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CADERNO DE SÃO PAULO

Numa propositura do amigo da comunidade, o vereador 
Toninho Paiva, em parceria com a Associação Comer-
cial de São Paulo, homenageou o luso - brasileiro Sr. 
Manuel Gonçalves (o conhecido Manuel das Flores –Ar-
tFlora) com a réplica do Monumento do Marco da Paz. 
Trazemos esta reportagem, e ainda, o Ultimo Almoço do 
Rancho Raízes de Portugal, a ultima Adega da Lusa, a 
Noite Trasmontana da Casa de Brunhosinho, a coluna 
Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro, e outros 
assuntos de interesse. Confira.

Manuel Gonçalves Homenageado 
Com a Réplica do Monumento do 

“Marco da Paz”

Rio de Janeiro, de 6 a 12 de Abril de 2017

Casa das BeiRas HoMenaGeou 
seus aniveRsaRiantes

O Estado anunciou a com-
pra de 75% do Novo Banco por 
parte do Lone Star.      O fundo 
deverá comprometer-se com a 
injeção de1 bilhão de euros no 
capital do banco, ficando o Es-
tado com 25% das ações atra-
vés do Fundo de Resolução. O 
jornal digital Eco, citando fon-
tes próximas das negociações 
entre as partes, adianta que o 
Estado, via Fundo de Resolu-
ção, prestará uma garantia de 
perto de 4 bilhões de euros so-
bre os ativos “problemáticos”. 
Estas garantias foram, até 
aqui, o principal ponto de dis-
córdia entre Banco de Portugal 
e Lone Star para a conclusão 
do negócio. O próprio ministro 
das Finanças Mário Centeno 
alertou que não poderia haver 

Outro belo evento, realizado pela diretoria da Casa das Beiras, 
com a realização de mais uma edição do Almoço dos Aniver-

sariantes. Detalhes na pág. 15

Estado dá Garantia na 
Compra do Novo Banco

uma garantia do Estado. Mas, 
a confirmar-se este modelo, 
o Governo pode argumentar 
que a garantia não é direta-
mente prestada pelo Estado 
mas, sim, pelo Fundo de Re-
solução, pelo que a responsa-
bilidade última é dos bancos.                                                                                                                                         
O problema é que o Fundo de 

Resolução não tem dinheiro, 
portanto, poderá haver neces-
sidade de usar fundos públi-
cos para emprestar ao Fundo 
de Resolução para que se 
suportem perdas. No fundo, o 
mesmo que aconteceu com a 
resolução do BES — um em-
préstimo público do Estado 

Pedro Passo Coelho não 
tem dúvidas: o PSD vai apre-
sentar--se às eleições autár-
quicas de 1 de outubro com 
um único propósito: ganhar. 
“Poderia, em alguma circuns-
tância, um partido da nossa 
dimensão dizer que joga para 
ficar em segundo lugar? O 
PSD, sempre que se candi-
data, candidata-se para ser o 
primeiro partido”, assegurou 
o ex-primeiro-ministro. Para 
isso, prosseguiu, “o PSD apre-
senta-se às eleições de 2017 
com o propósito de ter o maior 
número de mandatos quer em 

Os componentes do R.F. Armando Leça homenagearam o 
Presidente Manuel Branco, dando o seu nome à Tocata. 

Na foto, o homenageado recebendo a placa alusiva, das mãos 
do seu amigo, Comendador Henrique Loureiro. Detalhes na 
pág. 8

Casa lotada no 
Castelo da feiRa

Domingo de muito folclore, na Casa de Viseu com a apresenta-
ção do R.F. Camponeses de Portugal.Na foto o diretor Manuel 

Branco trocando lembranças com o vice-presidente de relações 
Publicas da Casa de Viseu, Dr. Paulo Sena Detalhes na pág. 18

para o Fundo de Resolução, 
para pagar boa parte do capi-
tal injetado. Os bancos terão 
de reembolsar este emprés-
timo, mas a um ritmo contro-
lado de 200 milhões por ano 
e com prazos que acabam de 
ser prolongados para 30 anos. 
A ideia é que novas utilizações 
de dinheiro dos contribuin-
tes sejam faseadas, evitando 
concentrar as necessidades 
num só ano e, assim, poden-
do penalizar a execução orça-
mental. Segundo o Negócios, 
o reconhecimento de impari-
dades no “side bank” poderá 
acontecer, sobretudo, ao lon-
go do exercício de 2018, pelo 
que os empréstimos estatais 
devem ser incidir no ano se-
guinte, 2019.

Passos Coelho: 
PSD concorre 
para ganhar

câmaras municipais, quer em 
termos de juntas de freguesia”.                                                                                                                                      
“Partimos, portanto, para es-
tas eleições com o espírito de 
quem, com combatividade, 
vai disputar as eleições para 
as ganhar. É isso que se es-
pera de um grande partido”, 
afirmou.

O primeiro-ministro 
afirmou  que é sua von-
tade renovar os acor-
dos de Governo com o 
BE, PCP e PEV numa 
próxima legislatura, in-
dependentemente de 
o PS ter ou não maioria 
absoluta.                                                                                                  

António Costa foi 
questionado se tem “o 
sonho” de conseguir 
uma maioria absoluta 
para o PS nas próximas elei-
ções legislativas.

“Não tenho sonhos desses”, 
respondeu imediatamente, co-
meçando por alegar que o voto 
cabe aos cidadãos e que não 
espera que haja eleições antes 
do final da legislatura.

“Para mim, uma coisa é 
certa: Esta solução é uma boa 
solução com maioria absoluta 
ou sem maioria absoluta. Se, no 
final da legislatura, houver elei-
ções e houver maioria absoluta, 
da minha parte entendo que, ha-
vendo disponibilidade do BE, do 
PCP e do PEV para renovarem 

Costa quer Renovar 
Acordos de Esquerda Com 
ou Sem Maioria Absoluta

este acordo, seria útil que isso 
acontecesse”.

Interrogado sobre a possibi-
lidade de entrada do Bloco de 
Esquerda e do PCP no Gover-
no, António Costa alegou que os 
próprios, comunistas e bloquis-
tas, no final de 2015, entende-
ram que “esse não deveria ser 
o caminho”.

“Acho que as coisas têm fun-
cionado bem e isso tem aconte-
cido porque todos temos mantido 
a margem de liberdade de preser-
var a identidade de cada um. Es-
tamos bem assim e, portanto, em 
equipe que ganha não se mexe”.

O presidente da Câmara de 
Ourém, Paulo Fonseca, disse 
que a vinda do Papa Francisco 
a Fátima está a ser preparada 
ao mais pequeno pormenor, 
por um grupo restrito de todas 
as entidades que vão estar en-
volvidas nas várias operações 
previstas para maio . Gerir 
um milhão de pessoas é um 
problema muito grande Paulo 
Fonseca explicou que exis-
te um grupo  constituído pela 
Câmara Municipal, onde está 
o presidente, como respon-
sável pela proteção civil, e re-

presentantes do Santuário, da 
GNR, da Autoridade Nacional 
da Proteção Civil, o presiden-
te da Associação Empresarial 
de Ourém  e o presidente da 
Junta  de Fátima, que “têm 
avaliado ponto por ponto toda 
a organização”.

Segundo o presidente de 
Ourém, no distrito de Santa-
rém, “gerir um milhão de pes-
soas é um problema muito 
grande” e todas as medidas 
deverão ser apresentadas na 
próxima sexta-feira, no Santu-
ário de Fátima.

Fátima vai ter telas gigantes 
com as cerimônias do Santuário

toCata Manuel BRanCo 
da Casa do PoRto

R.f. CaMPoneses de PoRtuGal 
deu sHow no viseu

A família feirense não é fácil e marcou presença, em peso, no 
tradicional Almoço Dominical com muita animação e empol-
gação. Detalhes última tablóide

Banco de Portugal alerta para 
falso site de financiamento

“O Banco de Portugal adverte que os serviços de ‘financia-
mento’ publicitados no síte da Internet com o endereço https://
miguelmigueld9.wixsite.com/financeiro-jorge” não pertencem a 
qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Por-
tugal, a atividade de concessão de crédito. A entidade liderada por 
Carlos Costa destaca que a esse alegado site de financiamento 
estão associados os endereços de e-mail rogerioferreiramartin@
hotmail.com, bibe.banque-benin@outlook.com e cabinerdenota-
rio@gmail.com.

Conheça a Nova Nota de 50 Euros 
que entrou em circulação

A nova nota de 50 eu-
ros entrou em circulação e a 
GNR está a proceder a uma 
campanha de sensibilização 
para prevenir burlas. A última 
versão da nota de 50 é “mais 
segura e mais difícil de falsi-
ficar”, mas isso não elimina 
o fator de risco , em especial 
nas pessoas de mais idade. 
A GNR alerta, por isso, em 
comunicado que “não existe 
ninguém mandatado por qual-
quer instituição bancária para 
fazer a recolha das notas de 
50 euros antigas e que, caso 
se deparem com propostas 
desta índole”. Os militares re-
comendam que as pessoas se 
certifiquem que a nota não é 
falsa através do método ‘to-

car, observar e inclinar’, nas 
margens da nota deve estar 
a impressão em relevo, em 
contra-luz deve ficar visível 
“um retrato de Europa, os al-
garismos representativos do 
valor e o motivo principal, bem 
como um pequeno recorte em 
forma de janela”, inclinando a 
nota deve ver-se “o número 
esmeralda com um efeito lu-
minoso de movimento ascen-
dente e descendente”.

aRRaial MinHoto 
uMa MaRavilHa

Diretoria da Casa do Minho deu início à sua programação do 
mês de abril com mais um concorrido Arraial Minhoto com 

seus Cabeçudos e Bumbos. Detalhes na pág. 14
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Regiões & Províncias
mirandela

bragança

aliJÓ, mOnTalegre e SabrOSa 

almeida COimbra

Depois de na terça-fei-
ra, dia 28 de março, o novo 
presidente da Federação 
Portuguesa de Motonáutica, 
em declarações à Antena 1, 
ter adiantado que a prova do 
Campeonato Europeu de Jet 
Ski iria ser, este ano, imple-
mentada em Penafiel, deixan-
do, definitivamente, Mirande-
la, o autarca da cidade veio, 
desvalorizar o final de uma 
relação que contava já com 
duas décadas de existência.

“Já tínhamos manifestado 
descontentamento com a fal-
ta de organização do evento 
e da constante redução do 
número de pilotos, que se vi-

município perde Título
de “Capital do Jet Ski”

nha a verificar, principalmen-
te após a perda do estatuto 
de utilidade pública da an-
terior federação portuguesa 
de jet ski”, revelou António 
Branco, ao Mensageiro de 
Bragança, anunciando que 
“a decisão foi tomada pela 
federação de motonáutica”.

De acordo com o edil da 
cidade do Tua, “as provas ti-
nham cada vez menos público 
e não conseguiam cativar os 
media para dessa forma aju-
dar a promover a nossa cida-
de e com isso dinamizar o co-
mércio e a restauração local”.

No entanto, o presidente 
do município mirandelense 

asseverou que, em breve, 
será divulgado um vasto pro-
grama de eventos, que irá de 
Maio até às Festas da Cida-

de, para colmatar a saída do 
Jet Ski daquela que era, até 
à data, considerada a “Capi-
tal do Jet Ski”.

Em 2016, Porto, Águeda, 
Cascais e Bragança lidera-
ram o ranking nacional de ci-
dades inteligentes, de acor-
do com o Smart City Index 
Portugal.

“Este resultado é o reco-
nhecimento pela estratégia 
desenvolvida nos últimos 
anos, no sentido de transfor-
mar Bragança num território 
inteligente, orgulhoso, parti-
cipativo, criativo, inovador e 
dinâmico, de afirmação no 
espaço regional e nacional, 
com cidadãos mais felizes”, 
referiu o executivo briganti-
no.

No total, foram avaliados 
os 36 municípios nacionais 
que integram a Rede Por-
tuguesa de Cidades Inteli-
gentes, ao nível de diversos 

Considerada uma das 4 Cidades mais inteligentes do País

indicadores territoriais, como 
a governação, a inovação, a 
sustentabilidade, a qualida-
de de vida e a conectivida-
de, tendo-se chegado ao top 
10, integrado pelas cidades 
do Porto, Águeda, Cascais, 
Bragança, Guimarães, Mato-

sinhos, Braga, Sintra, Aveiro 
e Santarém.

Recorde-se que o Smart 
City Index Portugal tem por 
base uma metodologia de-
senvolvida pela INTELI, uma 
das principais parceiras da 
Rede “Smart Cities Portu-

gal” e que é uma associação 
privada sem fins lucrativos 
orientada para o desenvolvi-
mento inteligente, sustentá-
vel e inclusivo dos territórios.

Já a Rede “Smart Cities 
Portugal” tem como objetivo 
promover o desenvolvimen-
to e produção de soluções 
urbanas inovadoras, de for-
ma integrada, com vista à 
estruturação da oferta e sua 
valorização nos mercados 
internacionais, bem como 
potenciar a participação das 
empresas e cidades portu-
guesas no mercado das ci-
dades inteligentes e afirmar 
a imagem de Portugal como 
espaço de concepção, pro-
dução e experimentação 
de produtos e serviços para 
smart cities.

Os alunos de Alijó, Montalegre e Sabrosa, no distrito de 
Vila Real, regressaram às aulas depois de, na quinta-feira, 
terem ficado em casa devido à queda de neve e à formação 
de gelo.

Segundo fontes das autarquias e da Proteção Civil con-
tatadas, as escolas que ficaram fechadas, na quinta-feira, 
devido aos constrangimentos provocados pela neve e gelo 
reabriram com toda a normalidade.

Regressam, assim, às aulas cerca de dois mil alunos dos 
concelhos de Alijó, Montalegre e Sabrosa.

Depois de dois dias de neve e precipitação, hoje o dia 
acordou banhado em sol, com a neve ainda a pintar as ser-
ras, e a região transmontana a regressar à normalidade.

Cerca de dois mil alunos regressam ás aulas

A Estufa Tropical do Jar-
dim Botânico da Universi-
dade de Coimbra (JBUC) 
foi a grande vencedora do 
Prêmio Nacional de Reabi-
litação Urbana na categoria 
de Melhor Intervenção com 
Impacto Social. O projeto de 
requalificação, do arquiteto 
João Mendes Ribeiro, distin-
guiu-se num ano recorde de 
participações e, diz o diretor 
do JBUC, traz para o sécu-
lo XXI um edifício do século 

XIX. António Carmo Gouveia 
lembra que a reestruturação 
do imóvel, que data de 1875, 
é um projeto estruturante na 
requalificação das estrutu-
ras de divulgação científica 
do JBUC. À requalificação 
de um edifício histórico, 
agora “mais funcional e 
eficiente”, acrescenta-se, 
observa o responsável, “re-
estruturação dos critérios 
da estufa” como espaço de 
divulgação científica.

agência da Cgd de almeida
na lista das 61 que vão encerrar

A agência da Caixa Geral 
de Depósitos (CGD) de Al-
meida integra a lista dos 61 
balcões que vão fechar na 
primeira fase do plano de re-
dução de custos.

