Luís Antonio, o Presidente do 
Conselho Deliberativo da Casa de 
Portugal de Praia Grande Sr. Rei-
naldo Gomes da Silva, o Presidente 
do Conselho da Portuguesa San-
tista Sr. João Simões, o Presidente 
da Escola Portuguesa de Santos 

Sr. José Augusto S. do Rosário, o 
Eng. Domingos Madeira Pinto ex-
-vice presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Real-Portugal, a Sra. 
Ana Maria diretora do Rancho Folc. 
Verde Gaio e a Sra. Celeste Mendes 
Presidente do Grupo Rosmaninho.
Aos presentes foi servida pelo Bu-
ffet Fontoura, uma farta mesa de 
frios e outros quitutes, e a animação 
esteve a cargo de Ribeiro´s Vocal & 
Harmonia. Na sequencia o Presiden-
te da UNEPA Sr. Alberto de Pinho, 
fez a apresentação de sua diretoria 
e homenageou o ex-presidente, Sr. 
Adalberto Freire, com uma placa pe-

los relevantes serviços prestados no 
período de 2010 a 2016. A esposa 
do homenageado Sra. Cândida Frei-
re, foi homenageada com flores pela 
1.a dama da UNEPA Sra. Manuela 
de Pinho. O homenageado no uso 
da palavra agradeceu, e disse que o 
que fez foi com o apoio da diretoria. 
O Deputado Pascoa, saudou a todos 
os presentes e enalteceu o trabalho 
prestado à comunidade, pelo Com. 
Armênio à frente do consulado da 
região. O Com. Armênio cumprimen-
tou toda a diretoria da UNEPA, pelo 
grande evento. A seguir o momento 
mais esperado da noite, o show com 

o maior cantor popular português, 
Quim Barreiros, que com sua alegria 
e animação contaminou a todos os 
presentes que ocuparam totalmente 
a pista de dança. Quim Barreiros e 
sua banda apresentaram antigos su-
cessos como:“Mestre da Culinária, 
Tua Mulher não Dorme Mais, A Gara-
gem da Vizinha, Picada de Enfermei-
ro” e também de seus recentes CDs 
como “Caça Asneiras, Bolo do Caco” 
e do seu ultimo CD as musicas“Eu 
Faço 69, Cama de Pau Duro” e ou-
tras mais. Confira mais detalhes no 
site: WWW.portugalemfoco.com.br 
ou pelo facebook/Portugal em Foco

Deputado Carlos Pascoa, Com Armênio Mendes, Sr. Mario Bastos e o pre-
sidente da UNEPA Sr. Alberto de Pinho.

O diretor da UNEPA Sr. Antonio de Oliveira Lopes a esposa Sra. Maria 
Alcina Lopes, a filha Vanessa Lopes o namorado Jorge Carvalho, o filho 
Antonio Lopes a noiva Tamires Dantas, o Com. Vasco de Frias Monteiro 
a esposa Sra. Edite Monteiro, o Eng. Domingos M. Pinto, o presidente Sr. 
Alberto de Pinho e o ex-presidente Sr. Adalberto Freire. 

O cantor Quim Barreiros, o Com. Armênio Mendes, o Sr. Jose Duarte de A. 
Alves e o Sr. Antonio de Oliveira Lopes.

Instante em que o Presidente da UNEPA Sr. Alberto de Pinho fazia uso 
da palavra e seus diretores Adalberto Freire, Fernando Henrique, Nelson 
Mendes, Adelino das Neves, Antonio de O. Lopes.

Instante em que era homenageado o ex-presidente da UNEPA Sr. Adalber-
to Freire e sua esposa Sra. Cândida Freire pela atual diretoria.

O momento mais aguardado da noite Quim Barreiros e sua banda.

“Almoço das Terças”
Lugar de Bons amigos e Boa Culinária
O habitual Almoço das 
Terças no Cais do Por-
to, é o verdadeiro ponto 
de encontro de amigos. 
Lá estivemos e pude-
mos comprovar o gran-
de número de amigos 
que se encontram se-
manalmente, para um 
bom papo, reverem ou-
tros amigos e saborear 
a deliciosa gastronomia 
portuguesa, sempre 
aos cuidados da “ex-
pert” Tereza Morgado 
e sem esquecer a deli-
ciosa caipirinha do To-
ninho das Flores. Caro 
leitor apareça você tam-
bém por lá, e comprove 
este salutar convívio, 
sua participação é por 
adesão. Informações 
e reservas pelo fone 
3228.2627.

Presentes vemos os amigos Nícolas de Morais, seu pai Sr. Acácio de Mo-
rais, o Sr. Antonio Loureiro da Comunidade Gebelinense e o Sr. Mario Helio 
de Oliveira. 

Reunidos aqui vemos o Sr. Luiz H. Kurita (diretor da Hikari), o Gerente Co-
mercial do Supermercado Kanguru Sr. Silvio Rossi , a fadista Gloria de 
Lurdes, a Sra.  Teresa Morgado (do Cais do Porto), o Sr. Adriano Jeronimo 
(diretor do Kanguru e do Resort Monte das Oliveiras), e o Sr. Aparecido dos 
S. da Paixão (da Hikari).

Como em vezes anteriores, sem-
pre a sua chegada a São Paulo, 
Quim Barreiros e sua banda são 
recebidos no Galeto Grill do Sho-
pping Center Norte de proprieda-

de do amigo Luís Dias. Assim foi o 
que aconteceu no ultimo dia 15.03 
à chegada do Quim. Vários foram 
os amigos presentes, bem como 
diretoria da UNEPA União das Em-

presas de Panificação e Afins da 
Baixada Santista, que após o jantar 
já acompanharam o artista para a 
cidade de Santos onde iria atuar no 
dia 17.03.

Quim Barreiros aqui com sua banda, o amigo anfitrião Sr. Luís Dias, da UNEPA o Sr. Alberto, Sr. Adalberto, Sr. 
Antonio Oliveira, e ainda Sr. Souto, Sr. Lazaro, Sr. Jose Manuel, o Eduardo.

Galeto Grill
Recepcionou Quim Barreiros

Depois de um período de férias que 
compreendeu Natal, Ano Novo e 
Carnaval, a Casa do Minho retor-
nou suas atividades para felicidade 
dos amigos que sempre prestigiam 
aquela casa.Tivemos mais um al-
moço dançante, no ultimo dia 05 de 
Março de 2.017. O prato principal 
como de costume, foi a deliciosa 
Bacalhoada Minhota, além de outros 
pratos e opções de saborosas sala-

das e acompanhamentos.A entidade 
conta com o apoio cultural de: Numa-
tur Turismo, Habib´s, MeggaImpress, 
Ragazzo, Pedras Coimbra, Sabino´s 
Calçados, Sacaria Leão, Padaria 
Santo Inho, Millennium Comercial. 
Houve nesta tarde também um rápido 
bingo com distribuição de prêmios.A 
animaçãoestevea cargo da tocata do 
rancho da casa, quena continuidade 
se exibiu. A apresentação do rancho 

esteve a cargo do Com. Vasco de 
Frias Monteiro Conselheiro das Co-
munidades Portuguesas e grande 
folclorista.Apresentou modas do seu 
repertorio exclusivamente da Região 
do Minho. Adentraram com Chula de 
Ganfei e ainda Vira da Nossa Terra, 
Fandango de Vila Verde, Gota de 
Carreço, Vira da Ponte da Barca, 
Cana Verde, Chula da Meadela e na 
saída Rio Lima.

Casa do Minho
Iniciou Festividades de 2017

A equipe da cozinha responsável pelo delicioso almoço. Atuando vemos o Rancho da Casa do Minho.

O Presidente Sr. Manuel Caldas e 
o Conselheiro das Comunidades 
Portuguesas Com. Vasco de Frias 
Monteiro. 

O ex-presidente Sr. José Pisco, 
Sr. Manuel L. Ferreira e esposa, o 
Sr. Acácio Loureiro e esposa, o Sr. 
Lino Lage Presidente da Associa-
ção dos Poveiros e esposa.

O Presidente Sr. Manuel Caldas e 
o amigo Sr. Ernesto P. Rodrigues e 
a esposa Sra. Cassilda Nunes Ro-
drigues.

Em 2017, todos os caminhos vão levar 
a Fátima, em Portugal. Neste ano, o 
país luso celebra o centenário da apa-
rição de Nossa Senhora de Fátima 
aos três pastorinhos, fato que desen-
cadeou na devoção de milhares de 
fiéis e na criação do mundialmente co-
nhecido Santuário de Fátima. Para as-
sinalar esta data, que vai contar com a 
presença do Papa Francisco em uma 
visita oficial à cidade, está sendo pre-
parada uma série de iniciativas para 
receber visitantes de todo o mundo. 
O governo português promove Fáti-
ma como um destino religioso em di-
versos países do mundo, entre eles o 
Brasil. “Queremos apresentar Fátima 
e fazer com que os brasileiros vejam 
esta região como um destino religioso 
muito importante, que deve ser visita-
do pelo menos uma vez na vida. Tere-

mos uma programação extensa, não 
só em maio, quando se comemora o 
centenário da aparição de Nossa Se-
nhora, mas em todo o ano de 2017”, 
afirma Ana Mendes Godinho, Secreta-
ria de Estado do Turismo de Portugal. 
“A presença do Papa Francisco refor-
ça a imagem de Portugal como um 
destino religioso importante. O turis-
mo religioso atrai 3,3 
milhões de visitantes 
anualmente, número 
importante que ainda 
deve crescer”, conclui 
a secretária. Muitos 
brasileiros incluem 
nas suas viagens a 
Portugal uma visita a 
Fátima. Este ano será 
uma oportunidade 
de excelência para 

promover o destino e suas atrativi-
dades, tendo em conta a relevância 
das Comemorações do Centenário. O 
Calendário de Eventos previsto, com 
o contributo de várias entidades e co-
ordenado pelo Santuário de Fátima, 
será um forte atrativo para, ao longo 
de todo ano, dar visibilidade a Portu-
gal como destino turístico.

Centenário de Fátima em 2017
Atrações acontecerão durante todos os dias para comemorar os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima
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Um show foi a comemoração dos 59 
anos de fundação da Casa de Por-
tugal de Campinas, no ultimo dia 18 
de março de 2.017, que contou com 
o apoio da Gráfica Dizart, City Bar, 
City Tortas, e Euro Suit Hotel. A en-
tidade foi fundada em, 28 de março 
de 1.958, e tem agora como seu 15.o 
presidente, o eclético e conhecido 
empresário de Campinas, Sr. José 
dos Santos Antonio, que recepcionou 
a todos os amigos e ilustres convida-
dos com aquela fidalguia que lhe é 
peculiar. À entrada do salão, o Café 
Canecão e Fotos Martins, ofereciam 
uma linda foto, registrando assim 
muitos dos presentes para levarem 
de recordação. Nas mesas, como 
coquetel, maravilhosos bolinhos de 
bacalhau sem duvida os melhores do 
mundo, azeitonas e tremoços. Tudo 
isso regado pelo sensacional néctar 
dos Deuses, o maravilhoso vinho 
português, tudo em meio a muita ale-

gria e animação. Para jantar, caldo 
verde seguido de um bacalhau sem 
igual além ainda de arroz de polvo, 
strogonoff, varias saladas e acom-
panhamentos, tudo preparado pela 
equipe da cozinha e Dpto. Feminino 
da casa, que tem agora como 1.a 
dama a Sra. Maria Isabel dos San-
tos Antonio.O cerimonial desta noite, 
esteve a cargo do vice presidente da 
entidade Sr. Pedro Peixoto, que de-
pois de saudar a todos os presentes 
convidou o Cônsul Horário de Portu-
gal em Campinas o Engenheiro João 
Serra para seu pronunciamento. Este 
disse que acompanha com orgulho 
e emoção aquela casa há cerca de 
39 anos, e continuou: “A Comunida-
de portuguesas adapta-se a qual-
quer pais, trabalham arduamente e 
congregam-se em associações. A 
língua portuguesa, é a única a ter a 
palavra saudade, nas outras línguas 
o mais perto que chegam, e a pala-

vra nostalgia”. Ainda saudou a nova 
diretoria agora liderada pelo J. San-
tos. O Sr. Peixoto chamou ao palco 
o presidente Sr. J. Santos, que foi 
ovacionado pelos muitos amigos pre-
sentes. Este agradeceu a presença 
de todos e disse que sem eles...os 
amigos presentes, aquela festa não 
estaria acontecendo. Bradou “Aqui é 
Portugal, é um pedacinho de Portu-
gal dentro da Cidade de Campinas”. 
Gradeceu à sua equipe que fez de 
tudo para que todos ali pudessem 
saborear aquelas delicias da culiná-
ria portuguesa. Falou emocionado 
de sua esposa Sra. Isabel dos San-
tos Antonio, que era pequena, mas 
uma gigante naquilo que se propõe 
a fazer, disse: Ela merece os vossos 
aplausos”. Tivemos ali presente pela 
primeira vez, o Deputado da Assem-
bleia da Republica de Portugal, já em 
seu 4.o mandato, Dr. Carlos Pascoa. 
Este parabenizou o presidente e sua 

diretoria, falou da sua vida politica 
e suas atividades pelos quatro con-
tinentes, e homenageou a entidade 
com um lindo mimo em porcelana 
Vista Alegre. Também foi chamado 
ao palco, o Dr. Antonio de Almeida 
e Silva, Presidente do Conselho da 
Comunidade Portuguesa no Estado 
de São Paulo. Depois de sua sau-
dação, fez uma breve apresentação 
das atividades do Conselho, e sa-
lientou que aquela entidade nestes 
59 anos, tem cumprido uma traje-
tória admirável e representativa da 
presença portuguesa em Campinas 
a qual tem acompanhado. Ao final, 
homenageou a entidade com uma 
placa de honra. O cerimonial ainda 
destacou presenças como o empre-
sário do cantor Roberto Leal o Sr. 
José de Sá, o Dr. Ari de Lara Romeu 
Presidente da Sanasa e da Real So-
ciedade Portuguesa de Beneficên-
cia e antigos presidentes. A seguir 

o presidente Sr. J. Santos anunciou  
a execução do hino de Portugal e no 
telão uma sequencia de fotos de anti-
gos presidentes desde a fundação.O 
Sr. J. Santos disse ao Portugal em 
Foco que assumiu a frente daquela 
com dois intuitos que são: ver a parte 
cultural sempre em evidencia e até 
intercâmbios culturais com Portugal, 
e ainda trazer para a entidade uma 
gastronomia portuguesa diferencia-
da, ou seja, trazer pratos novos como 
leitão a moda da Bairrada, chanfana, 
arroz de polvo e claro manter os tra-
dicionais, bacalhau, massas e stro-
gonoff. Foi cantado o “Parabéns e 
Você” e o presidente apagou a vela 
comemorativa dos 59 anos da en-
tidade. Aos presentes foi oferecida 
uma farta mesa de doces e bolos. 
Como atração principal desta noite, 
lá tivemos um grande show do maior 
cantor popular de Portugal, Quim 
Barreiros e sua banda.O artista sem-

pre extrovertido,contagiou a todos 
com sua alegria e animação levando 
os presentes a ocuparam totalmen-
te a pista de dança. Quim Barreiros 
apresentoumusicas de seu novo 
CD musicas “Eu Faço 69, Cama de 
Pau Duro” e antigos sucessos como: 
“Mestre da Culinária, Tua Mulher não 
Dorme Mais, A Garagem da Vizinha, 
Picada de Enfermeiro” e também 
de seus recentes CDs como “Caça 
Asneiras, Bolo do Caco”.Ao final do 
evento foi sorteada uma passagem a 
Portugal com direito a acompanhan-
te pela Azul Linhas Aéreas. O jornal 
Portugal em Foco, lá esteve edeixa 
aqui registrados, seus mais since-
ros parabéns a Casa de Portugal de 
Campinas, pela comemoração dos 
seus 59 anos de fundação e votos de 
sucesso à nova diretoria. Veja mais 
detalhes em www.portugalemfoco.
com.br ou pelo facebook: portugal 
em foco. 

Quim Barreiros
 Maravilhosa gastronomia, alegria e muita animação nos 59 anos da
“Casa de Portugal de Campinas” 

Aqui com o presidente J. Santos, os amigos da UNEPA de Santos, Dr. Antonio A. e Silva, o Deputado Carlos Pas-
coa, Manuel Dias, integrantes da Banda de Quim Barreiros, Com. Vasco de Frias, o Eng. Domingos Pinto, Manuel 
Rocha, José Afonso, Jose de Sá e o Sr. Secundino Gonçalves. A grande atração internacional da noite Quim Barreiros e sua banda.

Presentes vemos o Conselheiro da entidade Sr. Celso Semedo Fernandes, e 
os amigos Sra. Virginia Sabaine, e os casais Tatiane e Marcio Morales, Marcia 
e Luís Fernando, Vera Lucia e Hercules Penido e Márcia e Luciano Boneto.

Sr. Adelino da Ponte que muito fez por aquela casa, a esposa Sra. Idalina 
da Ponte e a Sra. Zulmira de Jesus Mateus.

Os ganhadores da passagem a Portugal oferecida pela Azul Linhas Aéreas 
Sr. Edison Favero e a esposa Sra. Solange Favero, convidados do amigo 
Sr. Abilio Lote.

Sr. Mario Martins (conselheiro da entidade e diretor do Euro Suit Hotel), o 
Sr. Adelino da Ponte e o artista Quim Barreiros.

Quim Barreiros aqui com o Guilherme dos S. Antonio grande consertinista, 
filho do presidente Sr. J. Santos e Sra. Maria Isabel L. C. Santos Antonio.

A homenagem da Assembleia da Republica de Portugal entregue pelo De-
putado Carlos Pascoa à Casa de Portugal de Campinas, na pessoa do pre-
sidente Sr. J. Santos.

O vice presidente da entidade Sr. Pedro Peixoto e o diretor Sr. Gaspar Lo-
pes Batista.

Dr. Antonio de Almeida e Silva Presidente do Conselho da Comunidade 
quando homenageava o Sr. J. Santos Presidente da Casa de Portugal de 
Campinas

Sr. Mario Martins ex-presidente do Conselho, o ex-presidente da diretoria 
Sr. Jose Luís do Nascimento e o Sr. Manuel Moreira da Rocha.

O ex-presidente Sr. Adelino da Ponte, o cantor Quim Barreiros e o Sr. Ar-
mindo Fernandes Alves.