A edição on-line do jor-
nal “Publico” refere que, de 
acordo com o documento 
enviado pelo presidente do 
conselho de administração 

do banco, Rui Vilar, 
ao presidente da co-
missão parlamentar de 
inquérito à recapitali-
zação da CGD, Emídio 
Guerreiro, é na região 
da Grande Lisboa que 
se vai assistir ao en-
cerramento do maior 
número de balcões, 
com 18 agências a 

fechar portas, outras 15 
agências no Norte, a que 
se somam mais 13 na re-
gião centro e outras 15 no 
Sul. Datada de 22 de Mar-
ço, a carta assinada por 
Rui Vilar fala de uma lista 
“atualizada e corrigida”, 
após terem sido feitas alte-
rações à estratégia inicial.

estufa do botânico conquista
prêmio nacional de reabilitação

 Os tempos mu-
dam, os contextos mu-
dam. Nada permanece, 
nada é estático. Bem 
falou Fernando Pes-
soa, em sua divina Ta-
bacaria, sobre a tran-
sitoriedade do tempo. 
Ratificam os físicos, 
alargando inclusive o 
conceito de tempo ao 
de espaço. Nós mes-
mos, por definição, 
somos mortais. Tomás 
de Aquino refutou de-
veras a barganha do 
livre-arbítrio, ganho 
pagado com alto pre-
ço com a mortalidade. 
Na verdade, dizem os 
ascetas, o Homem não 
tem livre-arbítrio, pois 
cabe ao Alto o poder 
de decisão. Então, o 
que fazer? Como nos 
posicionarmos diante 
destes paradigmas? O 
que podemos construir, 
efetivamente, se tudo 
passará como o pó e 
poeira, sem nenhuma 
piedade? Que legado 
iremos deixar para os 
que advierem de nós? 
Este é o grande pon-
to. Lutar, desprender 
a força, como vetores 
sem sentido, gerações 
e gerações, em prol 
da construção de qual-
quer coisa, e nada? 
É exatamente este o 
grande ponto de mais 
de 800 anos de Portu-
gal. Portugal? O que 
restou de Portugal? 
Parte de um mundo ba-
nhado nas águas, que 
jactou-se em extensão, 
hoje jaz na pobreza, na 
desunião, na desigual-
dade, na corrupção e 
em tantos males que 
assolam os seres hu-
manos. Moro no Rio, 
o que tenho haver com 
os de Luanda? Es-
tou em Macau, e com 
certeza nada conheço 
dos brasileiros. Brasil, 
deitarás eternamente 
em berço esplêndido? 
Aonde estamos? Para 
onde vamos? Aonde 
está Magalhães e seu 
Pacífico? Dos pacíficos 
nos tornamos aliena-
dos. Desfragmentamos 
o próprio mundo que 
globalizamos. E eles 
estão mortos. Nadam 
falam, nada produzem, 
perdidos em nada, em 
prol do nada e em di-
reção do nada. Há, po-
rém, uma saída. Um le-
nitivo. Uma pequenina 
fresta na passagem do 
futuro. O simples fato 
de entendermos que 
somos o que falamos. 
Não há nada mais im-
portante do que isto, 
sob o ponto de vista de 
ressurreição de iden-

COLUNA
Dr. Victor
Massena
O Caminho 

é a 
Lusofonia

tidade. O que você é? 
O que fala. Do que sai 
de você, exprime-se 
o que estava no cora-
ção. Na alma. Se ela 
está limpa e pura, ou 
suja, você a expressa-
rá nas suas palavras. 
Suas palavras são a 
materialização de seus 
pensamentos. Língua! 
Não só um pequeni-
no órgão, mas a fonte 
de tudo o que possa a 
vir ser! Língua falada, 
cantada, expressa e 
manifestada! É a célu-
la da nossa identidade. 
A Língua Portuguesa! 
Nela, nesta Lusofonia, 
que encontraremos a 
ressurreição do que 
nos une, do que nos 
identifica, e que po-
derá realmente fazer 
de nós o que nunca 
deveríamos deixar de 
ser...grandes! A gran-
diosidade aqui, não é 
jactante, mas interior, 
de valores, de preser-
vação de mitos e cul-
turas. As lágrimas de 
um povo que jazem no 
sal do mar, e hoje jaz 
o espanto do esque-
cimento. Porque não 
nos unimos em prol 
da Lusofonia? Porque 
não agigantamos nos-
sas línguas nacionais, 
e não pegamos isto 
como álibi para a nos-
sa união? Porque em-
pobrecemos, e a maio-
ria de nós está mais 
preocupada em saber 
o que comer, como se 
livrar dos passivos da 
existência e dificilmen-
te promovemos uma 
ascese pessoal, muito 
menos do bem comum. 
Animemo-nos! Há uma 
língua falada em todos 
os cantos do mundo! É 
a nossa língua! Ela po-
derá nos dar, como um 
novelo de lã, a ponta 
do fio de Ariadne, sai-
remos da era de Touro, 
em rumo a Aquário, e 
todos este Minotau-
ros serão abatidos. Na 
língua portuguesa, na 
Lusofonia, está a nos-
sa identificação. Não 
como um instrumen-
to nacionalista, mas 
de identificação. Por-
que você só pode tro-
car com seu diferente, 
se tiver algo para dar. 
Se você está perdido, 
não sabe o que é, nem 
para onde vai, como 
pode trocar com seu 
próximo? De cosmopo-
litismo, os portugueses 
entendem. Mas o fu-
turo nos reservou não 
a troca saudável, mas 
sim a nossa própria 
auto-demolição. Viva a 
língua portuguesa!          
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Cientistas portugueses revelam 
meCanismo Cerebral que queima gordura

Notas.. ...e mais

Uma equipe liderada por 
Ana Domingos, do Instituto Gul-
benkian de Ciência , descobriu,  
que os neurónios periféricos, 
quando ativados, queimavam 
gordura.

Agora, num estudo publica-
do,  na revista Nature Commu-
nications, os investigadores 
concluíram que essas células, 
quando desativadas, através 
de uma técnica de manipulação 
genética, provocam o aumento 
rápido de peso.

Ana Domingos explicou à 
Lusa que os neurônios que es-
tão fora do cérebro, no tecido 
nervoso, libertam uma subs-
tância que “comunica” com os 
adipócitos, as células do tecido 
adiposo responsáveis pelo ar-
mazenamento de gordura no 
corpo.

Em resultado desse “conta-
to”, as células adiposas ficam 
mais pequenas e a gordura é 
queimada.

restaurante Ferrugem: gastronomia minHota depurada

“Se retirarmos os neurônios, 
os adipócitos não têm como 
queimar gordura, e esta vai acu-
mulando”, assinalou a cientista, 

acrescentando que, mesmo 
que os ratinhos “façam dieta, 
não conseguem perder peso”. 
O mesmo sucede com as pes-
soas obesas.

A descoberta deste meca-
nismo biológico associado à 
obesidade permite partir agora 
para a sua utilização em senti-
do inverso, no combate à obe-
sidade.

“Ficamos com uma ideia 
biológica de como atacar a 
doença ,a obesidade, farma-
cologicamente em humanos”, 
disse  Ana Domingos.

O grupo trabalha num me-
dicamento para a obesidade 
que usa estes neurônios como 
alvo, sem atingir o cérebro, e 
procura investidores.

Na experiência com os rati-
nhos, geneticamente modifica-

dos, os investigadores criaram 
uma nova técnica genética que 
permite “matar” neurônios es-
pecíficos do sistema nervoso 
periférico sem afetar o cérebro.

Na prática, a equipe  de Ana 
Domingos, com o apoio do quí-
mico Gonçalo Bernardes, do 
Instituto de Medicina Molecular, 
alterou uma técnica muito utili-
zada em engenharia genética 
para eliminar células, que se 
baseia no uso da toxina difté-
rica.

A toxina “só mata as células 
que contêm o seu receptor”, 
precisa o IGC em comunicado. 
Os receptores são proteínas 
que estão nas membranas das 
células e permitem a interação 
de determinadas substâncias 
com os mecanismos de meta-
bolismo celular.

Os ratos, ao contrário dos 
humanos, não têm o receptor 
da toxina diftérica.

O que os investigadores 
fizeram foi introduzir genetica-
mente “o receptor da toxina nos 
neurónios que invertem o teci-
do adiposo nos ratos, tornando 
esses neurônios suscetíveis à 
ação letal da toxina”, adianta o 
IGC.

Mas, uma vez que a toxina 
poderia afetar, nestes termos, 
neurônios semelhantes que 
existem no cérebro, a equipe  
modificou quimicamente a to-
xina diftérica, aumentando o 
tamanho da molécula para im-
pedir a sua entrada no cérebro.

Deste modo, a toxina ape-
nas ‘mata’ os neurônios que 
estão fora do cérebro.

O Ferrugem faz onze anos 
e está a celebrar o aniversá-
rio convidando chefs de todo o 
país a preparar jantares men-
sais a quatro mãos, com a co-
zinha minhota do chef Renato 
Cunha, situada numa aldeia en-
tre Famalicão e Braga, a fazer 
casamentos felizes com outras 
ideias, produtos e temperos.

Como tem sido, nestes onze 
anos, manter um restaurante de 
cozinha de autor fora de uma 
grande cidade?

É um desafio permanente, é 
preciso ter um conjunto de argu-
mentos para convencer as pesso-
as de que vale a pena fazer uma 
viagem para chegar aqui à aldeia, 
em pleno Minho. O fato de estar-
mos aqui no meio do nada tem o 
seu encanto, é como fazer uma 
caça ao tesouro (embora com as 
novas tecnologias seja fácil che-
gar a todo o lado). Acho que, a 
esse nível, o Ferrugem tem feito 
um trabalho exemplar.

Além de ser um desafio, é 

também um manifesto seu con-
tra a centralização dos restau-
rantes gastronômicos nos cen-
tros urbanos?

Não contra, mas como com-
plemento. O Minho é, para mim, 
a região do país com mais espó-
lio gastronômico e, ao contrário 
de outras regiões, aqui as loca-
lidades são menos dispersas. 
Por exemplo, num raio de 30 
quilômetros à volta de Famali-
cão tenho cerca de 12 sedes de 
concelho, cada uma com a sua 
receita de papas de sarrabulho. 
Tendo o Minho uma densida-
de gastronómica e cultural tão 
grande fazia sentido um restau-
rante que apresentasse a gas-
tronomia minhota de forma mais 
contemporânea e depurada em 
relação ao registro tradicional. 
Sem fundamentalismos, porque 
há sempre alguma influência do 
mundo e a cozinha não é algo 
estanque. Mas o nosso ponto 
de partida é a cozinha minhota 
e, em seguida, a cozinha tradi-

cional portuguesa.
Como descreve o patrimônio 

gastronômico minhoto?
O Minho tem mar e campo, 

por isso temos a influência atlân-
tica e depois temos tudo o que é 
de pasto e prato. Há muita rique-
za e diversidade. Depois, é histo-
ricamente uma região pobre e o 
registro gastronômico é sempre 
de aldeia, de comida muito direta, 
de produto simples, caseira, não 
palaciana, com uma imaginação 
muito grande. É provavelmente a 
região que melhor tira partido des-
sa lógica de que a melhor forma 
de homenagear um animal que se 
sacrifica é usá-lo integralmente, 
as tripas, o sangue. Isso reflete-se 
nos sarrabulhos, nas famosas ca-
bidelas. Também temos as tripas 
enfarinhadas, que aqui se usam 
como em mais lado nenhum. Ou 
peixes como a cavala, a faneca, 
peixes miúdos que são preteridos 
noutras cozinhas e têm um valor 
gastronômico incrível.

De que forma essa cozinha de 

aldeia pode ser interpretada na 
alta cozinha?

Há alguns chefs de cozinha 
internacionais que estão à pro-
cura desse produto dito menos 
nobre, mas que é aquele que 

muitas vezes permite criar a sur-
presa, como por exemplo as vís-
ceras. A tendência pelo mundo 
fora é cada vez mais pegar nos 
produtos simples, como diz a 
máxima, fazê-los extraordinaria-
mente bem. A sofisticação hoje 
já não passa pelo barroco mas 
sim pela simplicidade, em exibir 
o produto da forma mais pura 
e genuína. A cozinha local tem 
esse espólio, passá-lo para um 
registro de sofisticação muitas 
vezes é um exercício mais fácil 
do que aquilo que parece.

Vários chefs têm-se dedica-
do a reinterpretar o produto e a 
cozinha popular. Esse poderá 
ser o caminho que segue a alta 
cozinha?

Acredito muito nessa ten-
dência e acho que o futuro da 
cozinha em Portugal passa por 
isso. Há uns anos atrás, um res-
taurante de fine dining era uma 
de cozinha internacional, servia 
magret de pato e os clássicos 
afrancesados. Este novo exercí-

cio de estar perto das velhinhas 
que cozinham, do pescador que 
faz a sua caldeirada, dos pro-
dutores para redescobrir coisas 
quase esquecidas. Nos jantares 
do Ferrugem temos feito algo 
que já não se faz, como cabi-
dela de garnisés ou sopa seca 
com caldo do cozido. Faz todo o 
sentido trazer para o fine dining 
aquilo que são as nossas raízes 
populares, acho que esse é o 
novo caminho da cozinha por-
tuguesa.

Onze jantares em onze me-
ses

Até ao final do ano, exceto 
em agosto, o Ferrugem promo-
ve todos os meses um jantar 
especial, com um chef convi-
dado. Pelo restaurante, vão 
passar chefs de estilos e idades 
diferentes, que vão criar com o 
chef residente um menu de de-
grustação surpresa. O próximo 
convidado é Arnaldo Azevedo, 
do restaurante Palco, do Hotel 
Teatro (Porto).