Como em junho próximo o J. Santos não vai estar no aniversario do Quim 
Barreiros, já lhe deu o presente, um lindo quadro com a pintura da sua foto 
num trabalho do artista plástico Joaquim de Matos. Salão totalmente LOTADO!
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O português que amava os livros
Freqüento desde muito 

jovem alfarrábios em 
diferentes cidades e, desse 
modo, formei minha querida 
e preciosa biblioteca - graças 
às relíquias que pude garim-
par, quase sempre nas ma-
nhãs de sábado, ao longo de 
50 anos. O comércio de livros 
de segunda mão, chamadas 
no Brasil, pejorativamente, de 
‘sebos’, foram até o final do sé-
culo passado templos de eru-
dição e locais nos quais era 
possível descobrir obras ra-
ras. Especialmente em Paris, 
às margens do Rio Sena, onde 
se concentram os bouquinis-
tes, e no foyer da intelectu-
alidade, o célebre Quartier 
Latin, isto é, o Bairro Latino, 
endereço da Universidade 
da Sorbonne, com livrarias e 
galerias de arte. Assim como 
em Lisboa, nos labirintos de 
becos e vielas do Bairro Alto. 
Os alfarrábios estavam até re-
centemente por todo o centro 
de São Paulo, maior das me-
trópoles de língua portugue-
sa, povoada desde o término 
do século XIX por milhões de 
famílias provenientes de diver-
sos pontos do planeta, inclusi-
ve de Portugal, mas também 
da Itália, Espanha, Alemanha, 
Grécia, Hungria, Japão, China 
e Líbano, bem como judeus 
Sefarditas, vindos do Oriente 

Médio, porém, originários da 
Península Ibérica, e Azkena-
zitas, procedentes dos antigos 
e vastíssimos territórios do Sa-
cro Império Romano Germâni-
co e das intermináveis regiões 
do ancient Império Russo. 
Dois dos principais alfarrábios 
paulistanos continuam, por 
sorte, com as portas abertas 
e com estoque acessível atra-
vés da internet. Como a tradi-
cionalíssima Calil, propriedade 
de descendentes de imigran-
tes libaneses, e a grandiosa 
Brandão, com sede em Recife 
e presença em Salvador.

Mas nenhuma delas foi 
tão admiravelmente lu-

sófona quanto a Organização 
Nacional de Bibliotecas, a Or-
nabi, criada em 1945, à Rua 
Benjamin Constant, ao lado da 
Praça da Sé, pelo incansável 
alfarrabista, o português Luis 
Oliveira Dias (1918 - 2011), na-
tural de Alburitel, vila do muni-
cípio de Ourém, no Distrito de 
Santarém, ao Norte de Lisboa. 
Durante os 60 anos de funcio-
namento da Ornabi, era respei-
tosamente tratado por todos os 
ilustres clientes de ‘seu’ Luis, 
corruptela de Senhor Luis, e foi, 
sem dúvida, um dos homens, 
em São Paulo, mais apaixona-
dos pelo rico universo lusófono 
dos livros, que ele, pessoal-
mente, arrematava dos herdei-

ros das mais completas biblio-
tecas e os revendia, às vezes, 
anos depois. Comprei muitos 
tesouros livrescos nos alfarrá-
bios de São Paulo. À Calil ad-
quiri livros importantes do meu 
acervo orientalista e, na Bran-
dão, obras sobre o Ultramar 
Português. Encontrei um pouco 
de tudo na Ornabi. Até mesmo 
a maravilhosa quinta edição, 
em dois tomos, de Mysterios 
de Lisboa, de Camilo Castelo 
Branco (1825 - 1890), publi-
cada, em 1879, no Porto, pela 
Editora Casa da Cruz Couti-
nho. Dentro do livro, achei uma 
curiosidade, guardada por um 
dos antigos donos – uma rese-
nha do crítico literário da então 
Folha da Manhã, de São Pau-
lo, o carioca Manoel José Gon-
din da Fonseca (1899 – 1977), 
a propósito de seu próprio livro 
Camilo Compreendido, data-
da de 11 de outubro de 1953. 
Dizendo-se espírita e avesso a 
qualquer preconceito racial, no 
artigo, Gondin da Fonseca afir-
mou, na sua biografia camilista, 
que o romancista português era 
‘marrano’, portanto, judeu – mo-
tivo de orgulho, segundo ele, da 
mestiçagem existente no Brasil.    

A principal obra do lisbo-
eta Camilo foi Amor 

de Perdição, que comple-
ta, neste 2017, 155 anos do 
seu lançamento. ‘Seu’ Luis 
vendeu-me a bom preço 
a extraordinária edição de 
Mysterios de Lisboa, após 
confessar que, na literatura 
da pátria mãe, preferia o po-
veiro Eça de Queiroz (1845 – 
1900) ao alfacinha. O roman-
ce camilista estava numa das 
prateleiras dos quatro anda-
res abarrotados por mais de 
300 mil livros, onde habita-
vam, com certeza, as mais 
belas passagens das letras 
lusófonas. 

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 Clu-
be Recreativo Lusitano. Teremos 
um almoço 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.
Almoço do Raízes
Não perca. O Rancho Folclórico 
Raízes de Portugal estará nes-
te dia realizando mais um almo-
ço convívio a partir das 13 horas 
em sua sede, na Associação dos 
Poveiros. Como prato principal 
bacalhau além de outras opções, 
saladas e acompanhamentos. A 
animação estará a cargo do Raízes 
que se apresentará. Convites e in-
formações com Sra. Soledade (11) 
2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. 
Maria – São Paulo
Dia 02.04.2017
Almoço Convívio na Casa do Minho

A Casa do Minho de São Paulo es-
tará neste dia realizando mais um 
almoço convívio tendo como prato 
principal o delicioso bacalhau além 
de outras iguarias da culinária por-
tuguesa, saladas e vários acom-
panhamentos. A animação estará 
a cargo de seu rancho que atuará. 
Convites e reservas com a direto-
ria e componentes. Local Rua Ja-
guaretê, 414 Casa Verde fone 011 
- 98155.8187 email 
contato@casadominho.com.br
Dia 08.04.2017
Adega da Lusa
Não perca esta grande festa po-
pular, com entrada gratuita na 
Portuguesa de Desportos, numa 
realização do Dpto. Sócio-Cultural. 
Comidas típicas e muita animação 
com a tocata do Grupo Folclórico 
da Portuguesa e exibição em sua 
totalidade. Como convidado la tere-
mos o Grupo Folclórico Pedro Ho-
mem de Mello. Local Rua Comen-
dador Nestor Pereira, 33 Canindé 
– São Paulo Fone (11) 2125.9400  

Comemoração dos 26 anos da As-
sociação dos Poveiros de São Paulo
Os Poveiros de São Paulo estarão 
em festa nesta noite a partir das 
20 horas em sua sede. Teremos 
a comemoração com jantar dan-
çante dos 26 anos da entidade. 
Convites e informações 2503.2835 
– 2967.6766 Rua Dr. Afonso Ver-
gueiro, 1104 V. Maria - São Paulo 
e-mail contato@poveirossp.com.br
Dia 09.04.2017
Almoço Beneficente no Arouca
O Arouca São Paulo Clube, sempre 
pensando naqueles menos favore-
cidos, estará neste dia realizando 
um almoço beneficente em prol 
de algumas entidades. Teremos 
muitos sorteios de prêmios entre 
os presentes e claro aquela baca-
lhoada à Moda Arouquense.Infor-
mações convites e reservas a Rua 
Vila de Arouca 306 (Rodovia Fer-
não Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos 
fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 
2455.1988 
www.aroucaclube.com.br

Frase da Semana:
Se o horário oficial é o de Brasília, por que a gente tem que trabalhar na segunda e na sexta-feira ? 
(Marta Suplicy)
Você sabia?
Que a  banana não se pode reproduzir por si só. Ela tem de ser plantada pela mão do homem. 
Como terá surgido a primeira bananeira?
Frase de Para - choque:
Qual o problema do Lula beber, afinal ele não sabe dirigir nada mesmo.

Programe-se
Dia 25.03 Noite Trasmontana na Casa 
de Brunhosinho e como convidado o 
Rancho Folc. Verde Gaio de Santos; 
Show de Carminho no Tom Brasil; Dia 
26.03 Esporte Clube Lusitano come-
mora 85 anos Teremos almoço e mu-
sica para dançar; Almoço Dançante do 
Raízes com bacalhau à Raízes além de 
outros pratos e exibição do rancho; Dia 
02.04 Almoço Dançante na Casa do Mi-
nho; Dia 08.04  Comemoração dos 26 
anos da Associação dos Poveiros com 
jantar e show surpresa; Adega da Lusa 
tendo como atração o Rancho Folc. Pe-
dro Homem de Mello; Dia 09.04 Almoço 
Beneficente no Arouca São Paulo Clube. 
(Confira mais detalhes destes eventos 
em nossa agenda semanal)
Caro amigo leitor
 O seu jornal PORTUGAL EM FOCO, 
esta semana traz um brinde para você. 
Dia 25.03 teremos na casa de shows 
Tom Brasil, o show da Carminho (grande 
cantora portuguesa da atualidade) com 
o Show Carminho Canta Tom Jobim. Os 
leitores do jornal Portugal em Foco terão 
como premio um descontassode 50% 
desconto. Veja o anuncio em nossas 
paginas.
Anotem ai
A Associação dos Poveiros de São Pau-
lo estará comemorando seus 26 anos de 

existência no próximo dia 08.04. Tere-
mos um seleto jantar e show surpresa.
Atenção
Neste final de mês, a Casa do Minho de 
São Paulo não terá seu habitual almoço, 
este será no dia 02.04, e já no final de 
abril voltara ao seu dia normal.
O Bom Filho
A casa torna, assim diz o ditado.
O Rancho Pedrão
Parece que voltara a sua antiga sede, 
ou seja, no Santuário de Nossa Sra. de 
Fatima no Bairro do Sumaré. Reuniões 
já aconteceram para isso.
Ufa
Conseguimos sobreviver depois da ma-
ratona do final e semana passada. Es-
tou até cantando Mestre da Culinária 
de tanto ver show de Quim Barreiros. 
Estivemos com ele desde sua chegada 
para jantar no Galeto Grill, na quarta fei-
ra. Na sexta fomos a Santos na festa da 
UNEPA, sábado na Casa de Portugal de 
Campinas e no domingo no aniversario 
da Casa de Portugal do Grande Abc.
Que coisa feia
Recentemente um amigo foi flagrado 
quando fazia parte da mesa de honra de 
um evento, como convidado,bulinando 
no celular e até fazendo selfies....
O Elos Sul
Presidido pelo amigo Dr. David da Fon-
te, dando sequencia às atividades deste 

ano estará fazendo sua reunião festiva, 
no próximo dia 24.03, no Restorante 
Vecchia. Lá estaremos para rever bons 
amigos e conviver.
A amiga
Teresa Morgado, nesta semana estará 
ausente do Cais do Porto e de suas ati-
vidades sociais. É que ela foi ao Rio de 
Janeiro pois ira ser uma estrela Global, 
ou seja da Rede Globo.
Ela irá
Participar das gravações do quadro “Fe-
cha a Conta”, do programa da Ana Maria 
Braga. Ela, mais 5 participantes estarão 
preparando 8 pratos para um seleto júri 
degustar e dar suas notas. Vamos torcer 
pela Teresa Morgado ok ela merece. 
Esclarecimento
Recentemente alguns amigos se referiram 
a coincidência da data dos almoços do 
aniversario do Arouca e o da Comunida-
de Gebelinense, pois esses amigos tanto 
gostariam de ir num como no outro almo-
ço, e pela coincidência tiveram de optar.
A Comunidade Gebelinense
Atentando para o detalhe da não coinci-
dência do seu almoço com o almoço do 
Arouca marcou depois da data agendada, 
o Arouca é que passou seu almoço mais 
para a frente em virtude do carnaval.  
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos um abra-
ção, e promete voltar na próxima edição.

Mais uma vez, estivemos presentes 
ao tradicional e sempre requintado 
almoço da Comunidade Luso Paulis-
ta, o conhecido e inigualável “Almoço 
das Quintas” na Casa de Portugal. 
Local de um salutar convívio, ali se 

reúnem semanalmente, amigos, em-
presários, dirigentes associativos, 
para saborear as delícias da culiná-
ria portuguesa, ali preparadas e ser-
vidas pelo Buffet “O Marquês”. Como 
responsável pelo cerimonial sempre 

temos o conhecido radialista Martins 
Araújo. Apareça você também por 
lá, Avenida da Liberdade, 602 bair-
ro da Liberdade, sua participação é 
por adesão. Informações e reservas 
para grupos e empresas 3273.5555.

Aqui reunidos vemos o Dr. Horacio Baeta, o amigo Dr. 
Carlos Manuel, o Sr. Antero Pereira (Presidente do 
SAMPAPÃO), e o jornalista e colunista deste semanário 
Sr. Albino Castro. 

Aqui o Dr. Miguel Coelho do Banco Caixa Geral-Brasil, 
o Presidente da Casa Ilha da Madeira Sr. José Manuel 
Bettencourt, Dr. José de O. Magalhães e o Presidente da 
Casa de Portugal de São Paulo Com. Antonio dos Ramos.

A tradição e o Requinte do “Almoço das Quintas”
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LIGA NOS 2016 - 2017

LIGA Ledman 2016 - 2017

JORNADA 26

JORNADA 33

DISTRITAIS

AVEIRO
JORNADA 24

BRAGA
JORNADA 26

LISBOA

JORNADA 05

VILA REAL
JORNADA 24

cOImBRA
JORNADA 23

JORNADA 22

JORNADA 05
GuARDA

JORNADA 21

JORNADA 05
VISEu

JORNADA 23JORNADA 05
LEIRIA

JORNADA 21

O Marítimo venceu, o Arouca por 3-1, num jogo aberto, 
que podia ter acabado com mais gols para a equipe da 
casa.

Marítimo dá a volta e 
vence Arouca 

Pedro Emanuel assumiu o comando técnico do 
Estoril no passado dia 11 e em duas jornadas con-
quistou dois pontos: empates com V. Guimarães (3-
3) e Boavista (0-0). Agora, antes da deslocação ao 
terreno do Tondela, o treinador terá duas semanas 
para fazer uma espécie de pré-época.

A paragem também servirá para recuperar Gon-
çalo Brandão, Licá, André Claro, sendo que Nuno 
Lopes, Afonso Taira e Thiago Cardoso ainda demo-
rarão a voltar à competição.

Parada da Liga acelerar 
para recuperar lesionados

 O Sporting rece-
beu e venceu o Na-
cional, por 2-0, com 
gols do holandês Bas 
Dost, melhor mar-
cador da I Liga por-
tuguesa de futebol, 
que passou a liderar 
a corrida à Bota de 
Ouro europeia.

No Estádio José 
Alvalade, em Lisboa, o avançado ‘leonino’ marcou aos 
13 e aos 34 minutos e atingiu os 24 gols no campeona-
to, ultrapassando o argentino Lionel Messi (FC Barcelo-
na) e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia 
Dortmund) na luta pelo prêmio de melhor marcador na 
Europa.

Os ‘leões’ seguem no terceiro lugar, com 54 pontos, 
a nove do Benfica e a oito do FC Porto, que ainda não 
jogaram nesta rodada, enquanto o Nacional caiu para 
o último lugar, com 17 pontos, tantos quanto o Tondela.

Sporting vence Nacional por 
2-0 com ‘bis’ de Bas Dost

O Feirense esteve a 
perder por 0-2, mas 
deu a volta e acabou 
por vencer o Chaves 
por 3-2, em jogo da 
26.ª jornada da Liga. 
Bressan e Fábio Mar-
tins deram a vanta-
gem inicial aos fla-
vienses, tendo Tiago 
Silva, Luís Machado 
e Etebo garantido a 

Feirense vence 
Chaves

reviravolta do marca-
dor para a equipe da 
casa, que muito feste-
jou no final.

O Benfica empatou sem 
gols no terreno do Paços 
de Ferreira, em jogo da 26.ª 
jornada da I Liga portugue-
sa de futebol, e  agora dei-
xou Futebol Clube do Porto 
a um da liderança.

O tricampeão, que vinha 
de seis vitórias seguidas no 
campeonato, passou a somar 
64 pontos, mais um do que o 
FC Porto, que recebeu o Vi-

tória de Setúbal no domingo 
e empatou empatou e encos-
tou na classificação. antes 
de visitar o Benfica, na 27.ª 
jornada, no 1 de abril.

O Paços de Ferreira, que 
somou o seu terceiro empa-
te seguido, subiu provisoria-
mente ao 13.º lugar, com 27 
pontos, tantos quanto o Arou-
ca, 14.º, que perdeu na visita 
ao Marítimo no domingo.

Benfica empata na Mata Real e FC 
Porto também chegar na liderança

O FC Porto e o V. Setú-
bal empataram em encon-
tro da 26.ª jornada da Liga 
disputado no Estádio do 
Dragão, no Porto.

O mexicano Jesus Co-
rona colocou os anfitriões 
em vantagens já no tempo 
de compensação da pri-
meira parte (45+1), mas 
João Carvalho igualou 
para os visitantes, aos 56 
minutos.

Com este resultado, 

FC Porto empata com V. Setúbal 
e falha em busca da liderança 

os dragões, treinados 
por Nuno Espírito Santo, 
falharam, para assumir à 
liderança da Liga: pode-
riam ter ultrapassado o 
Benfica – que visitam, no 
clássico da Luz, na próxi-
ma jornada do campeo-
nato, a 27.ª – no topo da 
classificação, em caso de 
vitória, após os encarna-
dos não terem, sábado, 
ido além de um nulo (0-0) 
em P. Ferreira.
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Mário Jardel voltou a Alvalade
O antigo goleador 

brasileiro Mário Jardel 
voltou a Alvalade para 
assistir ao jogo, de sá-
bado, frente ao Nacio-
nal.

Jardel foi o último 
Bota de Ouro do cam-
peonato nacional ao ter 
assinado 42 gols ao ser-
viço do Sporting na épo-
ca de 2001/02

Pepe e Moutinho Regressam 
aos convocados, Nani de Fora
Pepe e João Moutinho 

estão de regresso à Sele-
ção Nacional para os en-
contros com a Hungria e a 
Suécia, agendados para 25 
e 28 de março, respectiva-
mente. O defesa do Real 
Madrid e o médio do Môna-
co voltam a entrar nas op-
ções de Fernando Santos, 
isto depois de falharem o 
último jogo com a Letônia.

Em relação a essa con-
vocatória, registam-se ain-
da as saídas dos lesiona-
dos Nani e Adrien Silva, e 
ainda Antunes, e os regres-
sos de Eliseu e Cédric So-
ares.