PsD quer que Parlamento calcule custos de “perdão parcial 
de dívida” aos bancos
“Serão centenas de milhões de euros de perda para os contri-
buintes que é causada por este perdão e esta renegociação que 
o Governo fez. Queremos pedir à Unidade Técnica de Apoio Or-
çamental, para que não haja dúvidas e falemos todos de dados 
objetivos, que faça as contas”, explicou o vice-presidente do PSD 
António Leitão Amaro. A 21 de Março, o Ministério das Finanças 
anunciou que as condições do empréstimo do Estado ao Fundo 
de Resolução foram revistas e o prazo de pagamento dos reem-
bolsos alargado para Dezembro de 2046, relativos à injeção de 
3.900 milhões de euros pelo Tesouro para a resolução do BES e 
capitalização do Novo Banco em Agosto de 2014 e de 489 milhões 
de euros na intervenção no Banif, dos quais 136 milhões de euros 
já foram reembolsados.
Nata das marcas de luxo reunida em Lisboa
De acordo com os promotores da iniciativa, Lisboa surge “como 
uma das cidades mais dinâmicas e inovadoras da Europa”. Em 
discussão, durante dois dias, de 14 a 16 de maio, estarão as mu-
danças na indústria e no comércio, e a forma como estão a afetar 
o mercado do luxo a nível global. 
Banco português Montepio ficou com 10% do grupo brasileiro 
monteiro aranha 
O banco português Caixa Econômica Montepio Geral ficou com 
uma participação de 10% no capital do grupo brasileiro Monteiro 
Aranha, depois de ter concedido crédito ao Grupo Espírito Santo , 

pap’aÇÔrda: pratos ClÁssiCos e CoCKtails no merCado da ribeira
Durante 30 anos, o res-

taurante Pap’Açôrda foi o 
ponto de encontro de um 
público heterogêneo no 
Bairro Alto. Faz agora um 
ano que este espaço de 
referência do Bairro Alto 
desceu a encosta e foi abrir 
nova casa no Cais do So-
dré.

Está a fazer um ano que 
o Pap’Açôrda assentou ar-

raiais no primeiro andar do 
Mercado da Ribeira. Fer-
nando Fernandes, um dos 
sócios fundadores, acre-
dita que o novo espaço 
abriu alas para um público 
diversificado. Tendo o tri-
plo do espaço, conseguiu 
misturar a clientela antiga 
e nova – em idade e pro-
veniência.

O restaurante tem duas 

salas ligadas por um corre-
dor, contíguo às cozinhas, 
onde ficam as mesas para 
dois. De um lado e do ou-
tro há janelas viradas para 
o mercado ou para o jardim 
e um bar de apoio. Não im-
porta a hora, os clientes 
podem sentar-se nas me-
sas ou no balcão e pedir 
à carta. “Queremos que 
todos se sintam em casa”, 

explica João Malta, diretor, 
que, a par da chef Manuela 
Brandão, transitou de uma 
casa para a outra.

Parte da carta está 
“sempre em construção”, 
assente no que há dia-
riamente no mercado. Na 
parte fixa, estão os pra-
tos que mais se associa 
ao Pap’Açorda”, explica a 
chef. São esses as coste-

letas de borrego, a açor-
da de tomate ou a famosa 
mousse de chocolate.

O lema é que “tudo aqui 
é possível desde que esteja 
disponível” – fator impor-
tante nos peixes, mariscos 
e frescos, comprados nos 
vendedores do mercado. O 
bar tem carta de cocktails 
de assinatura e aposta no 
rum e na tequila.

que entrou em colapso financeiro em 2014. O Montepio herdou essa 
participação financeira na sequência da crise do GES, que entrou 
em incumprimento no pagamento das suas dívidas, acabando por 
perder o Banco Espírito Santo , que passou a ser administrado pelo 
Banco de Portugal e renomeado Novo Banco.
Vendas de automóveis com primeira queda em 4 anos
No passado mês de Março o volume de vendas de veículos auto-
móveis em Portugal registrou a primeira queda desde Maio de 2013. 
Os dados divulgados , pela Associação do Comércio Automóvel de 
Portugal mostram que em Março as vendas de automóveis caíram 
2,2% , num total de 30.006 unidades vendidas. No que diz respeito 
aos veículos ligeiros, a queda mais acentuada verificada em Março 
foi nos ligeiros comerciais, que recuou 7,2% comparativamente com 
o período homólogo. Já a venda de ligeiros de passageiros recuou 
somente 1,8% para um total de 25.974 unidades.
antónio Costa quer formação digital para fugir “à estagnação” 
António Costa assumiu estas posições no encerramento de uma 
conferência intitulada “Iniciativa de Competências Digitais e.2030”.                                                                              
O líder do executivo sustentou a tese de que a formação digital é um 
fator crítico para a competitividade econômica do país, mas também 
para a cidadania ativa e reforço do próprio regime democrático. “O 
país só se desenvolve e vai crescer mesmo a sério se tiver a capa-
cidade de competir com base no valor acrescentado e não apenas 
com base no fator custo. Esta é a diferença radical entre aquilo que 
nos aconteceu nos últimos 15 anos e aquilo que queremos que nos 
aconteça no futuro”, declarou o primeiro-ministro.

Zona Franca da madeira com mais duas empresas
Durante o primeiro trimestre deste ano, a Zona Franca da Madei-
ra licenciou mais duas empresas estrangeiras. E essas empresas 
criaram mais 40 novos postos de trabalho. O Centro Internacional 
de Negócios da Madeira tem cerca de 2 mil entidades  a operar 
na Zona Franca. A TV APP Agency, uma empresa que trabalha 
na área das tecnologias de informação, pesquisando e desenvol-
vendo aplicações para televisão, celulares e smartTVs é uma das 
empresas. A segunda é a Lux&Bel Construções, uma empresa 
de construção que opera no centro da Europa, de acordo com a 
mesma fonte. As duas companhias “optaram pelo licenciamento 
na Zona Franca da Madeira perante as condições que são pro-
porcionadas pelo Regime IV, aprovado pela Comissão Europeia, 
e que pressupõe um regime fiscal mais favorável e ao nível de 
outras praças europeias como a Holanda, Luxemburgo “.
Tesla sobe 69% e bate recorde trimestral
A Tesla atingiu um novo máximo de vendas trimestrais. A compa-
nhia vendeu 25 mil carros elétricos no primeiro trimestre de 2017.
Deste total, a maioria dos automóveis eram Model S (13.450  uni-
dades), seguido dos Model X (11.550). As vendas da marca bate-
ram as previsões de 3 analistas que apontavam para 24.200 uni-
dades. A marca prevê vender 50 mil carros no primeiro semestre. 
A companhia liderada por Elon Musk vai começar a produzir em 
Julho o seu modelo mais barato, o Model 3, com o preço base a 
ser de 32,8 mil euros. E prevê estar a fabricar 500 mil automóveis 
no total por ano a partir de 2018.
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REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA CAIXA DE SOCORROS D. PEDRO V
Senhores Conselheiros e Senhores Associados

Apresentamos o Balanço Patrimonial da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V, em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas Demonstra-
ções do Resultado, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Liquido. Também apresentamos o parecer do Conselho Fiscal e o Relatório dos Auditores Independentes.
Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 de dezembro

(em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício findo em 31 de dezembro

(em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em 31 de dezembro

(em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro

(em reais)
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REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA CAIXA DE SOCORROS D. PEDRO V

Parecer dos auditores indePendentes
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Portugal já gastou 13 bilhões
de euros nas ajudas a bancos

Até ao final do ano 
vão ser investidos 13 mi-
lhões de euros na des-
contaminação dos terre-
nos dos antigos parques 
industriais do Seixal (ex- 
Siderurgia Nacional) e 
do Barreiro (antiga Qui-
migal). Além de estarem 
previstas pela empresa 
Baía do Tejo ações de 
reabilitação, no valor 
de 2 milhões de euros, 
nestes terrenos, que fa-
zem parte de um projeto 
que tem como objetivo 
renovar as zonas ribeiri-
nhas de Almada , Seixal 
e Barreiro. E ao mesmo 
tempo criar uma única 
frente metropolitana de 
oferta turística e empre-
sarial juntando os recur-
sos disponíveis naque-
las cidades com o que já 
existe em Lisboa.

Dentro deste projeto, 
é na cidade de Almada 
que está a grande apos-
ta na área da reabilita-
ção urbana, cujo interes-
se em ali investir já foi 
demonstrado por grupos 
econômicos internacio-
nais, existindo mesmo, 
, manifestações dessa 
intenção feitas por escri-
to. Para a área que já foi 
ocupada pelos estalei-
ros de reparação naval 
da Lisnave está aprova-
do desde 2009 um pro-
jeto de renovação que 
inclui uma marina, um 
terminal para cruzeiros 

e uma área habitacional, 
que, após estar constru-
ída, deverá contar com 
10 mil habitantes.

Com o plano de ur-
banização Almada Nas-
cente aprovado e pu-
blicado em Diário da 
República desde 2009, 
falta uma decisão admi-
nistrativa do governo so-
bre terem poderes sobre 
a zona marítima junto 
a Cacilhas para que os 
concursos públicos para 
a concretização do pro-
jeto sigam. E não parece 
faltarem interessados.

A Baía do Tejo e a au-
tarquia de Almada têm 
sido contactados por 
grupos de investidores 
internacionais como fun-
dos norte-americanos 
e ingleses e empresas 
ligadas ao imobiliário, 
por exemplo do Médio 
Oriente e da Holanda, 
que revelaram interesse 
em investir neste projeto 
que, segundo a avalia-
ção econômico-financei-
ra conhecida, pode en-
globar um investimento 
mínimo de 1 bilhãos de 
euros. Alguns desses 
contatos aconteceram no 
Mipim, uma das maiores 
feiras de imobiliário do 
mundo, que se realizou 
Cannes em março, onde 
o projeto de reabilitação 
dos 3 pontos-chave da 
Margem Sul estiveram 
em destaque.

Grupos internacionais
querem investir em Almada

Os contribuintes portu-
gueses tiveram de supor-
tar um custo líquido com a 
ajuda à Banca e restante 
setor financeiro no valor 
de 12,9 bilhões de eu-
ros, o equivalente a 7% 
do PIB. A fatura  que so-
brecarregou diretamente 
o déficit e forçou a toma-
da de muitas medidas de 
austeridade , foi a 6.ª mais 
pesada dos 28 países da 
União Europeia analisa-
dos, maior até que a do 
Reino Unido , economia 
que é 13 vezes maior do 
que a portuguesa .

O histórico compila-
do pelo INE mostra que 
todos os anos a fatura é 
grande. Em todo o caso, 
houve uma pausa em 
2016, quando o prejuízo 
imputado ao déficit, por 

causa dos apoios públi-
cos ao setor financeiro foi 
de 380 milhões de euros. 
Boa parte virá do universo 
BPN, que era considerado 
um pequeno banco.

E a despesa só não foi 
maior porque nem o Novo 
Banco foi vendido, nem 
a CGD recapitalizada em 
2016. Isso vai acontecer  
este ano, o que poderá 
conduzir, de novo, a uma 
pressão enorme sobre 

o déficit e a dívida; e as 
negociações duras com 
a Comissão Europeia e o 
Eurostat para não sobre-
carregar de mais o rácio 
de 2017, agora que Por-
tugal até já cumpre a re-
gra do déficit e se prepara 
para sair do Procedimento 
dos Défices Excessivos. A 
favor das contas públicas, 
espera-se a devolução da 
garantia prestada ao BPP.

De acordo com o Eu-

Segundo revelou o Di-
nheiro Vivo que cita o úl-
timo estudo da consultora 
imobiliária CBRE, o valor 
das rendas subiu 23% no 
ano passado. Atualmen-
te, arrendar uma casa em 
Lisboa custa, em média, 
830 euros. Se falarmos de 
arrendar casas novas, o 
valor dispara para os 1070 
euros mensais.

A zona mais cara para 
arrendar casa é o Parque 
das Nações, em que um 
arrendamento ronda os 
1080 euros. Seguem-se as 
Avenidas Novas, em que 
os inquilinos pagam, em 
média, 998 euros mensais. 
“À semelhança do verifica-
do no ano anterior, o nú-
mero de apartamentos de 
dimensões reduzidas, isto 

é, estúdios, T1 ou T2, con-
tinua a representar 65% da 
atual oferta em comerciali-
zação, confirmando o claro 
posicionamento para o in-
vestimento no mercado de 
aluguel de curta duração, 
resultante do boom turísti-
co a que se tem assistido 
na cidade”, sublinhou Fran-
cisco Sottomayor, Diretor 
de Promoção da CBRE.

A gentrificação torna as 
rendas cada vez menos 
acessíveis, e grande parte 
dos edifícios a ser atual-
mente reabilitados também 
não serão, devido aos pre-
ços, certamente adquiridos 
por portugueses. O mesmo 
estudo revela que há 180 
edifícios em construção na 
cidade. Estes projetos tra-
tam-se, maioritariamente, 

Em Lisboa a renda média já custa 830 euros

rostat, Portugal perde 
muito mais dinheiro que a 
maioria dos outros países 
por causa dos juros.

O uso de algumas des-
tas ajudas implica que os 
bancos paguem pelo ser-
viço taxas de juro que não 
são de mercado. Costu-
mam ser caras. Refira-se 
que os dois grandes ban-
cos privados que recorre-
ram aos cocos foram BPI 
e BCP, que já devolveram 
e pagaram toda a ajuda.

O Eurostat diz que há 
“juros a pagar imputados 
ao Governo relativos ao 
financiamento das inter-
venções financeiras”. O 
Estado português arreca-
dou 1,2 bilhões de euros 
por esta via até 2016, mas 
teve de pagar 2,6 bilhões 
de euros. 

de projetos de reabilitação. 
A zona da Baixa e do Cas-
telo é o maior ‘estaleiro de 
obras’, com 40 empreita-
das em curso.

Estas zonas, a par do 
Chiado, Bairro Alto, São 
Paulo, Avenida da Liberda-
de e Príncipe Real – onde 
a construção de edifícios 
também vai de vento em 

popa – têm os preços de 
comercialização mais al-
tos. No Chiado o preço 
médio do metro quadrado 
é de 6700 euros. Quem 
quiser comprar casa na 
Avenida da Liberdade ou 
no Príncipe Real prepara-
se para pagar 6620 euros 
por metro quadrado, reve-
la o mesmo estudo.

Em fevereiro o Eurostat 
contabilizava 19,7 milhões 
de pessoas desempre-
gadas na UE, das quais 
15,4 milhões apenas nos 
países que partilham a 
moeda única, o que repre-
senta uma queda de 140 
mil pessoas face a janeiro. 
Por comparação com fe-
vereiro de 2016, o número 
de pessoas desemprega-
das caiu 1,8 milhões na 

União Europeia e 1,2 mi-
lhões na Zona Euro.