Eis a lista de convoca-
dos:

Goleiros: Anthony Lopes 
(Lyon), Marafona (SC Bra-
ga) e Rui Patrício (Sporting) 
Zagueiros: Bruno Alves 
(Cagliari), Cédric Soares 
(Southampton), Eliseu e 
Nélson Semedo (Benfica), 

João Cancelo (Valência), 
José Fonte (West Ham), 
Luís Neto (Zenit), Pepe 
(Real Madrid) e Raphael 
Guerreiro (Dortmund) Mé-
dios: André Gomes (Bar-
celona), Danilo Pereira (FC 
Porto), João Mário (Inter), 
João Moutinho (Mônaco), 

Pizzi (Benfica), Renato 
Sanches (Bayern) e William 
Carvalho (Sporting) Atacan-
tes: André Silva (FC Porto), 
Bernardo Silva (Mônaco), 
Cristiano Ronaldo (Real 
Madrid), Éder (Lille), Gel-
son Martins (Sporting) e Ri-
cardo Quaresma (Besiktas)

Empresário Estranha Ausência 
de Bruma nos Convocados

O empresário de Bruma, 
extremo de 22 anos que re-
presenta o Galatasaray, da 
Turquia, acha estranho que 
o antigo jogador do Spor-
ting não entre nas contas 
de Fernando Santos para 
os compromissos de Por-
tugal com a Hungria – dia 
25, na Luz, a contar para a 

qualificação para o Mundial 
da Rússia – e com a Sué-
cia – dia 28, na Madeira, de 
caráter particular.

“Lamento a não convo-
cação do Bruma”, confes-
sa a imprensa Catio Baldé. 
“Tendo em conta a época 
de grande nível que ele está 
a fazer no maior clube da 

Turquia, sempre em am-
bientes com mais e 40 mil 
espectadores, era esperado 
que tivesse sido convocado. 
Estamos tristes e achamos 
estranho, ainda para mais 
quando foram chamados 
três laterais direitos, com 
um a poder ser adaptado. 
Além disso, Nani também 
não está em condições e 
por isso era de esperar a 
presença do Bruma”, justifi-
cou o empresário.

“De qualquer forma, na-
turalmente respeitamos a 
decisão de Fernando San-
tos, pessoa que nos mere-
ce a maior consideração. 
Apenas estamos tristes e 
lamentamos”, conclui Ca-
tio Baldé, garantindo que 
Bruma “vai dar tudo pelos 
sub-21”, que jogam com a 
Noruega e com a Alemanha, 
nos dias 24 e 28.

“Simplesmente um jogador da bola”
Campeão do Mundo? Da 

Europa? “Isso para mim… 
fui simplesmente um joga-
dor da bola.” A resposta, 
tão simples quanto magnâ-
nima, é do próprio Eusébio 
num dos seus depoimentos 
no filme de Filipe Ascensão, 
antes de ser traído, há três 
anos, por paragem cardior-
respiratória. 

Eusébio, História de uma 
Lenda que dia 23 chega aos 
cinemas, são 90 minutos 
onde se fica a saber que 
quando miúdo Eusébio era 
Magagaga: “O que trepava”, 
conta Hilário. Fica a saber-
se que Eusébio, a princípio, 
não gostava da alcunha de 
pantera negra. “Havia uma 
seita que era a black pan-
ther”, explica no filme onde 
a voz arrastada de Eusébio 
nunca é musicalizada. Fica 
a saber-se que o “menino 
de ouro de Bella Guttmman” 
perdeu o fio que a mãe Eli-
sa lhe tinha dado quando 
foi engolido pelos adeptos 
após vitória ante o Real 
Madrid - mas não perdeu a 
camisa do ídolo Di Stefano 
guardada “num local difícil, 
por isso estava sempre a 
pôr lá a mão”.

Fica a saber-se que sem-
pre jogou com moeda de um 
tostão na bota, que também 
a mãe lhe havia dado ao 

sair de Moçambique – “no 
único jogo em que não a 
tinha não marquei”, conta 
Eusébio, sempre muito mar-
cado pelos adversários que 
o temiam: “Batam que isto é 
carne de cão.”

O documentário conta 
à vida de Eusébio desde 
a sua vinda para Portugal, 
mostrando a faceta mais 
humana e humilde do rapaz 
que “era feliz a jogar fute-
bol”. “Só queria ver aquele 
público contente!”.

O realizador Filipe As-
censão, Rui Costa, admi-
nistrador do Benfica, seu 
antigo companheiro António 
Simões e Sandra Ferreira, 
que sempre teve de “par-
tilhar o pai com o mundo”, 
apresentaram a homena-

gem em forma de película. 
“Voltar a ouvir a voz do 

meu pai no dia em que a mi-
nha irmã faz anos… ele era 
sempre o primeiro a dar-nos 
os parabéns”, confidenciava 
a filha mais nova do king, 
dizendo que o filme cap-
tou a essência de Eusébio, 
agradecida ao realizador e 
a todos quantos sempre o 
homenagearam.

Filipe Ascensão, o rea-
lizador impressionado com 
a imponência e humildade 
de Eusébio, falava da difícil 
tarefa de escolher imagens 
e passagens de vida tão in-
tensa. “O futebol vivia-se de 
forma diferente. O filme mos-
tra as pessoas amontoadas 
frente a montras para verem 
o jogo na televisão”, aguça.

Euro2016 gerou 62 Mil Milhões de 
Euros em apostas em todo o Mundo
Os 51 jogos do Campeonato da Europa 

de futebol, disputado em 2016 em França e 
ganho por Portugal, geraram 62 mil milhões 
de euros em apostas em todo o mundo, foi 
hoje anunciado.

 Segundo os números da plataforma fran-
cesa contra a manipulação de resultados 
desportivos, apenas 297 milhões da verba 
total foram apostados em França. Nove jo-
gos foram colocados sob vigilância aperta-
da e outros quatro viram alertas amarelos, o 
segundo nível de quatro em termos de sus-
peitas, segundo a estrutura que combina vá-
rias comissões francesas e agiu interligada 
com vários organismos europeus, entre eles 

a UEFA e ainda a polícia internacional Inter-
pol. A competição, que se jogou de 10 de 
junho a 10 de julho de 2016, foi conquistada 
pela seleção portuguesa, em final contra a 
equipe da casa.

O Benfica foi o clube mais represen-
tado no melhor onze de 2016, anuncia-
do esta segunda-feira na Gala Quinas de 
Ouro, organizada pela Federação Portu-
guesa de Futebol. Além das águias, tam-
bém Sporting e FC Porto estão represen-
tados na equipa.

Contas feitas, os tricampeões ‘cedem’ 
seis elementos ao onze, ao passo que o 
Sporting dá três jogadores e o FC Porto 
dois.

A votação foi levada a cabo por todos 
os jogadores da Liga NOS.

Onze do ano de 2016:
Guarda-redes: Ederson (Benfica);
Defesas: Nélson Semedo (Benfica), 

Lindelöf (Benfica), Coates (Sporting) e 
Alex Telles (FC Porto);

Médios: Danilo (FC Porto), Adrien 
(Sporting) e Pizzi (Benfica);

Avançados: Jonas (Benfica), Gelson 
(Sporting) e Mitroglou (Benfica).

Manuel Machado acerta rescisão com o Arouca
Jorge Leitão, um dos adjuntos do 

Arouca, orienta o treino da tarde
Manuel Machado saiu do Arouca e 

está, desde o princípio da tarde, no es-
tádio do clube a acertar os detalhes da 
rescisão contratual.

O treinador que saiu após cinco jogos 
sem ter somado qualquer ponto aceitou 
a decisão da Direção liderada por Carlos 
Pinho e já não vai orientar o treino desta 
tarde, que estará a cargo de Jorge Leitão, 
um dos adjuntos que vai continuar.

Estava previsto que esta sessão seria 
aberta à Comunicação Social e aos só-

cios, mas os responsáveis do clube infor-
maram, ainda de manhã, que decorreria 
à porta fechada.O treinadornacional explicou porque 

voltou a convocar Renato Sanches, médio 
que tem tido poucas oportunidades como 
titular no Bayern. “O que sempre disse é 
todos devem competir, e não jogar 90 mi-
nutos em todos os jogos. Devem estar nos 
convocados e participar nos jogos, e é isso 
que tem acontecido. Tem sido utilizado no 
Bayern e, para mim, isso é suficiente”, re-
feriu Fernando Santos em conferência de 
imprensa.

“Renato Sanches tem sido utilizado 
e, para mim, isso é suficiente”

O empresário de Bruma, 
extremo de 22 anos que re-
presenta o Galatasaray, da 
Turquia, acha estranho que 
o antigo jogador do Spor-
ting não entre nas contas 
de Fernando Santos para 
os compromissos de Por-
tugal com a Hungria – dia 
25, na Luz, a contar para a 
qualificação para o Mundial 
da Rússia – e com a Sué-
cia – dia 28, na Madeira, de 
caráter particular.

“Lamento a não convo-
cação do Bruma”, confessa 
a  imprensa  Baldé. “Tendo 
em conta a época de gran-
de nível que ele está a fa-
zer no maior clube da Tur-
quia, sempre em ambientes 

Empresário Estranha Ausência 
de Bruma nos Convocados

com mais e 40 mil espec-
tadores, era esperado que 
tivesse sido convocado. 
Estamos tristes e achamos 

estranho, ainda para mais 
quando foram chamados 
três laterais direitos, com 
um a poder ser adaptado. 
Além disso, Nani também 
não está em condições e 
por isso era de esperar a 
presença do Bruma», justi-
ficou o empresário.

“De qualquer forma, na-
turalmente respeitamos a 
decisão de Fernando San-
tos, pessoa que nos mere-
ce a maior consideração. 
Apenas estamos tristes e 
lamentamos’, conclui Ca-
tio Baldé, garantindo que 
Bruma “vai dar tudo pelos 
sub-21”, que jogam com a 
Noruega e com a Alemanha, 
nos dias 24 e 28.
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OS REFUGIADOS 
SOCIAIS

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

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

Segundo a Organização das Nações Unidas, 42 
milhões de pessoas vivem atualmente em assenta-
mentos de refugiados em diferentes regiões do mundo. 
Os habitantes desses espaços, homens, mulheres e 
crianças, são vítimas da guerra, do ódio, de persegui-
ções políticas ou religiosas, que renunciaram a suas 
próprias raízes por puro instinto de sobrevivência. 
Esses espaços de acolhimento precário e insalubre 
só não são piores graças à intervenção de entidades 
sociais, que conseguem mobilizar a opinião pública e 
sensibilizar governos para um drama humanitário que 
não pode ser colocado por debaixo do tapete.

No Brasil não existem campos de refugiados. Mas 
um fenômeno vem ganhando força nas ruas das 
grandes capitais: a presença de pessoas de outras 
nacionalidades vivendo sob as marquises, ao lado dos 
nossos desvalidos. São mais de cinco mil refugiados, 
de 79 nacionalidades diferentes, em busca de oportu-
nidades que nem sempre são encontradas. No âmbito 
da assistência social na cidade do Rio de Janeiro, já 
identificamos dezenas de moradores de rua vindos de 
outros países, muitos deles com curso de nível supe-
rior, mas que não conseguem colocação no mercado 
de trabalho por não ter seus diplomas reconhecidos.

Precisamos estar preparados para esta nova 
realidade. Não temos mais uma pobreza local para 
ser equacionada. O desafio, hoje, é compreender e 
enfrentar a desigualdade social que ocorre em todo 
o planeta. A paz na Síria, por exemplo, impacta posi-
tivamente sobre todas as outras nações. O aumento 
na oferta de empregos, no Brasil, abre a possibilidade 
de absorção de mão de obra até para quem fala outro 
idioma. Esse é o princípio da “aldeia de bem-estar 
global” que defendo.

Os líderes mundiais precisam debater e encontrar 
soluções para a crise social que põe em risco a so-
brevivência humana na Terra. Gerar oportunidades, 
buscar o entendimento, estabelecer uma cultura de 
paz no lugar da guerra, é a única saída que temos.

caSa da Vila da Feira é Só alegria
Outro belo fim de 

semana no Castelo 
da Feira, encerrando 
a estação do verão 
com grande sucesso, 
apesar da temperatu-
ra amena com a che-
gada do outono. Mas 
mesmo assim o clima 
foi  agradável no salão 
com associados e ami-
gos prestigiando o con-
vívio social que esteve 
perfeito. A animação 
do Conjunto Cláudio 
Santos e Amigos, cada 
dia melhor, deu o tom 
musical, neste último 
domingo de verão.

A Casa da Vila da Feira finalizou o fim de semana com seu almoço dominical, 
onde vemos, Rose Boaventura e filha Camila, esposo Camilo Leitão, Dr. Fer-
nando Carrasqueira, Vice-presidente Social, Fernando Alves, esposa Zulmira, 
Presidente Ernesto Boaventura, Felipe Mendes e Margareth Milhazes

O Conjunto 
Cláudio San-
tos e Amigos 
deu mais 
um show 
musical ao 
domingo 
feirense
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Noite de Fados No Castelo da Feira
Uma noite de sá-

bado maravilhosa, no 
Castelo da Feira, na 
Rua Haddock Lobo 
com a realização de 

mais uma Noite de 
Fados onde os artis-
tas, Camilo Leitão e 
sua filha, Ana Paula, 
com seu show, agra-

daram, mais uma vez, 
o público presente no 
Solar Feirense. Abrin-
do a noite, o Conjun-
to Cláudio Santos e 

Outra belís-
sima Noite 
de Fados 

com Camilo 
Leitão e os 

músicos 
Vitor Lopes 

e Cláudio 
Mateus, no 
Castelo da 

Feira
Ana Paula brilhou, mais uma vez, nesta Noite de Fados 
com charme, encantou ao público presente, na Casa da 
Vila da Feira

Quem marcou 
presença na 
Noite de Fa-
dos, no Solar 
Feirense foi a 
Dra. Suzana 
Audi - Côn-
sul-Adjunta no 
Rio e o esposo 
João Audi. Na 
foto com Cami-
lo Leitão, Ana 
Paula, o Presi-
dente Ernesto 
Boaventura, a 
filha Rose Bo-
aventura com 
sua filhinha  
Camila Mesa da Dra. Suzana Audi, esposo João Audi com os amigos, Rosa Boaventura, o casal 

Dr. Albano da Rocha, esposa Olga Rocha, Rose Boaventura, filha Camila, esposo Camilo 
leitão, Ana Paula, Presidente Ernesto Boaventura, Antônio Silva e Felipe Mendes

Grandes 
feirenses, 
Fernando 
Saraiva, o 
casal vice

-presidente 
social, 

Fernando 
Alves e o di-
retor, Sérgio 

Viana

O Pre-
sidente 

Ernesto e 
o vice-pre-

sidente, 
Antônio 

Silva, o ca-
sal Eneida 

e esposo 
Francisco 
Torrão e o 

Alfredo

Amigos, prepararam 
o ambiente  e a se-
guir, com a platéia 
ansiosa, entraram 
no palco, os artistas: 
Camilo Leitão e Ana 
Paula que foram en-
volvidos pelo carinho 
da comunidade por-
tuguesa. A diretoria 
feirense recepcionou, 
com muito carinho, 
a Cônsul-Adjunta de 
Portugal no Rio de 
Janeiro, Dra. Suzana 
Audi e esposo João 
Audi, recebendo cari-
nho de todos os pre-
sentes nesta Noite de 
Fados.
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Domingo AçoriAno sempre perfeito

O Presidente açoriano, Fernando Fagundes foi envolvido num grandioso abraço por 
convidados e amigos que participaram deste grandioso convívio, entre eles, João Vitor, 
João Marcos (filhos do Fernando), Luis Fernando, Alexandre Fagundes, José Cardoso 
Pereira e Rita Pereira,

A diretoria açoriana proporcio-
nou mais um belo domingo aos 
seus associados e amigos com 
um dia perfeito, onde a Casa 
dos Açores recebeu um excelen-
te público para, juntos, passa-
rem um maravilhoso pedaço de 

tarde. Como sempre a gastrono-
mia - nota 10 e uma equipe de 
colaboradores de primeira quali-
dade. A tarde musical esteve por 
conta da Banda T.B. Show que 
agitou o convívio açoriano, dan-
do mais brilho ao evento.

A Banda 
T.B. 

Show deu 
o ritmo 

musical 
ao conví-
vio social 

açoria-
no, no 

domingo 
passado

Felipe 
Mendes 
ao lado 
do diretor 
da Casa 
dos 
Açores, 
Leonardo 
dando 
nota 10 
para o 
delicioso 
cardápio 
apre-
sentado 
neste 
domingo

Curtindo o últi-
mo domingo do 
verão, na Casa 
dos Açores, o 
dinâmico em-
presário, An-
tônio Ribeiro, 
sempre ao lado 
de sua amada 
esposa, Maria 
Antônia Ribeiro 
e a amiga 
sorridente, 
Gertrudes, e a 
radialista, Edna 
Amaral

Outra mesa 
de desta-

que, no 
domingo 
açoriano: 

os casais, 
empresários 

Francisco 
Torrão, 
esposa 

Eneida, Luís 
Albuquer-

que, esposa 
D. Olinda, 
Alice e um 

amigo

Gente 
boa e 

amiga, 
sempre 
presen-

te ao 
domingo 

açoriano, 
o casal, 

diretor da 
Casa Cli-
per, José 

e esposa, 
o Fadista 

Ramiro 
da Maia 

e esposa 
e Maria 
Tavares
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Maneca
Nossa gente prestigiando 
a Noite de fados 
no Solar feirense

club muNicipal homeNageou o 
programa Show do aNtôNio carloS

O Presidente da Sarca, Roberto Curi entregou o troféu 
comemorativo de 40 anos do Programa - Show do Antô-
nio Carlos ao radialista Antônio Carlos, numa linda festa 
no Club Municipal. Vemos na foto, o Presidente do Club 
Municipal, Luís Cosme Paredes Dias, o vice-presiden-
te, César Daflon e a diretora e Benemérita, Bela Bádua 
Capaz Malheiros

liNdo ViSual de joVeNS do braSil e de portugal

pé de ValSa da SemaNa 
em doSe dupla

fadoS com camilo leitão 
e Sua filha aNa paula 

No Solar feireNSe
Sábado passado foi uma noite muito agradável, na 
Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria, com o ini-
cio de dança, ao toque do Conjunto Cláudio e Amigos. 
Fechando a noite tivemos os fados dos artistas, pai Ca-
milo e  filha Ana Paula. Mas nesta foto,  Camilinha  ao 
ver seu pai, no término de um Fado, correu ao palco, 
pegou a sua mão, até cheguei a pensar que fosse can-
tar também, ela ainda não canta, mas por onde  passa,  
encanta a todos, é gratificante, um colírio para os nos-
sos olhos, que Deus a abençoe.