O desemprego na zona 
euro atingiu o pico de 
12,1% em abril de 2013 – 
19,3 milhões de desempre-
gados - de desde então há 
quase menos 4 milhões de 
pessoas sem emprego.

Portugal continua entre 
os países com uma das 
taxas de desemprego mais 
elevadas mas foi também 

o segundo país, atrás de 
Espanha, com a maior 
descida face a fevereiro 
de 2016, altura em que a 
taxa estava nos 12.2%. A 
redução em Espanha, em 
termos homólogos, baixou 
dos 20,5% para os 18%. A 
menor taxa de desempre-
go na zona euro é na Ale-
manha (3,9%) e a maior na 
Grécia (21,9%).

Em fevereiro, a taxa de 

desemprego entre os jo-
vens fixou-se em 17,3% na 
UE (19,3% de fevereiro do 
ano passado) e em 19,4% 
na Zona Euro (21,6% em 
fevereiro de 2016).  Os 
países mais afetados pelo 
desemprego jovem são a 
Grécia (45,2%), Espanha 
(41,5%) e Itália (35,2%). 
Em Portugal a taxa de de-
semprego entre os jovens 
é de 25,4%.

Desemprego continua em queda
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Política

O Presidente Marcelo 
Rebelo de Sousa, afirmou, 
esperar que a Europa apro-
veite “o momento difícil” da 
saída do Reino Unido da 
União Europeia para “res-
ponder de forma resoluta 
aos desafios” que enfrenta.

“Que este momento difí-
cil para o processo de inte-
gração de Estados-nação 
europeus, entre os quais se 
contam Portugal, um dos 
mais antigos países do mun-
do, seja aproveitado para 
responder de forma resoluta 
aos desafios que se colocam 
ao continente e à União Eu-
ropeia em particular, é o voto 
que expresso”, e  acrescen-
ta: “E que sejamos capazes, 
em conjunto, de fora ou de 

Marcelo espera que Europa aproveite 
Brexit para responder aos Desafios

dentro do grupo, mas sem-
pre em uníssono com os 
nossos cidadãos, de conti-
nuar a trilhar juntos o cami-
nho que nos leva ao longe, 
com confiança, perseveran-
ça e harmonia”.

O Presidente da Repú-

blica insiste numa “aposta 
firme e sem hesitações de 
Portugal na União Europeia” 
e reitera que está “convic-
to” de que os interesses do 
país e dos portugueses que 
vivem e trabalham no Reino 
Unido “deverão ser salva-

Numa conferência de 
imprensa em São Bento 
para esclarecer os con-
tornos da venda do Novo 
Banco, António Costa afir-
mou que o negócio avan-
çou depois de uma ne-
gociação que cumpriu 3 
pontos essenciais.

O primeiro ponto refe-
rido por Costa é o fato de 
se ter evitado a liquidação 
do Novo Banco, que vai 
continuar o serviço de “fi-
nanciamento da Economia, 
principalmente as Peque-
nas e Médias Empresas, 
com proteção integral dos 
depositantes e sem novos 
sacrifícios involuntários dos 
detentores das obrigações” 
da instituição financeira.

O primeiro-ministro ga-
rante ainda que a venda 
“não terá impacto direto ou 
indireto nas contas públi-
cas, nem novos encargos 
para os contribuintes”, já 
que não é concedida qual-
quer garantia pelo Estado 
ou qualquer entidade públi-
ca, sendo o Fundo de Re-
solução responsável por al-
guma capitalização futura.

O primeiro-ministro as-

segurou que o acordo de 
venda salvaguarda a esta-
bilidade do sistema finan-
ceiro, “porque eventuais 
responsabilidades futuras 
estão substancialmente 
garantidas pelo conjunto 
de ativos confiados à ges-
tão do fundo de resolução”.

“Por outro lado, não se-
rão exigidas aos bancos 
contribuições extraordiná-
rias e o fundo de resolução 
ainda beneficiará da futura 
alienação dos 25% de ca-
pital que continuará a de-
ter no Novo Banco. Esta é 
uma solução equilibrada.

“Em pouco mais de um 
ano, em estreita colabora-
ção com a CMVM, o Banco 
de Portugal, a Comissão 
Europeia, o Banco Central 
Europeu e as administra-
ções dos bancos, o Estado 
capitalizou a Caixa Geral 
de Depósitos.  E, num si-
nal de confiança na nossa 
economia, foi possível mo-
bilizar investidores nacio-
nais e internacionais para 
investir no Millennium/
BCP, no BPI e agora no 
Novo Banco”, disse Antó-
nio Costa .

guardados”.
Por outro lado, o Presi-

dente da República declara 
“uma vez mais” que “o Reino 
Unido, o mais antigo aliado 
de Portugal, continuará a 
ser um país europeu, pilar 
fundamental da paz e segu-
rança do velho continente, 
cultural e economicamente 
uma referência da Europa e 
dos europeus”.

“Portugal, tive ocasião 
de o referir no ano passa-
do, tem para a União Eu-
ropeia uma ambição maior, 
ao pretender fazer dela um 
modelo para a nossa socie-
dade, baseado na paz, no 
progresso e bem-estar, na 
coesão, na solidariedade e 
na democracia”.

Costa garante que
venda do Novo Banco
não afeta contribuintes

“Eu hoje, de certa ma-
neira, convidei o Fundo de 
Resolução e o Governo a 
esclarecerem por que é que 
só conseguiram vender 75% 
do banco. Era suposto que, 
ao fim deste período, o que 
tivesse sido anunciado era a 
venda do Novo Banco”, dis-
se Passos Coelho.

Para o líder do PSD, o 
Fundo de Resolução bancá-
rio e o Governo devem es-
clarecer “por que é que não 
foi possível cumprirem a sua 
missão que se esperava ser 
cumprida, que era a de ven-
da do banco”.

“E essa venda podia en-
volver garantias, podia en-

Passos Coelho desafia Governo
a esclarecer venda do Novo Banco

volver da parte do Fundo 
de Resolução contingências 
várias que pudessem ter de 
ser acauteladas, podia haver 
perdas do próprio Fundo de 
Resolução se não se conse-
guisse vender o banco pelo 
valor do capital que lá foi in-
jetado, tudo isso eram con-
tingências que podiam acon-
tecer, que nós esperaríamos 
que fossem minimizadas 
pelo Fundo de Resolução e 
pelo Governo”, afirmou.

“Seria péssimo que hou-
vesse como solução uma 
nacionalização do banco, 
não era a solução de princí-
pio que nós defendêssemos, 
a liquidação do banco seria 
o fim do processo se tudo 
tivesse falhado, mas seria 
muito grave que assim tives-
se acontecido”, acrescentou 

Passos Coelho.
“Portanto, o que se deve-

ria era estar a discutir hoje 
os termos da venda e afinal 
estamos a discutir a venda 
parcial. E a venda parcial 
pressupõe que do Fundo 
de Resolução remanesçam 
responsabilidades para futu-
ro que podem ou não trazer 
custos para os contribuintes 
e o Governo é pouco claro a 
discutir estas matérias, mas 
nós iremos discuti-las evi-
dentemente, quer no parla-
mento, quer fora dele”.

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, afirmou, que a 
venda do Novo Banco não 
terá impacto direto ou indire-
to nas contas públicas, nem 
novos encargos para os con-
tribuintes, constituindo “uma 
solução equilibrada”.

A presidente do CDS-PP, 
Assunção Cristas, conside-
rou que o Governo falhou 
objetivos com a solução da 
venda do Novo Banco, de-
pois de também ter falhado 
com o Banif e com a  GGD.

“Tivemos a notícia de 
mais um caminho falhado 
por parte do Governo, com a 
história do Novo Banco”, dis-
se Assunção Cristas.

Acrescentou que o Go-
verno, “mais uma vez, falha, 
com um acordo para uma 
venda, que afinal ainda não 
é venda, ainda não se sabe 
quanto é que vai custar ao 
bolso dos contribuintes”.

“E vamos ver como é que 
é com o Montepio”, alertou.

Assunção Cristas disse 
que o CDS-PP estará atento 
para “sinalizar o que está er-
rado neste Governo das es-
querdas unidas, onde o défi-
cit só é bom, aparentemente, 

Assunção Cristas diz
que Governo falhou com
a venda do Novo Banco

porque corta todos os dias 
nos serviços públicos, na 
saúde, na educação, nos 
transportes públicos, naquilo 
que todos os dias bate à por-
ta de todos os portugueses”. 
Disse ainda que, pelas con-
tas feitas pelo CDS-PP, “se 
fosse cumprido tudo aquilo 
que estava previsto no Or-
çamento do Estado para 
despesa”, o déficit “seria de 
3,7% e não de 2,1”.

“É um assunto que tem 
de vir ao Parlamento e o Go-
verno tem de ser confronta-
do com as alternativas”, afir-
ma Mariana Mortágua, que 
continua a defender a nacio-
nalização do Novo Banco e 
que diz que está por explicar 
por que é que essa naciona-
lização seria mais cara aos 
contribuintes que o negócio 
com a Lone Star.

Mortágua diz que António 
Costa apresentou a solução 
“criando a ilusão de que a dí-
vida é da banca”, quando na 
verdade caberá ao Estado 
emprestar ao Fundo de Re-
solução o capital que venha a 

BE diz que não aceita
“chantagem” no Novo Banco

ser necessário para cobrir as 
necessidades do Novo Banco.

“O Estado está a garantir 
4 bilhões”, acusa a deputa-
da bloquista, admitindo que 
Costa não foge à verdade 
quando diz que a operação 
não terá impacto nas contas 
públicas este ano. Mas frisa 
que a fatura acabará por vir 
parar aos contribuintes.

“Cá estaremos daqui a 
cinco anos para pagar mais 
uma dívida”, afirma, subli-
nhando que a matéria não 
faz parte dos acordos políti-
cos que sustentam o Gover-
no, pelo que o BE se reserva 
o direito de discordar e de 

usar “todos os mecanismos 
legais e regimentais” ao seu 
alcance para contestar uma 
liquidação que consideram 
um mau negócio.

Com esta venda à Lone 
Star, a deputada acredita 
que os contribuintes terão de 
pagar, através dos emprés-
timos que serão concedidos 
ao Fundo de Resolução, 
mas o Estado ficará afasta-
do das decisões de gestão 
do Novo Banco.

De resto, em relação aos 
ativos maus, Mortágua explica 
que não fica claro que o Fun-
do de Resolução fique com a 
sua gestão, mas apenas que 

há “cláusulas de salvaguarda” 
que “duram alguns anos” e 
que depois disso a gestão po-
derá ser feita pela Lone Star.
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Manuel Vieira recebeu justa hoMenageM da casa do Minho
A diretoria da Casa 

do Minho na pessoa do 
seu Presidente Agos-
tinho dos Santos ho-
menageou no Jantar 
Comemorativo do 93.º 
aniversário da Casa do 
Minho, o empresário 
Manuel Vieira com uma 
placa alusiva e festiva 
do aniversário da Casa 
com um buquê de flo-
res para sua esposa a 
simpática Fátima Viei-
ra. Noite mágica com 
os amigos prestigiando 
o jantar festivo.

Sem dúvida alguma 
uma merecida home-
nagem a este grande 
amigo e colaborador 
das nossas Casas Re-
gionais, onde já foi Pre-
sidente e exerceu diver-
sos cargos realizando 
um belíssimo trabalho.

Na oportunidade 
o Jornal Portugal em 
Foco parabeniza nos-
sos amigos, o casal 
Fátima e Manuel Vieira 
pela homenagem.

O Presidente da Casa do Minho Agostinho dos santos homena-
geando com uma placa comemorativa de 93 anos de fundação 
da Casa do Minho, o grande baluarte da nossa comunidade, o 
empresário Manuel VieiraManuel Vieira ao lado do amigo Agostinho dos Santos demonstrando toda satisfação pela ho-

menagem que lhe foi prestada pela diretoria minhota, ainda na foto o diretor J. Maciel e o cantor 
romântico Mario Simões

Sra. Fátima 
Vieira rece-

bendo um 
lindo buquê 
de flores da 
diretoria da 

Casa do Mi-
nho, ao lado 

do seu es-
poso Manuel 

Vieira e de 
uma amiga

Mais 
um belo 
registro 
desta noite 
especial 
para o ca-
sal Fátima 
e Manuel 
Vieira com 
o casal de 
amigos Dra. 
Adelaide 
Brandão e 
o empre-
sário Abílio 
Brandão

hoMenageM ao presidente Manuel branco

Num clima super agra-
dável, a diretoria portuense 
recepcionou associados e 
amigos em mais um tradi-
cional Almoço Festivo. A 
alegria e descontração são 
marcas registradas nas fes-
tas portuenses e a diretoria 
preparou um super cardá-

Componentes 
do R.F. Ar-
mando Leça, 
num momen-
to de emo-
ção quando 
homenage-
avam, com 
uma placa, o 
novo nome 
da Tocata - 
Manuel Bran-
co, uma justa 
homenagem 
ao Presidente 
Portuense

Comendador 
Henrique 
Loureiro, 
realizando a 
entrega da 
placa com o 
nome da To-
cata Manuel 
Branco ao 
Presidente 
da Casa do 
Porto

O Presidente 
Manuel Bran-
co quando 
agradecia a 
homenagem 
que lhe foi 
prestada 
pelos com-
ponentes do 
R.F. Armando 
Leça

Magnífica apresentação do R.F. Armando Leça, nesta data es-
pecial para a família portuense, que cada dia mais se solidifica 
pelo amor as tradições portuguesas

D. Berta 
Branco, num 
momento de 
alegria com 
os amigos, o 
casal Eneida, 
o empresário 
Francisco 
Torrão, dos 
Biscoitos Glo-
bo e um casal 
de amigosMesa do Presi-

dente Manuel 
Branco ao 

lado da sua 
querida espo-
sa, a primeira-

dama Berta 
Branco com 
os amigos, 

Comendador 
Henrique Lou-

reiro, esposa 
Rosa Loureiro 
e Felipe Men-
des - Portugal 

em Foco

pio: na entrada, aperitivo 
- bolinho de bacalhau e 
batida tropical. O menu: 
churrasco completo com 
todos os acompanhamen-
tos, tripas à moda do Por-
to e salada de bacalhau, 
delícias com o bom vinho 
português e aquela cerve-

ja bem gelada.
A animação musical 

da tarde ficou por conta 
do “Trio Josevaldo”, que, 
como sempre preparou um 
belo repertório, onde todos 
que apreciam a boa música 
puderam dançar ou ouvir a 
musicalidade deste querido 

Trio Josevaldo. Está de pa-
rabéns a Diretoria portuen-
se, por mais este belíssimo 
convívio social. 