Neste lindo cenário fotográfico, ao fun-
do, vemos as lindas “mimosas” floridas, 
pertinho da Serra da Estrela, em Por-
tugal. Vemos também, a alegria de um 
avô, “babando” e não é para menos, Sr. 
Antônio Cardão em total alegria com 
seus netinhos Luso-Brasileiros. A seu 
lado os netinho brasileiros, Natan, a se-
guir o Miguel com sua priminha, Laura 
ao colo, depois, sua maninha Clara, as 
duas portuguesinhas. Nesta foto de tan-
ta alegria, por mais um sonho realizado, 
só me resta dizer. Que Deus abençoe a 
todos, com o desejo de muita saúde e 
parabéns. 

Gostei de ver, sábado passado, a presença dos ami-
gos: Dona Guilhermina com seu marido Manuel Pinto 
Aires - Diretores da Flora Santa Filomena que se fize-
ram presentes na Noite de Fados na Casa Vila da Feira 
e Terras de Santa Maria. Como vemos na foto, o distin-
to casal com a simpática Diretora da Instituição, Dona 
Alice Boaventura, irmã do Sr. Presidente. Para o trio, 
muita saúde com o desejo de boa continuação de sem-
pre, ao valorizar as raízes Luso- Brasileiras.

Sábado passado, a Diretoria da Casa Vila da Feira pro-
porcionou a todos umas horas bem passadas. Antes 
dos fadistas uma apresentação do Conjunto Cláudio 
Santos e Amigos que animou todos para dançarem. 
Nesta foto vemos uma boa “disputa” entre o casal 
Dona Tânia e Sr. Coutinho, à direita, Dona Deolinda e 
seu marido, Arménio que, quando chegam não param 
nunca. por isso, aos dois casais parabéns, com uma 
ressalva pela falta dos jurados, o prêmio fica para outra 
oportunidade.  .

geNte da melhor qualidade

Um quarteto por excelência, os empresários, Antônio 
Marques, Licínio Bastos, o popular, Ceará e Dr. An-
tônio Peralta, numa verdadeira confraternização entre 
amigos, no tradicional Almoço das Quintas no Arouca 
Barra Clube

Estou sabendo que o Almoço das Quintas está 
cada vez melhor e com muita gente, marcando 
presença, como esta turma: Geovana Santana, 
Rubens Amaral, Robson Lima e Waltersi Pas-
sos. Sejam benvindos, amigos

geNte boa e amiga 
preStigiaNdo o arouca
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto
A SINFONIA, QUE APRIMORA AS FONTES DA 

INSPIRAÇÃO,
REQUISITA COMBINAÇÕES E ESTUDOS DIVER-

SOS
PARA QUE OS SONS SE HARMONIZEM , NOTA 

POR NOTA.

amIZade SINceRa

aLeGRaNdo o amBIeNte

O empresário, Nelson Correia, dando um show  de 
folclore dançando com uma senhora, muito anima-
da espalhando alegria na nossa Aldeia Portuguesa 
no Cadeg. ABRAÇOS FADISTAS.

caSaL feLIZ
O querido casal, Dra. Rosa Guedes e seu esposo 
Dr. Fernando Guedes, Cônsul Honorário de Portu-
gal em Niterói e Presidente do CPN., festejando, 
com alegria, o aniversário do tão querido Clube que 
foi mais uma noite de muito sucesso. Na foto: Dra. 
Rosa Guedes sendo homenageada com um lindo 
ramo de flores. SAUDAÇÕES FADISTAS.

teReSa BeRGHeR daNdo tudo de 
SI PaRa oS deSVaLIdoS da SoRte

A nossa querida Vereadora, Secretária Municipal de 
Assistência Social, Teresa Bergher,  com o Sr. Prefeito 
Crivela, quando faziam uma visita ao abrigo de idosos, 
Professora Nilda Neri. Muitas bênçãos, querida amiga, 
força e muita energia  para levar a bom termo o sonho 
de ajudar o próximo. ABRAÇOS FADISTAS.

aLeGRIa No coNVIVIo VISIeNSe

Num delicioso almoço 
com amigas queridas, 
festejando o meu ani-
versário, num alegre 
encontro, com Neu-
mara, D. Elenice Te-
resinha Oliveira, Nely, 
Presidente do meu fã 
clube. Na foto: eu e a 
querida Alice Boaven-
tura, trocando idéias e 
recordando os nossos 
entes queridos.
SAUDADE SIM, TRIS-
TEZA NÃO.
MUITAS BENÇÃOS.

Num maravilhoso almoço com casa lotada, a nossa Casa 
de Viseu está cada vez melhor e, com o seu Rancho Folcló-
rico convidado por vários países da Europa, para várias exi-
bições, ainda este ano. Na foto: o casal, D. Olinda e Sr. Luís 
Albuquerque, da empresa Orla Cereais, na mesma mesa o 
casal, muito querido da comunidade, a  minha amiga Vanda 
Rocha e Eduardo Rocha, sempre ajudando nas festividades  
das Casas Regionais e duas belas senhoras amigas. MUI-
TAS BENÇÃOS.

amIZade SINceRa 
e VeRdadeIRa

Fico muito feliz em publicar, neste espaço 
social do Jornal Portugal em Foco este belo 
registro de grandes amigos da nossa Comu-
nidade Portuguesa uma amizade de longa 
data, onde já viveram grandes emoções, 
Francisco Gonçalves, Tuninho Serapicos, 
João Martins, Eduardo Lameira, grandes 
empresários, abraços Fadista para todos 

BRINde À fé em NoSSa 
SeNHoRa de fÁtIma

Os empresários, Álvaro Meneses, Diretor da empresa 
dos famosos produtos Big-Soft e Joaquim Cunha, gran-
des colaboradores  do Santuário de Nossa Senhora de 
Fátima, no Recreio, confraternizando-se no Hotel Wind-
sor na Barra,  por mais um ano festejando o aniversário, 
TARDE COM MARIA, sempre abençoados pela carida-
de e amor ao próximo. MUITAS BENÇÃOS.

feLIZ aNIVeRSÁRIo, LuIS 
auGuSto de SouSa

Aniversariou, no dia 16 
de Março, o  empresá-
rio e grande transmon-
tano, Luís Augusto. 
Temos muito orgulho  
de  contar com sua ami-
zade. Homem íntegro,  
junto com sua esposa, 
Glorinha, são exemplo 
de um casal feliz  que 
enobrece a nossa co-
munidade. Ser huma-
no  dedicado a ajudar 
o próximo, amigo de 
seu amigo, de amor e 
dedicação à comunida-
de portuguesa e à sua 
querida Casa de Trás
-os-Montes.
MUITAS BENÇÃOS.
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CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nos termos dos art. 41 e para fins de que trata a alínea “a”, “b” e 
“g” do art. 38, combinado com a alínea “a”, do inciso I do art. 42 do 
Estatuto Social, convoco os Srs. Membros do Conselho Deliberativo 
para a Reunião Ordinária que terá lugar na sede social, sito Rua 
Luís de Camões nº 30 – Salão dos Brasões, Centro, Rio de Janei-
ro – RJ, no próximo dia 29 de março de 2017, às 17:30 horas, em 
primeira convocação com presença da maioria dos seus membros, 
ou, meia hora depois, em segunda e última convocação, com qual-
quer número de presentes, com o fim específico de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia:

a) Aprovação da Ata da reunião anterior;
b) Apreciar e aprovar o Balanço e o Relatório de Atividades referen-
tes ao exercício de 2016;
c) Eleição da Mesa do Conselho Deliberativo para o biênio 
2017/2019;
d) Eleição do Conselho Fiscal para o biênio 2017/2019;
e) Concessão de Títulos Honoríficos;
f) Assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2017.

RUI MANUEL PATRÍCIO
Presidente do Conselho Deliberativo

ASSEMBLÉIA GERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Nos termos dos arts. 28 e 33 do Estatuto e para os fins da 
alínea “a” do art. 32, convido os Srs. Associados para a Assem-
bleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social, à Rua Luís de 
Camões, n.º 30, nesta Cidade, no dia 29 de março de 2017, às 
16:30 horas, em primeira convocação, com a presença da maio-
ria dos associados, ou meia hora depois, em segunda convoca-
ção, com qualquer número de presentes, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia:

a) Aprovação da ata da reunião anterior;
b) Eleição da Mesa da Assembleia Geral para o biênio 2017 / 2019; 
c) Eleição dos membros do Conselho Deliberativo para o biênio 
2017 / 2019;
d) Assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2017.