O ponto alto da tarde 
foi a belíssima apresenta-
ção do R.F. Armando Leça 
. Infelizmente o ilustríssi-
mo Almirante da Esquadra 
Portuguesa, Sr. Silva Ri-
beiro devido a problemas 
de saúde não pode estar 
presente, mas, em breve 
estará visitando a querida 
Casa do Porto.

Outro belo 
domingo vivido 

pelo casal Maria 
Antônia Ribeiro 

e o dinâmico es-
poso empresário, 

Antônio Ribei-
ro, com seus 

queridos ami-
gos: Gertrudes, 

Talinha, Leila, 
Renata, Ellem, 

Marcia Paredes 
e Audenice
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Foi realizada no ultimo dia 30 de março de 
2.017, uma sessão solene na Câmara Muni-
cipal de São Paulo, comemorativa ao “Dia do 
Marco da Paz”, numa propositura do Vereador 
Toninho Paiva. A Associação Comercial de São 
Paulo, por meio de seu idealizador Sr. Gaetano 
Brancati Luigi, e suas distritais, homenageiam 
nestas sessões solenes, com a réplica do Mo-
numento do Marco da Paz, pessoas e institui-
ções que se destacam, pela sua atuação no 
trabalho de ação social e pela construção da 
cultura de paz no mundo. A data passou a fa-
zer parte do Calendário de Eventos da Cidade 
de São Paulo em 2015, por projeto de autoria 
do vereador Toninho Paiva, em homenagem ao 
ítalo-brasileiro Gaetano Brancati Luigi, criador 
do monumento Marco da Paz, assessor espe-
cial da Associação Comercial de São Paulo e 
indicado ao Prêmio Nobel da Paz. O Marco da 
Paz é um monumento criado para inspirar na 
humanidade a importância da Cultura de Paz, e 
está instalado no Pátio do Colégio, região cen-
tral da capital, construído no ano 2000. Como 
chefe do cerimonial nesta noite, tivemos o Sr. 
Claudio Alba, do gabinete do vereador propo-
nente. A mesa de honra foi composta com as 
seguintes autoridades e personalidades: o pro-
ponente e presidente desta Sessão Vereador 
Toninho Paiva, Giacinto Cosimo Vice-Presi-
dente, Coordenador Geral das Sedes Distri-
tais da ACSP (Associação Comercial de São 

Paulo) Regiões Sul e Sudeste, representando 
o Presidente da FACESP e da ACSP, Senhor 
Alencar Burti, o Comandante do 21 Batalhão 
da Policia Militar Ten.Cel. Antonio A. Delafina, 
o prefeito de Capela do Alto Péricles Gonçal-
ves, Roberto Mateus Ordine Vice-Presidente 
da FACESP e da ACSP, João Bico de Souza 
Vice-Presidente da FACESP e Vice-Presiden-
te, Coordenador Geral das Sedes Distritais da 
ACSP Regiões Norte e Leste e Embaixador do 
Marco da Paz, Gaetano Brancati Luigi asses-
sor especial da Presidência da ACSP e criador 
do Monumento do  Marco da Paz, Amir Massis 
Coordenador  Geral do Monumento Marco da 
Paz, Luiz Augusto Gonçalves Barbosa diretor 
superintendente, neste ato, representando to-
dos os diretores superintendentes das sedes 
distritais da ACSP.Também foram convidados 
diversos diretores-superintendentes da ACSP 
para ocupar as cadeiras atrás da mesa de hon-
ra. O cerimonial acusou o recebimento de men-
sagens de congratulações do Dr. Geraldo Alck-
min Governador do Estado de São Paulo, Sr. 
João Doria Prefeito da Cidade de São Paulo, 
Vereador Milton Leite, Presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo, Conselheiro Roberto 
Braguim, Presidente do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo. Foi apresentado um 
Vídeo Institucional da Associação Comercial 
de São Paulo e do Marco da Paz. Após alguns 
pronunciamentos, deu-se inicio às homena-

gens. Entre os homenageados destacamos 
por seu dedicado trabalho e benemerência, o 
Sr. Manuel Antonio Fernandes Gonçalves, que 
recebeu a replica do Monumento do Marco da 
Paz, do Dr. Francisco Monteiro, diretor 1° Vice 
superintendente da Distrital Penha, represen-
tando, neste ato, o diretor superintendente da 
Distrital Penha Sr. Roberto José Korsakas. 
Encerradas as homenagens os presentes ouvi-
ram o Hino do Marco da Paz, letra de Gaetano 
Brancati Luigi e música de Malcown Forest que 
ali apresentou o hino, e o encerramento pelo 
presidente e proponente Vereador Toninho 
Paiva.
O homenageado Sr. Manuel Gonçalves, é 
Português, casado com a Sra. Marli Teixeira 
B. Gonçalves e fruto deste enlace nasceram 
Manuela e Luciano. Após dezoito anos da 
compra de sua loja, construiu a sede própria 
da Art-Flora Decorações e o Salão de Festas 
Portal do Milênio. Visando se especializar 
no assunto de floricultura, realizou cursos 
profissionalizantes, em design floral, visando 
sempre novas tendências, que fizeram com 
que modificações fossem feitas em sua loja, 
atribuindo assim a sua arte com flores em di-
versos eventos. Sente um imenso orgulho de 
ser português, mas também de ser brasileiro 
de coração e adora a terra maravilhosa que o 
acolheu, e que é a sua segunda pátria. Hoje, 
além de ser um empresário de sucesso e de 

ter alcançado êxito em sua vida pessoal, atua 
em diversas entidades filantrópicas, como o 
Rotary Clube Internacional-Penha, onde já 
recebeu o título Paul Harris, por sua colabora-
ção concomitantemente com o Rotary Clube 
Vila Galvão e ainda colabora com instituições 
de caridade de sua região e também com o 
Santuário Nossa Sra. Da penha, Igreja de 
Nossa Sra. De Fátima da Penha, Igreja Nos-
sa Sra. De Fátima do Jardim Popular, Igreja 
de São Francisco na Penha e outras. Além 
dessas atividades, é também Conselheiro da 
Associação Comercial de São Paulo - Distri-
tal Penha, onde já exerceu múltiplos cargos, 
e também é sócio de algumas associações 
luso-brasileiras.

Sr. Manuel Gonçalves a esposa Sra. Marli Gonçalves e os amigos Sr. Adria-
no Jeronimo, o Sr. Fernando Lopes a esposa Sra. Rosana C. Lopes, o Sr. 
Fernando Evangelisti e a esposa Sra. Virginia Sena.

O Homenageado Sr. Manuel Gonçalves a esposa Sra. Marli Gonçalves, o 
filho Luciano a noiva Larissa V. Pereira e o genro Rafael Sena.

Detalhe do plenário lotado. 

Instante em que o Sr. Manuel Antonio Fernandes Gonçalves recebia em 
companhia da esposa Sra. Marli Teixeira B. Gonçalves e o filho Luciano a 
replica do Monumento da Paz.

Numa Propositura do Vereador Toninho Paiva
Manuel Antonio Fernandes Gonçalves
Homenageado no “Dia do Marco da Paz”

Dia 07.04.2017
O cantor Augusto Canário; Sarah 
Martina (filha da Marta e do San-
dro Lopes (comemora em 2017 
seu 5.o aninho).
Dia 08.04.2017
Sra. Margarida M. Mônaco; Sr. 
Ademar Fevereiro (assinante do 
jornal Portugal em Foco).
Dia 09.04.2017
Sra. Rosa Braz (Grande Hotel 
Serra Negra); Vereador Claudi-
nho de Souza; Dr. Paulo Almeida 
(diretor da Câmara Portuguesa).
Dia 10.04.2017
Manuel dos Santos (esposo da 
Bela, ambos do Grupo Folclóri-
co dos Veteranos de São Paulo); 
Antonio Manuel Martins (conse-
lheiro do Clube Português e filho 
do casal D. Adélia e do falecido 
amigo Sr. Antônio Albuquerque 
Martins); Ivana Michelin (Câmara 
Portuguesa); Luis Pettito (Fun-
chal Pescados); Sr. Fernando 
Miguel (diretor da Casa de Por-
tugal de São Paulo e comemora 
77 anos de vida em 2017); Kelly 
Martins (Trabalha no Grupo Ha-
bib´s); data de batismo do amigo 
João Marques diretor dos Povei-
ros de São Paulo e nosso assi-
nante.
Dia 12.04.2017
Artur Cunha de Oliveira; Jéssica 
(filha Fernando e Sandra); Sra. 
Clarisse Franco (mãe da Maria 
Albina); Bibi Tkm (do rancho da 
Casa de Brunhosinho).

A tradicional e concorrida festa popular 
da comunidade luso-paulista, a Adega 
da Lusa, voltou a lotar o salão de festas 
da Associação Portuguesa de Despor-
tos, no ultimo dia 11 de março de 2.017. 

O anfitrião Grupo Folc. Da Associação Portuguesa de Desportos.

A animação esteve a cargo da tocata 
do grupo da Portuguesa no bailarico. 
Na seqüencia a exibição do Grupo 
Folc. Da Portuguesa e como convidado 
o grupo Folc. Da Casa Ilha da Madeira

Aqui a exibição do 
convidado da noi-
te Grupo Folc. Da 
Casa Ilha da Ma-
deira.

Grupo da Casa Ilha da Madeira 
Presente na Adega da Lusa
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Mil e uma noites da língua portuguesa
Jovem trotskista convertido ao 

socialismo, como Lionel Jos-
pin, ex-Primeiro-Ministro da França 
(período de 1997 a 2002), e sociólo-
go, como o ex-Presidente do Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso (1994 
- 2002), o refinado intelectual portu-
guês Augusto dos Santos Silva, Mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros, 
foi bastante festejado ao visitar São 
Paulo, na semana passa-
da, quando foi recebido 
à Casa de Portugal, no 
tradicional almoço das 
quintas-feiras, e gravou 
um valioso depoimento 
ao programa Roda Viva, 
da TV Cultura, previsto 
para ir ao ar neste mês 
de abril. Nascido no Por-
to e eleitor, aos 20 anos 
de idade, do Major Ote-
lo Saraiva de Carvalho, um dos 
vultos esquerdistas da Revolução 
dos Cravos, no pleito presidencial 
de 1986, Santos Silva, no Roda 
Viva, do qual participei como um 
dos entrevistadores, ressaltou a 
importância da língua portuguesa, 
no hemisfério Sul, onde é a mais 
falada – graças, sobretudo, ao Bra-
sil. Mas Santos Silva, que já ocupou 
as pastas da Educação, Cultura e 
Defesa, chamou a atenção para 
o fato de que o idioma de Luis de 
Camões, neste século, virá a ser o 
mais usado nos territórios africanos 
e que, portanto, as Américas deixa-
rão a liderança. Convém relembrar 
que até o início do século XIX o 
português era utilizado pelos euro-
peus, em quase todas as regiões da 
África, para as negociações oficiais 
com os chefes tribais do continente. 
O mesmo acontecia na Ásia. Da Ín-
dia ao Japão e de Ormuz, na antiga 
Pérsia, atual Irã, e Omã, ambos no 
Golfo Pérsico, à Malásia, Indonésia 
e China.

A presença lusitana global ex-
plica ter sido o português a 

quinta língua ocidental a ganhar a 
tradução, em 1801, em edição lis-
boeta, dos célebres contos popula-
res das Mil e uma Noites, a partir 
da esplêndida versão francesa do 
orientalista Antoine Galland (1646 

– 1715), cujo retrato ilustra a colu-
na, lançada 100 anos antes pelo 
livreiro parisiense Pierre Husson. 
Os mágicos relatos foram vertidos 
anteriormente ao inglês, alemão 
e espanhol. A coletânea feita por 
Gallant é tida como a mais comple-
ta, reunindo lendas do vastíssimo 
Oriente islamizado, narrados pela 
rainha Scherazade, grafado ainda 

em português como Xera-
zade, esposa do rei persa 
Xariar, da dinastia dos 
Sassânidas – que matava 
as mulheres, na manhã 
seguinte à noite de núp-
cias, após saber que sua 
preferida fora infiel, pois 
o traia com um escravo 
a cada viagem que fazia. 
Para evitar o destino fatal, 
Scherazade concebeu o 

eficaz artifício de contar interminá-
veis histórias ao rei, que, por curio-
sidade, manteve viva a princesa. A 
obra de Gallant inclui duas precio-
sas aventuras, por ironia, as mais 
famosas em todo o mundo, que são 
Ali Babá e os Quarenta Ladrões e 
Aladim e a Lâmpada Maravilhosa 
– e que não estavam nos originais 
escritos no alfabeto árabe. Os dois 
contos foram acrescentados por um 
ilustre homem de cultura da cidade 
síria de Alepo, Hanna Dyâb, que 
assessorou Gallant na organização 
e tradução para o francês. Consi-
derado um hakim, que, em árabe, 

significa sábio e também médico, o 
alepino Dyâb encontrava-se em Pa-
ris, no século XVII, como pesquisa-
dor histórico e religioso. Ele era um 
Católico Maronita, Rito Oriental vin-
culado à Santa Sé romana, predo-
minante entre os cristãos do Líba-
no, porém, procedente da Síria do 
século IV onde viveu o monge Mar 
Maroun – que conhecemos como 
São Marão. Deve-se ao poliglota 
Dyâb, na verdade, a obra amplia-
da das Mil e Uma Noites, publicada 
na França, que, por sua vez, seria 
versada no século XIX ao árabe, na 
íntegra, pelos mestres jesuítas liba-
neses da notável Université Saint-
-Joseph, localizada até hoje no 
coração da milenar Beirute, antiga 
Fenícia, atual capital do Líbano.  

O grandioso Portugal da Idade 
Moderna herdou dos ances-

trais fenícios, tanto a fundação de 
inúmeras cidades, inclusive a de 
Lisboa, quanto o amor aos mares 
e o destemor diante dos ‘monstros’ 
desconhecidos. Prova disso é que 
o português prepondera, hoje, ao 
Sul do planeta. Continuará sendo 
por todo este século, entretanto, os 
lusos americanos, segundo proje-
ções divulgadas pelo erudito Santos 
Silva, perderão a hegemonia para 
as Áfricas - terras descobertas nas 
mil e uma noites do século XV, do 
Atlântico ao Índico, pelos intrépidos 
marujos das caravelas com a Cruz 
de Cristo.          

Este colunista Albino Castro e o Digníssimo Ministro dos Negócios Estran-
geiros de Portugal Dr. Augusto dos Santos Silva.

Dia 08.04.2017
Comemoração dos 26 anos da 
Associação 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 comemora-
ção com jantar dançante dos 26 anos 
da entidade. A animação estará a car-
go da Banda Garcia. Convites e infor-
mações 2503.2835 – 2967.6766 Rua 
Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria 
- São Paulo 
Rancho Pedrão e Banda Os Gajos 
na Adega da Lusa
Não perca esta grande festa popular, 

com entrada gratuita na Portuguesa de 
Desportos, numa realização do Dpto. 
Sócio-Cultural. Comidas típicas e mui-
ta animação com a tocata do Grupo 
Folclórico da Portuguesa e exibição em 
sua totalidade e ainda a animação e es-
tréia da nova Banda “Os Gajos”. Como 
convidado lá teremos o Grupo Folclóri-
co Pedro Homem de Mello. Local Rua 
Comendador Nestor Pereira, 33 Canin-
dé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 09.04.2017
Missa de Ramos na Provedoria
Não perca a Missa de Ramos no Lar 
da Provedoria às 10 horas. Momen-
tos em que você estará convivendo 

com os idosos que lá vivem e ainda 
a exibição do Rancho Folc. Pedro Ho-
mem de Mello. Av. Coronel Sezefredo 
Fagundes, 6170 Bairro do Tremembé 
– São Paulo - Informações fone (11) 
2995.3166 – 2995.5451
Almoço Beneficente no Arouca
O Arouca São Paulo Clube, sempre pen-
sando naqueles menos favorecidos, es-
tará neste dia realizando um almoço be-
neficente em prol de algumas entidades. 
Teremos muitos sorteios de prêmios en-
tre os presentes e claro aquela bacalho-
ada à Moda Arouquense. Informações 
convites e reservas a Rua Vila de Arou-
ca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) 
Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 
- 2455.1000 - 2455.1988 
Dia 19.04.2017
Comemorações do 22 de Abril - Dia 
da Comunidade Luso-Brasileira e do 
Descobrimento do Brasil
O Conselho da Comunidade convida a 
todos para as comemorações do Dia 
da Comunidade Luso-Brasileira e do 
Descobrimento do Brasil – 22 de Abril, 
entrada franca. Numa iniciativa do Vere-
ador Toninho Paiva, teremos a partir das 
19,30 horas, uma concorrida sessão so-
lene na Câmara Municipal de São Pau-
lo. Apresentação: Fadista Ciça Marinho 
acompanhada de Wallace de Oliveira 
e Sergio Borges. Realização: Conse-
lho da Comunidade Luso-Brasileira do 
Estado de São PauloInformações: (11) 
3342-2241 Local: Câmara Municipal de 
São PauloViaduto Jacareí, 100

Frase da Semana:
Por maior que seja o buraco em que você se encontra, pense que, por enquanto, ainda não há terra em cima.
(Yasser Arafat)
Você sabia?
Na Grécia antiga, atirar uma maçã a uma mulher era uma proposta de casamento. Pegá-la significava aceitação.
Frase de Para - choque:
“A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa”.  

Programe-se
Dia 08.04 Comemoração dos 
26 anos da Associação dos 
Poveiros com jantar dançante 
a cargo de Garcia Music Show; 
Adega da Lusa tendo como 
atração o Rancho Folc. Pedro 
Homem de Mello e a estréia 
da Banda os Gajos; Dia 09.04  
Missa de Ramos na Provedoria 
com exibição do Rancho Pedro 
Homem de Mello; Grande almo-
ço Beneficente no Arouca São 
Paulo Clube, com vários prê-
mios e um delicioso bacalhau. 
Dia 19.04 Sessão solene na 
Câmara comemorativa ao Dia 
da Comunidade Luso-Brasileira 
e descobrimento do Brasil, as 
19,30 iniciativa do Vereador 
Toninho Paiva; Dia 23.04 Ato 
no Parque do Ibirapuera em 
frente a Assembleia Legislativa 
comemorativo ao Dia da Comu-
nidade Luso-Brasileira e Des-
cobrimento do Brasil. Dia 29.04 
Noite Trasmontana na Casa de 
Brunhosinho. Dia 14.05 Dia das 
Mães e Festa da Rainha San-
ta Mafalda no Arouca. (Confira 
mais detalhes destes eventos 
em nossa agenda semanal)
O ultimo domingo
Foi disputado e muito, entre as 
entidades e grupos que reali-
zaram seus almoços convívios. 
Foram pelo menos 3 almoços 
que tivemos conhecimento. 
Assim mais uma vez o publico 
alvo ficou dividido. Alguns cer-
tamente não tiraram nem para a 
despesa.
Missa de Ramos na Provedoria
Não perca a Missa de Ramos 
no Lar da Provedoria às 10 ho-
ras no próximo domingo, dia 
09.04. Após a missa teremos 
uma breve atuação do Rancho 
Pedro Homem de Mello. Serão 
momentos em que você estará 

convivendo com os idosos que 
lá vivem. 
Anote aí
A data das Comemorações do 
22 de Abril - Dia da Comunida-
de Luso-Brasileira e do Desco-
brimento do Brasil. No dia 19.04 
numa iniciativa do Vereador 
Toninho Paiva, teremos a partir 
das 19,30 horas, uma concor-
rida sessão solene na Câmara 
Municipal de São Paulo. Apre-
sentação: Fadista Ciça Marinho 
acompanhada de Wallace de 
Oliveira e Sergio Borges. Rea-
lização: Conselho da Comuni-
dade.
Já no dia 
23.04.2017 teremos um Ato 
Cívico comemorativo ao “22 
de Abril - Dia da Comunidade 
Luso-Brasileira e do Descobri-
mento do Brasil”, no Parque do 
Ibirapuera, em frente a Assem-
bleia Legislativa, a partir das 
11 horas. Teremos comoorador 
Oficial o Dr. Bruno Covas, Vice-
-Prefeito de São Paulo e exibi-
ção de um Grupo Folclórico. 
Realização: Conselho da Co-
munidade 
Na próxima
Adega da Lusa, teremos pela 
primeira vez uma breve apre-
sentação da Banda Os Gajos, 
que tem como líder o grande 
acordeonista da atualidade o 
Jonatan. Uma pena, não vou 
poder ver, ouvir e estar presen-
te, pois nessa noite temos o 
concorrido aniversario da As-
sociação dos Poveiros de São 
Paulo. 
Muito brava
Ficou a Sra. Maria Cremilde es-
posa do amigo Manuel Ferreira, 
com aqueles que não têm mo-
dos para dançar. Segundo ela, 
dançam feito uns cavalos. Ver-
dade tem uns loucos por ai, que 

não tem modos nem pra dançar.
Continuo
Dizendo, quanto mais convivo 
com certos folcloristas de São 
Paulo, mais gosto do meu ca-
chorro. Estes “certos” folcloris-
tas não têm palavra e muito me-
nos vergonha na cara. É o fim 
do mundo. Mas enfim, alguns se 
merecem kkkk.
A Partir
Desta semana, temos um novo 
colaborador fixo. Trata-se do 
amigo Raul Neves pereira o co-
nhecido Raul das Lingüiças que 
começa a publicar no nosso 
jornal PORTUGAL EM FOCO, 
e sua Tocata Musical Cá Te 
Quero, uma nova opção para 
você animar sua festa, de ca-
samento, aniversario, batizado, 
festa popular e até velórios com 
marchas fúnebres.
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a 
todos um abração, e promete 
voltar na próxima edição.
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Casa cheia em mais um convívio do 
“Raízes dos Poveiros”

Em festa mais uma vez, esteve o 
Rancho Folclórico Raízes de Por-
tugal da Associação dos Poveiros 
de São Paulo, no ultimo dia 26 
de março de 2.017, e contou com 
bom publico. O Raízes de Portugal 
depois do habitual coquetel com 
batidinhas torresmos, azeitonas e 
queijo, ofereceu aos presentes o 
saboroso bacalhau à Raízes além 
de outros pratos, saladas e acom-
panhamentos. Na recepção dos 
amigos logo à entrada, lá estava 
o conhecido entusiasta do Ran-
cho Raízes de Portugal, Sr. Albi-

no Vieira, e também o presidente 
dos Poveiros Sr. Lino Lage com a 
esposa e o presidente do Raízes 
Sr. Manuel Malheiros e esposa. 
Na seqüencia muito vira livre para 
todos dançarem, com a tocata do 
Rancho Raízes, desta vez liderada 
pelo grande acordeonista Jonatan. 
Foi chamada ao palco a Sra. Ma-
ria do Carmo, natural de Vilar de 
Lomba, Freguesia de Vinhaes – 
Bragança, que comemorava com 
familiares seus 90 anos de vida.  
Depois de uma singela homena-
gem por parte da família, tivemos 

a exibição do Rancho Raízes de 
Portugal que apresentou do seu 
repertorio modas como: Cana Ver-
de da Correlhã, Fandango de Vila 
Verde, Gota da Meadela, Gota de 
Carreço, Fandango Poveiro, Vira 
do Linho e encerrando com cha-
ve de ouro e muito aplaudido o 
Corridinho. Durante a atuação do 
Raízes, o apresentador Sr. Albi-
no Vieira, apresentou os diversos 
trajes do rancho e suas regiões. 
Veja mais detalhes no site www.
portugalemfoco.com.br ou pelo fa-
cebook/Portugal em foco

O Presidente do Raízes, Sr. Manuel Malheiros a esposa 
Sra. Soledade Malheiros, e o querido casal Verônica e 
Albino Vieira, de volta ao Brasil e ao Raízes.

O Presidente da Associação dos Poveiros Sr. Lino Lage 
a esposa Sra. Alice Lage, o vice presidente Sr. Lauren-
tino Vilar a esposa Sra. Maria Vilar, e de volta aos baila-
ricos o casal Maria e Armando Pires Pinto.

Momentos da atuação do Rancho Folclórico Raízes de 
Portugal da Associação dos Poveiros. 

O entusiasta do Raízes Sr. Albino Vieira e a aniversa-
riante Sra. Maria do Carmo comemorando 90 anos.

Rancho Verde Gaio na “Noite Trasmontana” 
Na Casa de Brunhosinho

Por: Emerson Elias (Peu)
Maravilhosa foi a ultima “Noite Tras-
montana” realizada pela Casa de 
Brunhosinho de São Paulo,a primei-
ra deste ano de 2.017, e aconteceu 
no ultimo dia 25 de março de 2.017. 
Muitos amigos estiveramnas depen-
dências da entidade, que oferece 
uma culinária das mais típicas, tudo 
feito com carinho e dedicação pelas 
senhoras do Dpto. Feminino e a bons 

preços. O“bailarico” como em vezes 
anteriores esteve a cargo da tocata 
do Grupo Folclórico da Casa de Bru-
nhosinho. Na continuidade tivemos a 
exibição do convidado o Rancho Folc. 
Verde Gaio do Centro Cultural Portu-
guês de Santos e foi apresentado 
pelo conhecido Com. Vasco de Frias 
Monteiro,e na continuidade o anfitrião 
Casa de Brunhosinho. O anfitrião exi-

biu do seu repertorio modas como 
Cana Verde das Palmas, Vira das 
Palmas, Pauliteiros de Miranda, Re-
gadinho, Vira do Alto Minho, Vira da 
Nossa Veiga, Fandango, Festa na Al-
deia e Brunhosinho em festa. Foram 
parabenizados os aniversariantes 
do mês nesta noite super agradável. 
Anote a próxima Noite Trasmontana 
será no dia 29 de Abril de 2.017.

Aqui os componentes Fabiana, o filho Miguel e o esposo 
Emerson Elias. 

Aqui alguns dos muitos componentes do Grupo Folc. da 
Casa de Brunhosinho.

Momentos da exibição do convidado da Noite Rancho 
Folc. Verde Gaio de Santos.

Reunidos vemos o diretor do grupo o Marcelo João, o pre-
sidente da entidade Sr. Domingos Pantaleão, o vice pre-
sidente Sr. Celestino Pantaleão, e a filha Ana Pantaleão.

Venha Provar a Culinária
Do “Almoço das Terças”

Se você já foi, já conhece o ambien-
te salutar, se não foi, vá ver de perto, 
conviver e degustar. Este convívio 
de amigos é sempre concorrido. Vá 
você também desfrutar deste conví-
vio semanal, sempre às terças feiras 
na Portuguesa de Desportos, mais 
precisamente na “Taberna Cais do 
Porto”. Entre um copo e outro, um 
bom papo, reveramigos e saborear 
a deliciosa gastronomia portuguesa, 
sempre aos cuidados da “expert” 
Tereza Morgado.Caro leitor apareça 
você também por lá, sua participa-
ção é por adesão. Informações e 
reservas pelo fone (11) 3228.2627.

Reunidos vemos os amigos Sr. João Luís Dias da Silva (Supermercado Pas-
torinho), Sr. Edson Vieira e o Sr. Fernando Alexandre de Jesus Alpendre.

A cada dia verificamos que o 
Planeta está em constante evo-
lução. A ciência já está prestes 
a admitir o oculto. A tecnologia 
está mais apurada. A raça hu-
mana mais agitada. As horas se 
tornam fragmentos de minutos 
condensados, o tempo é quase 
um vulcão faminto, em erupção 
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?  Ma-
tar um leão por dia ou Tirar o “s” 
da crise? Sim, tire o “s” da crise 
e crieeee!.Vamos criar bons mo-
mentos. Esquecermos os lamen-
tos. Agradecermos com des-
prendimento. Vamos valorizar 
o que temos. E não chorarmos 

pelo que não temos. A vida terá 
mais perfume se a enxergarmos 
florida. De nada valem as lamú-
rias, pois tornam os dias sem 
cor. O corre corre da vida nos 
tira a atenção. Para a beleza da 
natureza, que desvenda a ilusão. 
De que o vil metal não é tudo, faz 
parte de um contexto. É bem vin-
do, 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

Com presenças ilustres, 
Consulado Inaugurou “Espaço do Cidadão” 

Este é o segundo balcão de atendimento simplificado no exterior do país 
europeu, o primeiro fora da Europa

O Consulado Geral de Portugal em 
São Paulo inaugurou no ultimo dia 
30.03.2017, o Espaço do Cidadão, 
um novo balcão de atendimento 
único de serviços, criado para sim-
plificar e modernizar procedimentos 
administrativos, sem que o cidadão 
precise ir a Portugal. A inauguração 
é de grande representatividade, já 
que se trata do primeiro Espaço do 
Cidadão fora da Europa, o segundo 
fora do país (há um outro espaço em 
Paris). O lançamento contou com a 
presença de Augusto Santos Silva, 
Ministro dos Negócios Estrangei-
ros de Portugal, além de José Luis 
Carneiro, Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas e do Em-
baixador de Portugal no Brasil, Jorge 
Cabral. O evento foi fechado somen-
te para convidados e imprensa. 
O Espaço do Cidadão

O Espaço do Cidadão dis-
ponibiliza variados serviços 
de diversas entidades públi-
cas portuguesas num único 
balcão, como alteração ou 
segunda via da Carta de 
Condução (documento de 
habilitação para condutores), pedido 
de registro criminal ou registro de 
propriedade intelectual, por exem-
plo. O cidadão também se beneficia 
de um atendimento digital assistido, 
que lhe permite conhecer as vá-
rias opções disponibilizadas pelos 
serviços online. O novo Espaço do 
Cidadão vem complementar as fun-
cionalidades já existentes neste que 
é um dos Consulados mais práticos, 
interativos e modernos, tendo sido, 
aliás, o primeiro no mundo a ter um 
aplicativo próprio para smartphones. 
“O Consulado Geral de São Paulo 

prima pela modernização, 
simplificação e maior proxi-
midade com os utentes, e a 
instalação de um Espaço do 
Cidadão é mais um impor-
tante passo neste sentido. É 
apenas a segunda unidade 

fora de Portugal, a primeira fora da 
Europa, o que mostra a importância 
desta jurisdição para a comunidade 
portuguesa no exterior e para as re-
lações entre os dois países”, disse 
o Dr. Paulo Lourenço, Cônsul Geral 
de Portugal em São Paulo. A esco-
lha de São Paulo por ser a segunda 
cidade fora de Portugal a receber o 
novo balcão reflete também a alta 
demanda de serviços consulares 
que a capital paulista recebe, sendo 
o Consulado português o que mais 
atribui cidadanias portuguesas em 
todo o mundo.