NUNO ALVARES PEREIRA DE CASTRO
Presidente da Assembleia Geral

REAL GABINETE
PORTUGUÊS DE LEITURA

REAL GABINETE
PORTUGUÊS DE LEITURA

CNPJ/MF Nº 33.907.270/0001-30 CNPJ/MF Nº 33.907.270/0001-30

JÁ É OUTONO NA ALDEIA
PORTUGUESA DO CADEG

O músico e ator Sérgio Lorosa marcou presença na Al-
deia Portuguesa do Cadeg. Na foto, num close com o 
galã - empresário Carlinhos Cadavez

O simpático e carismático, Serjão Lorosa esteve presente no Cantinho das Concertinas 
com amigos e fez questão de registrar o momento com o Felipe Mendes e o Carlinhos, 
com certeza passou momentos de total descontração

Apesar do clima 
inserto, o sábado na 
Aldeia Portuguesa do 
Cadeg esteve bem 
“quente” com a pre-
sença do ator/músico 
Sérgio Lorosa que, 
com sua simpatia con-
tagiou a todos os pre-
sentes no Restaurante 
Cantinho das Concerti-
nas, pois já tinha ouvi-
do falar neste espaço 
português, no Cadeg 
pela sua alegria. Gos-
tou muito pela recepti-
vidade da comunidade 
Luso-brasileira. vol-
TE SEMpRE.
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

saRdiNHas 
dE cascais

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

• 12 sardinhas grandes
•   6 cebolas médias picadas
•   3 dentes de alho picados
•   2 col sopa azeite
•   6 tomates sem pele e sem semen-
tes
• 150ml de vinho branco
• 1 col chá açucar
Sal, pimenta-do-reino, pão ralado e 
azeite

   Num tacho coloque as cebolas, 
cubra com água, ponha no fogo até 
levantar fervura e escorra num passa-
dor de rede, para perderem a humi-
dade.
   Leve as cebolas ao fogo com o azei-
te, até começar a fritar, junte logo o 
alho e o vinho. Deixe ferver até redu-
zir. Adicione os tomates, o açúcar e 
tempere com sal e pimenta.
   Depois de tudo bem fervido e des-
feito, arrume num pirex o molho, as 
sardinhas aconchegadas no molho.
   Regue tudo com azeite, polvilhe 
com pão ralado e meta em forno mo-
derado, para gratinar um pouco e ra-
pidamente.

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 – 26 – Domingo – 12h. Almoço Social. No 
Salão Nobre. Cardápio variado. Música ao vivo com o 
Conjunto Som e Vozes.

C A S A  DA S  B E I R A S
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897

MARÇO – 26 – Domingo – 12h. 53.º aniversário do 
Rancho Folclórico do Vasco da Gama com muita 
concertina e apresentação do Grupo aniversariante. En-
trada R$ 50,00 com churrasco e buffet livre. Reservas e 
informações pelo telefone: 98859-9180 whatsApp.
MARÇO – 31 – Sexta-feira – 21h. Flashback Dj João 
Português – Explosão de todos os ritmos, uma nova ma-
neira de curtir os anos 70, 80 e 90 (dance hip-hop, pago-
de, axé, samba e rock). Adesão : R$ 70,00 (Bebidas libe-
rada refrigerante, água, cerveja). Open Bar e Petiscos.
ABRIL – 2 – Domingo – 12:30 h. Almoço dos Ani-
versariantes. Adesão: R$ 60,00 (Bebidas não inclu-
sas). Cardápio: churrasco, sardinha portuguesa assada, 
saladas, empadão e acompanhamentos. Sobremesa: 
banana assada com canela e açúcar e o bolo dos ani-
versariantes. Atrações: Banda T.B. Show e rancho 
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 MAR-
ÇO – 26 – Domingo – 12h. “Almoço Arraial Trans-
montano - Aniversariantes”. Cardápio: churrasco 
completo, acompanhamentos, saladas diversas, sardi-
nha na brasa, tripas a moda transmontana, caldo verde, 
frutas e bolo. Atração: Amigos do Alto Minho. Dançari-
nos para Damas. Valor da entrada: R$ 55,00.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
ABRIL – 1 – Sábado – 19h. Arraial Minhoto – Quin-
ta de Santoinho. Tradicional festa típica portugue-
sa, regada à sardinha portuguesa, febras, drumete de 
frango e linguiça assados na brasa. Delicie-se também 
com batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, 

e os tradicionais caldo verde e broa de milho. Tudo isso 
acompanhados de 3 tipos de vinhos servidos bem ge-
ladinhos. Para animar a festa os Conjuntos “Amigos do 
Alto Minho” e “Trio Josevaldo”, e principalmente nossos 
tradicional folclore Minhoto ao som dos Bumbos e Gi-
gantones e as “Marchas Luminosas de Lisboa”.

RESTAURANTE COSTA VERDE
Aberto de Terça à Sexta para jantar (18 a 01)
Sábados – Feijoada completa – Self-service
Domingos – Cozido à Portuguesa
Servimos à La Carte – Sáb. e Dom. (12 às 17h)

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 –  Tel.:/Fax: (021) 2568-2018

MARÇO – 26 – Domingo - 12:30 h – Almoço Social. 
Aperitivos: Bolinho de Bacalhau e Batidas 
Tropicais. Menu: Churrasco com-pleto com todos os 
acompanha-mentos, salada de bacalhau com feijão fra-
dinho, tripas à Moda do Porto, sardinhas portuguesas 
na brasa e saladas diversas. Atrações: Cláudio Santos e 
Amigos – Grupo Folclórico Armando Leça.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 - Rio CompridoTel.: 3178-4254

ABRIL – 16 – Domingo – Grande Páscoa Poveira. Al-
moço: Início ás 12:30h. Cardápio: Cozido à Portu-guesa. 
Atração musical: Trio Josevaldo. Apresentação do Ran-
cho Folclórico Eça de Queirós. O tradicional “Beija-Cruz” 
como na Póvoa de Varzim – Portugal. Convite individual: 
R$ 60,00. Antecipado: R$ 50,00. Bebidas e sobremesas 
a parte. Crianças até 10 anos não pagam.



PORTUGAL
EM FOCO
Rio de Janeiro, de 23 a 29

 de Março de 2017

Fibromialgia não é frescura

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

paulopinheiro@camara.rj.gov.br

Inicialmente uma dor localizada crônica que acaba 
evoluindo para uma dor muito forte e difusa pelo cor-
po. Fadiga, cansaço, problemas para dormir e para 
realizar as tarefas do dia a dia. O paciente que sofre 
de fibromialgia convive diariamente com um incômo-
do semelhante - mas ainda maior - ao que o nosso 
corpo apresenta durante uma forte gripe. Como a dor 
é crônica, o paciente fibromiálgico acaba aprendendo 
a conviver com o problema e conseguindo disfarçar 
seu sofrimento, mas não se engane: estamos falando 
de uma doença grave.

Apesar de poder acometer pessoas de ambos os 
sexos e de todas as idades, a maioria dos casos são 
de mulheres entre 30 e 55 anos. Com cerca de 90% 
dos pacientes do sexo feminino, durante muito tempo 
o problema foi diminuído e considerado meramente 
psicológico. O machismo da nossa sociedade con-
denou diversas gerações a viverem resignadas com 
dores que eram consideradas “frescura”. Hoje em dia, 
sabemos que, apesar das dores serem musculares 
ou nas articulações, trata-se de uma doença neuroló-
gica. Os neurotransmissores de dor de quem possui 
a doença processam os estímulos de maneira exa-
gerada e isso pode ser constatado através de uma 
Ressonância Magnética Funcional, mas como esse 
é um exame muito caro, ele dificilmente é usado no 
diagnóstico. Na prática, o médico avalia o relato do 
próprio paciente, uma série de sintomas como os já 
descritos e faz exames para descartar outras doen-
ças com sintomas similares. A doença não possui 
causa conhecida, mas sabemos que o paciente cos-
tuma apresentar níveis baixos de serotonina - o que 
ajuda a explicar o maior número de casos entre mu-
lheres. Para piorar, cerca de metade dos casos são 
em pessoas que possuem outro grave transtorno: a 
depressão.

Com todas essas peculiaridades, o tratamento não 
costuma passar por analgésicos ou anti-inflamatórios. 
Quando o médico indica medicamentos, eles costu-
mam ser da classe dos antidepressivos. No entanto, 
atualmente o grande aliado contra a fibromialgia são 
as atividades físicas. A doença não é curável, mas é 
possível diminuir consideravelmente os sintomas com 
o acompanhamento adequado. Portanto, além de um 
médico, é preciso procurar um profissional de educa-
ção física para uma melhor qualidade de vida.

PRIMEIRA  FESTA GAÚCHA DO ANO
Como sempre a 

comunidade gaúcha e 
simpatizantes da Cul-
tura gaúcha compare-
ceu  em peso lotando 
as dependências do 
Ginásio da Casa do 
Minho. Este evento 
que já se tornou um 
dos mais aplaudidos 
entre seus frequenta-
dores. Presença  do 
cantor fadista Mário 

Durante a Costelada Gaúcha, um momento em homena-
gem aos aniversariantes, onde vemos o diretor, J. Maciel, 
o cantor romântico, Mário Simões, dando uma “canja”, 
Felipe Mendes – diretor do Jornal Portugal em Foco, tam-
bém estava presente

Simões que se diver-
tiu bastante e ainda 
deu uma palhinha de 
sua voz cantando o 
clássico Verde Vinho.  
Também prestigiando 

A magia e o encanto do folclore gaúcho, simplesmente 
maravilhoso, nesta foto que mostra toda elegância desta 
dança

O Rancho Gaúcho da Casa do Minho como sempre dando 
um show com as danças gaúchas, para alegria de todos os 
presentes

a festa compareceu 
por lá o amigo Dr. Lu-
zemberg e sua es-
posa Virgília e, como 
sempre, dançaram 
muito. O show artís-
tico, aplaudidíssimo,  
foi por conta do Ran-
cho Gaúcho da Casa.   
Mas a atração mais 
convidativa de sempre 
foi a culinária com a 
COSTELADA na bra-
sa bem no ponto após 
6 horas no fogo.  No fi-
nal ainda aconteceu o 
corte do bolo ofereci-
do pela casa aos ani-
versariantes do mês.   
Em abril tem mais.

O Rancho Gaúcho da Casa do Minho

Folclore 
gaúcho 

com 
Lucas e 
Marina