EDP investe R$ 29 milhões 
Em nova linha de transmissão entre Mogi e Suzano

A EDP, distribuidora de energia 
elétrica para as regiões do Alto 
Tietê, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte de São Paulo, irá investir 
R$ 29,4 milhões na construção 
de uma nova linha de transmissão 
entre Mogi das Cruzes e Suzano. 
A obra, que terá 15 quilômetros 
de extensão, foi iniciada em janei-
ro deste ano e deve ser concluí-
da em 2018. Os trabalhos para a 
construção da nova linha passarão 
por bairros da divisa entre as duas 
cidades e parte da Vila da Prata, 
em Mogi. Além disso, não haverá 
riscos de interrupção de energia 
por conta das atividades que con-

templam o cronograma de obras. 
“Hoje, nós temos entre os dois 
municípios duas fontes. Após a 
obra, passaremos a ter três, o que 
irá aumentar o que chamamos de 
flexibilidade, que são alternativas 
para resolver possíveis imprevis-
tos na rede, como descargas at-
mosféricas, queda de galhos de 
árvores durante chuvas com for-
tes ventos, entre outros”, explica 
Marney Antunes, diretor-geral da 
EDP São Paulo. O principal obje-
tivo deste investimento é melhorar 
a qualidade dos serviços presta-
dos pela Distribuidora e reduzir 
o tempo de restabelecimento em 

caso de possíveis eventualidades. 
Além disso, a nova linha permitirá 
o crescimento da região, principal-
mente no setor industrial,  já que, 
caso novas empresas queiram se 
instalar, haverá maior capacidade 
para atendê-las. “A linha também 
irá aliviar a carga de outra subes-
tação que temos em Mogi, o que  
proporcionará melhorias da quali-
dade em outras partes do municí-
pio”, complementa o executivo.
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Kléber foi o 
autor do gol 
1000 na Liga

O treinador do Sporting, 
Jorge Jesus, ficou satisfeito 
com a vitória frente ao Arou-
ca (2-1), mas lamentou a exi-
bição assinada no segundo 
tempo tendo defendido que 
os jogadores ainda jogam 
como se tivessem a pressão 
do título.

“É preciso destacar três 
pormenores fundamentais. 
Primeiro, a vitória. Segundo, 
de uma série sete jogos con-
seguimos seis vitórias e um 
empate. Terceiro, o Arouca no 
seu terreno é difícil e começa-
mos a perder”, afirmou Jorge 
Jesus.

O técnico analisou depois 

“Os jogadores parecem que têm 
Medo de Ganhar” – Jorge Jesus

O aguardado clássi-
co entre o Benfica e o 
FC Porto também contou 
com uma das maiores lo-
tações de sempre, visto 
que marcaram presença 
64.036 torcedores nas ar-
quibancadas do Estádio 
da Luz. Jonas para os en-
carnados e Maxi para os 
azuis e brancos assina-
ram os respectivos gols.

Estiveram mais de 64 Mil 
Espectadores no Clássico

a partida. 
Entrámos com pouca 

competência defensiva e 

sofremos um gol. Depois, 
foram 30 minutos de gran-
de qualidade, com dois gols 
e boas jogadas. Após o in-
tervalo, o Sporting retornou 
a vencer e poderia dar al-
guma segurança em termo 
emocionais, mas era preci-
so ter mais bola. O Sporting 
não está a lutar pelo título, 
mas pressão do título ainda 
está nestes jogadores, por-
que parece que têm medo 
de ganhar. A segunda parte 
foi sofrível, mas fico satis-
feito por ter ganho, só que 
queria que a equipe tivesse 
revelado na segunda etapa 
o mesmo comportamento da “O nosso Campeonato vai 

começar agora” - João Silva

Presente nas entrevistas rápidas da 
Sport TV após a derrota do Arouca diante do 
Sporting (1-2), João Silva, adjunto de Jorge 

Leitão, ressalvou o bom jogo dos arouquen-
ses, dizendo que o “campeonato vai come-
çar agora”.

“No primeiro tempo começámos com 30 
minutos bons, a circular a bola e consegui-
mos chegar ao gol. O Sporting teve dois lan-
ces de jogo aéreo, em que são muito fortes, 
onde conseguiram ganhar a segunda bola e 
fizeram os gols. No cômputo geral estivemos 
bem, no segundo tempo o Sporting não fez 
um remate à nossa baliza... Criámos situ-
ações de perigo e jogámos no campo todo 
mas o nosso campeonato vai começar ago-
ra. É com esta confiança e com estes joga-
dores que vamos chegar aos nossos objeti-
vos”, comentou João Silva.

Além do bis, o jogo ficou perpetuado 
na memória de Kléber. O ponta de lan-
ça brasileiro, ao abrir o placa, aos 16 
minutos, de pênalti, assinou o gol 1000 
do Estoril no principal escalão do fute-
bol português

Feirense vence 
no Restelo de

(2-1); veja aqui 
o resumo 
do jogo

Um gol de grande penalidade 
aos 89 minutos valeu este do-
mingo à vitória do Feirense no 
Restelo, diante do Belenenses. 
Os azuis marcaram primeiro, por 
Juanto, mas na segunda parte 
os fogaceiros deram a volta.

Insultos Racistas a Renato Sanches 
Valem Multa de 536 Euros

O Conselho de Discipli-
na (CD) da Federação Por-
tuguesa de Futebol aplicou 
uma multa de 536 euros ao 
Rio Ave por insultos racistas 
a Renato Sanches durante 
um jogo com o Benfica, dis-
putado em Vila do Conde a 
14 de abril do ano passado.

Concluído o processo 
disciplinar, o CD divulgou o 
acórdão onde dá como pro-
vado que “adeptos afetos ao 
Rio Ave entoaram o som ̀ Uh, 
Uh, Uh` dirigido” a Renato 
Sanches, que milita agora no 
Bayern de Munique.

A “confissão integral e 
sem reservas” da SAD vila-
condense e o fato de o CD 
ter considerado este um “ato 
isolado” livrou o Rio Ave de 
um castigo de três jogos à 
porta fechada, tal como pre-

visto no artigo 113 do Regu-
lamento Disciplinar da Liga, 
para clubes que “promovam, 
consintam ou tolerem a exi-
bição de faixas, cântico de 
slogans racistas ou, em ge-
ral, quaisquer outros com-
portamentos que atentem 

contra a dignidade humana 
em função da raça, língua, 
religião ou origem étnica”.

Aplicou-se, assim, o artigo 
187 do mesmo regulamento, 
que pune os clubes por “com-
portamento incorreto do públi-
co”. A multa é de 536 euros.

“Objetivo passa por unir os 
Vitorianos” - Fernando Oliveira

R e c o n d u z i d o 
na presidência do 
Vitória de Setúbal, 
Fernando Oliveira 
tomou posse para 
novo mandato de 
três anos à frente do 
clube, esta quarta-
feira, em cerimônia 
realizada no Salão 
Nobre da Câmara 
Municipal de Setú-
bal.

“Os próximos 
três anos serão de 
dedicação extrema. 
O objetivo passa por unir os 
vitorianos e aproximar o Vitó-
ria de Setúbal da cidade e dos 
setubalenses”, disse Fernando 
Oliveira, assumindo:

“Temos projetos ambicio-
sos que vão ajudar a cumprir 
o sonho de tornarmos o Vitória 
num clube com estatuto euro-
peu. Chegou o tempo de agir. 

Sou e sempre fui um ho-
mem de ação, nunca fui 
um homem de promes-
sas. Não descansarei 
enquanto não cumprir 
esses desafios.”

Na cerimônia marcou 
também presença a pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal, Maria 
das Dores Meira, garan-
tindo que apoio ao clube: 
“A Câmara Municipal de 
Setúbal esteve, está e 
estará sempre presente 
para apoiar o Vitória, seja 

quem for que o dirija. Para lá de 
diferenças de opiniões, man-
teremos sempre uma relação 
séria e construtiva com o clube 
que vai continuar a dirigir.”
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Mais do que 
uma utopia

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

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

O combate ao tráfico de drogas é uma política de 
Estado. E, como tal, deve mobilizar todo o aparato 
de segurança disponível, para reprimir a comercia-
lização de entorpecentes que destroem o futuro de 
nossa juventude. De todos os esforços, as incursões 
policiais dentro de comunidades são as mais arrisca-
das e perigosas, sobretudo pela possibilidade de se 
fazer vítimas inocentes. A morte da estudante Maria 
Eduarda, vítima de bala perdida durante confronto 
entre policiais e traficantes, em Acari, não pode re-
presentar apenas mais um número nas estatísticas, 
e muito menos ter sido em vão. Essa tragédia diária 
precisa ter fim.

Não é possível que caiba às polícias civil e militar 
a maior parcela de responsabilidade sobre a repres-
são ao tráfico de drogas, se nas favelas do Rio, por 
exemplo, não existem laboratórios de refino de coca 
ou plantações de maconha.  Drogas percorrem um 
longo caminho, atravessam fronteiras, cruzam estra-
das, portos e céus até chegar às comunidades cario-
cas. Não seria lógico, portanto, fortalecer o combate 
ao tráfico de drogas e armas pelas mãos das Forças 
Armadas e da Polícia Federal, antes delas chegarem 
aos morros?

Pode parecer utopia, mas o que é a vida sem a 
crença de um mundo ideal, não é verdade? Acredito 
ser possível transformar as áreas mais carentes da 
cidade em lugares dignos e de oportunidades para os 
que ali vivem. Sem armas, sem drogas, com a pre-
sença marcante do poder público, levando educação, 
saúde, lazer e cidadania. Na Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos, respon-
sabilidade que me foi confiada pelo prefeito Marcelo 
Crivella, buscamos encurtar a distância entre o real 
e o ideal. É um desafio imenso, mas em memória 
de Maria Eduarda, e de tantas outras crianças que 
tiveram a vida abreviada, não desistiremos. 
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Sempre no primeiro 
sábado de cada mês, 
realiza-se o mais co-
nhecido e típico Ar-
raial da Comunidade, 
a Quinta de Santoi-
nho. Uma festa que 
tem característica com 
aquela que também se 
realiza no Minho, Por-
tugal.

Quinta de 
Santoinho 
é sempre 
sucesso 
absoluto de 
animação 
e público, 
curtindo as 
tradições do 
Minho, na 
sua Casa 
Regional

sim, pondo toda gente 
na pista de dança ou 
mesmo dançando nas 
mesas. A alegria era to-
tal e isso garantia mais 
uma festa de sucesso 
desta Casa Regional. 
Mas a verdade é que a 
Quinta de Santoinho é 
uma verdadeira mostra 
gastronômica, com o 
melhor da nossa cozi-
nha regional, afamada 
e apreciada em todo 
mundo.

O Arraial teve 
aquela sardinha por-
tuguesíssima, assada 
na brasa, com o sabor 
inconfundível quan-
do saboreadas com o 
bom vinho de barril e, 
neste sábado poderia 
ser encontrado em três 
qualidades, bem gela-
dos e à vontade. Claro 

CADEG: o Point Dos AmiGos
O jornalis-
ta da rede 

Globo, André 
Luiz Azevedo 

esteve presen-
te na Aldeia 

Portuguesa do 
CADEG. Na 

foto com o ami-
go Carlinhos 
– diretor do 

Cantinho das 
Concertinas Realmente a Aldeia Portuguesa é uma grande confraterni-

zação da família portuguesa. Na foto vemos Felipe Men-
des, José Matos dos Reis, Carlinhos e demais amigos

Neste último fim de semana, com a tempera-
tuira amena que tem feito no Rio, os amigos não  
deixaram de dar uma passada na Aldeia Portugue-
sa do CADEG, o Cantinho das Concertinas, onde 
se divertem, matam saudades apreciam além do 
vinho delicioso,  uma “loura bem geladinha”, acom-
panhando as iguarias que, só mesmo, o Carlinhos 
e sua esposa Ilda, conseguem preparar, e ainda as-
sistem o show que a Tocata Regional realiza todos 
os sábados para os amigos que lá comparecem.

Você, também pode desfrutar destes momentos 
de descontração e lazer, a Aldeia Portuguesa do 
CADEG é realmente o “point” de encontro de ami-
gos na cidade do Rio de Janeiro.

No passado sába-
do, tivemos mais Uma 
Quinta de Santoinho 
que foi eletrizante, 
como nunca! Anima-
da pelo Conjunto Jo-
sevaldo e Seu Trio e 
Amigos do Alto Minho 
arrasaram novamente, 
não deixando ninguém 
parado e sereno, mas, que também lá estava, 

o caldo verde acom-
panhado de broa de 
milho, ou aquele ga-
leto na brasa, à moda 
minhota, além dos tra-
dicionais Gigantones, 
Zés Pereiras e as Mar-
chas de Lisboa.

A diretoria, mais 
uma vez, atuou com 
zêlo, dedicando aten-
ção a todos. O Presi-
dente Agostinho dos 
Santos e sua diretoria 
merecem nota 10.

Diversas famílias da nossa comunidade festejam aniver-
sário no Arraial Minhoto e, desta vez foi o nosso amigo 
Manoelzinho que estreou nova idade e festejou ao lado 
da sua esposa, amigos e familiares

Josevaldo 
e Trio 

deram 
início ao 
bailarico, 
na famo-

sa Quinta 
de San-
toinho, 

movimen-
tando o 
Ginásio 

da Casa 
do Minho

o trADiCionAl ArrAiAl minhoto
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Beirões Festejam aniversariantes
Nada melhor que 

você passar um final 
de semana com a famí-
lia ou com os amigos, 
num agradável ambien-
te social. E é o que tem 
acontecido na Casa das 
Beiras, como por exem-
plo, quando realiza a 
festa dos seus aniver-
sariantes do mês.

José Henrique e 

Verônica, Presidente 
da Casa das Beiras e 
primeira-dama, rece-
beram com aquela fi-
dalguia que caracteriza 
as recepções no Solar 
Beirão, na Rua Barão 
de Ubá, 341, na Tiju-
ca. Os frequentadores 
assíduos marcaram 
ponto e levaram seus 
amigos para passa-

rem uma tarde alegre e 
descontraída, animada 
ao som da Banda TB 
Show, tocando os gran-
des sucessos da músi-
ca popular brasileira e 
as de Portugal. O clima 
com ar refrigerado per-
feito, torna agradável 
os eventos na Casa das 
Beiras. O serviço de bar 
e restaurante – nota 

Mais um belo domingo, no Solar Beirão, onde vemos Felipe Mendes (Portugal em Foco), 
a diretora, Flávia Mariath, o maestro, Rogério Costa, o Presidente José Henrique, o vice 
Luís Ramalhoto e os pais do Presidente, D. Ilda e Júlio Robalo

dez. um delicioso chur-
rasco de carnes nobres, 
sardinha portuguesa 
assada, saladas, empa-
dão de frango e acom-
panhamentos. Para 
sobremesa, a banana 
assada com canela e 
açúcar  e já o tradicio-
nal bolo dos aniversa-
riantes. Foi mais uma 
tarde de muita alegria 
no Solar Beirão, con-
fraternizando com seus 
amigos, familiares que 
prestigiam a Casa das 
Beiras.

Tudo isso foi coroa-
do pela apresentação 
maravilhosa do Ran-
cho Folclórico Maria da 
Fonte da Casa do Mi-
nho, que encheu de co-
res regionais com uma 
garra de tirar o chapéu. 
Parabéns aos beirões 
por mais este sucesso.

Outra mesa 
de destaque 
no Almoço 
dos Aniver-
sariantes: 
Comenda-
dor Afonso 
Bernardo, 
esposa, Flor-
bela e Idália 
Maneca 
(radialista)

Gente muito 
boa, presente 
no domingo so-
cial da Casa das 
Beiras, Arman-
do Carvalho, 
esposa, Alice, 
o radialista, 
Dimas Ramos, 
Eduardo Rocha, 
esposa, Vanda 
e amigos

O dinâmico Bernardo, do Point do Bernardo curtiu o Al-
moço dos Aniversariantes das Beiras, de camarote vip, 
junto à esposa Yolanda e à filha Michele

È gratificante vermos o folclóre português defendido por lusos
-brasileiros, onde o amor a Portugal ressalta na simpatia de 
componentes que vestem os trajes minhotos e se tranformam 
em verdadeiros divulgadores da nossa cultura. Parabéns , 
Rancho Folclórico Maria da Fonte da Casa do Minho
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Maneca

errata no nome  semana Passada
(encontro entre amigos)

feliz aNiversário amigos
coNvívio 
social 

PortueNse 

Como vemos neste lindo cenário fotográfico, mais uma 
reunião festiva da família Fernandes, comemorando dois 
aniversários de gente muito querida. Como vemos à direi-
ta, Dr. Roberto Roçado Fernandes, sua esposa, Dona Jô, 
a primeira aniversariante, (24/ 3)  na sequência, seus pais, 
Comendador, Afonso Bernardo Fernandes e Dona Florbe-
la, com o segundo aniversariante, seu neto, Dr. Vinícios 
que tem ao colo, seu filhinho, Bernardo, a seu lado,  ma-
mãe, Elaine e a vovó Dona Vilma. A foto seria outra, mas 
por uma falha técnica, publicamos esta, nossas desculpas 
ao casal,  Dr. Sérgio Roçado Fernandes, Drª Margarete e 
filha, Sta. Manuela, com o desejo de muita saúde para to-
dos,  muitas felicidades para Mamãe, Dona Jô e seu filho, 
Vinícios e obrigado pelo convite de sempre, para fazermos 
parte dos bons acontecimentos, desta linda Família.

Como vemos, após o belo Show de Roberto Leal, 
em Passa Quatro, uma pose, entre amigos.  Dona 
Idália, Maneca, o Ídolo, Roberto Leal, Drª Maria 
Luzia Caramuru Fernandes e seu marida Dr. Fer-
nando  Carrasqueira, a quem peço desculpas pela 
falha da semana passada, que, por um lapso, men-
cionei o nome de seu querido Avô. Para o simpático 
casal, um grande abraço.

Marcando presença, no domingo passado, na Casa 
do Porto, vemos o Comandante Ronito e esposa, 
Sra. Francilise e sua sogra, Francisca de Assis e a 
grande amiga, Senhora Maria Marques, num close 
para o Jornal Portugal em Foco

estreaNdo Nova idade eNtre amigos

traNsmoNtaNos de Quatro 
costado e de fé

Nas minhas andanças de fim de semana, domingo passa-
do dei uma chegada, até o Solar Portuense. Como vemos 
neste registro fotográfico, Comendador Henrique Lourei-
ro, Presidente do Conselho da Casa do Porto, prestando 
uma merecida Homenagem ao Presidente desta bela Ins-
tituição, claro, com a concordância de toda a Diretoria e 
folcloristas do Rancho Folclórico Armando Lessa. Como 
podemos ver, a seu lado, Dr. Everaldo, Vice Artístico, a 
competente apresentadora, Ana e o Futuro do folclore 
Português no Brasil, os Mirins Folcloristas, Augusto e Jo-
aquim, a quem dou os parabéns,  que a  partir desta data 
(02 de Abril de 2017,) a tocata, foi batizada e Registrada, 
Manuel Branco. A meu ver uma singela Homenagem, mas 
de grande reconhecimento, por uma pessoa que deu sua 
vida e continua a dar, para o engrandecimento do nome de 
Portugal em Terras do Brasil,  Presidente, o meu desejo, 
é que Deus lhe dê muita saúde na companhia de Dona  
Berta e toda a Diretora, abraços.

HomeNagem muito merecida

BoNita foto No almoço dos 
aNiversariaNtes Nas Beiras
Um domingo tipicamente luso-brasileiro com muitas fa-
mílias, entre elas do nosso amigo Arnaldo Fernandes, 
Almerinda Fernandes, filha Fátima, José Fernandes e 
família, esposa Ana, filhas Ana Carolina e Geovana, 
Agostinho, Fátima, Rosa e Antônio Fernandes

Verdadeiro encontro de amigos, festejando o aniversariante 
do dia, Jorge Megê que comemorou 60 anos de vida no 
Almoço das Quintas no Arouca, com familiares e amigos, 
Beto Megê, Cláudio Megê, Dr. Fernando, Leziário – Presi-
dente da Estácio de Sá, Jaime, Alan Bino, Brum, Ziza, Bira, 
Nelson, Vasconcelos, Vargas e Cláudio Gama

casa das Beiras colorida  
com taNta geNte BoNita

Domingo passado, no almoço dos Aniversariantes, animando a tar-
de, o Conjunto  Típicos  da Beira e o encerramento com o Rancho 
Folclórico Maria   da Fonte,  da  Casa do Minho. O Solar Beirão 
estava muito lindo. Mas, para embelezar mais esta tarde, uma foto 
de gente fundamental na nossa Comunidade. Como vemos, à di-
reita a Radialista e Diretora da Instituição, D.  Neumara, a seu lado, 
D. Idália e a seguir, a Primeira Dama, D. Verônica que além de 
Primeira Dama é representante da simpatia da Casa das Beiras. 
Na sequência, Comendador, Afonso Bernardo Fernandes e Dona 
Florbela, que por operou a vista (cataratas) e, agora  està uma 
maravilha, vê tudo, não é Comendador ?  Continuando à esquerda 
o casal que não para de dançar Manuelzinho e senhora, só param 
para fotografar. Para todos,  o nosso carinho e muita saúde.
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Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES
PeNSameNto

É TÃO BOM SER PEQUENINA
TER PAI, TER MÃE, TER AVÓS

TER ESPERANÇA NO DESTINO
E TER QUEM GOSTE DE NÓS.

o folclore Na alma 
e No coração

GeNte açoreaNa  muIto 
ImPortaNte Para NÓS

Há muito tempo não vejo o charmoso casal, D. Louren-
ça e esposo, Dr. Raimundo Diniz, Diretor-Presidente 
da famosa Concessionária HAYASA. Na  foto: o casal 
com um grupo de amigos, na Casa dos Açores, onde 
Raimundo Diniz  foi Presidente e participante de várias 
diretorias, da tão querida Casa, na Tijuca. SAUDADES 
FADISTAS.

famÍlIa taP No 
rIo de JaNeIro

Prestigiando a Casa da Vila da Feira, o Presidente 
Ernesto Boaventura, o galã da TAP, Gonçalo,  com 
Antônio Jorge e esposa. TAP, vôos abençoados. 
ABRAÇOS FADISTAS.

GraNdIoSa BeNção
 Na mINHa VIda

Nasceu a minha 
bisnetinha - Be-
atriz, no dia 30 

de Março, na Pe-
rinatal da Barra. 
Filha da minha 

amada neta, 
Anita e Rodrigo. 

Quanta alegria 
para a nossa 

família, forma-
mos de novo, a 
quarta geração 

viva. Muitas 
bênçãos, bem 

haja à vida que 
nos presenteia a 
cada momento.

GeNte BoNIta e 
muIto QuerIda

traNSmoNtaNoS de Quatro 
coStado e de fé

A minha querida amiga - irmã Teresa Berguer, Se-
cretária do Bem Estar Social e Direitos Humanos, 
em conversa animada  com o grande empresário 
de ônibus, o Comendador Afonso Bernardo Fer-
nandes, junto com sua linda esposa, minha con-
terrânea, Florbela. MUITAS BENÇÃOS. ABRAÇOS 
FADISTAS.

famÍlIa Que eu 
admIro de Verdade

coNfraterNIZação No 
Solar traNSmoNtaNo

Quando da visita 
do Diretor do PSD, 
Marco Antônio, ao 
Rio de  Janeiro, 
sendo recepciona-
do pelo ex-presi-
dente da Casa de 
Viseu e atual Presi-
dente do Conselho, 
Antônio Lopes, 
da empresa AFL 
Administração, Cor-
retagem de Imóveis 
e Seguros, o Dr. As-
drúbal Rodrigues,  
da empresa Vila de 
Arouca. BENÇÃOS 
FADISTAS.

caSal eXemPlo 
de amor

A nossa querida Cônsul Adjunta, Dra Susana Sa-
brosa Audi, com o seu esposo João Audi, assis-
tindo com muito carinho a Noite de Fados, na Vila 
da Feira, o galã fadista, Camilo Leitão e sua filha a 
princesinha do fado, Ana Paula Leitão. BENÇÃOS 
FADISTAS

A minha querida amiga, Mariazinha com seu esposo 
Manuel Rocha, da VISIENSE TERRAPLANAGEM,  jun-
to com sua linda família, filhos e noras.Que a Virgem 
Santíssima os abençoe. ABRAÇOS FADISTAS

É com muita alegria que publico este momento mágico do 
meu amigo, Ernesto Boaventura, extravasando e mostran-
do toda sua alma folclorista, relembrando os velhos tempos 
em que dançava. Que bom, que os jovens componentes 
dos Ranchos da Vila da Feira vejam que o seu Presidente 
tem o folclore na alma
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Rio de JaneiRo,  de
9 a 15 de maRço de 2017

Almoço Típico Visiense
A diretoria da Casa 

de Viseu realizou mais 
um belo domingo com 
a presença de dire-
tores, associados e 

cAsA Dos
poVeiRos

Rua do Bispo, 302 - Rio Comprido

Tel.: 2284-9190/3178-4254

cardápio: cozido à portuguesa. Atração musical: Trio Jose-
valdo. Apresentação do Rancho 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.

ABRil – 16 – Domingo
pÁscoA poVeiRA

Grande Páscoa Poveira. Almoço: Início ás 12:30h

O grande baluarte do folclore, Manuel, uma vida dedicada ao Folclore, em especial ao 
Rancho Folclórico Camponeses de Portugal, na foto ao lado da Tocata e Componentes

amigos, onde pas-
saram momentos de 
total descontração  e 
com direito a sardinha 
portuguesa assada na 

brasa, febras e uma 
maravilhosa mesa de 
frutas e outros pratos 
da culinária visiense. 
Não faltando o delicio-

so caldo verde. Ani-
mando a tarde baila-
rico com o Conjunto 
Amigos do Alto Minho 
e logo a seguir o pú-
blico assistiu outra 
belíssima apresen-
tação do R.F. Cam-
poneses de Portugal 
dando mais brilho a 
tarde visiense.

O vice-presidente 
de relaçoes publicas 

Visiense Dr. Paulo 
Sena sempre simpa-

ticocom os amigos 
e convidados que 

prestigiam a Casa de 
Viseu, com os casais 

Fatima e Jose da 
Mota, do Restaurante 

Palanca Negra, Ana 
Maria, Orlando Pe-

reira da empresa Big 
Soft, Felipe Mendes 

do Jornal Portugal 
em Foco

Lindíssima 
apresen-
tação do 
Rancho 
folclórico 
Campo-
neses de 
Portugal, 
blindando 
o publico 
com uma 
linda apre-
sentação  

Explosão 
de alegria 
no domingo 
Visiense onde 
vemos o 
vice-presiden-
te comercial, 
Armênio, o 
casal Alcino 
Machado, 
esposa Judite 
Conceição e 
Fernanda
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

APARECIDA DO NORTE + CANÇÃO NOVA
27 E 28 MAIO 2017

COMEMORAÇÃO DO ANO MARIANO
JUBILEU “300 ANOS 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

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE AROU-
CA – 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
ABRIL – 9 – Domingo – 12h. Almoço Social. No Salão 
Nobre. Cardápio variado. Música ao vivo com o Conjun-
to Som e Vozes.

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

ABRIL – 5 – Quarta-feira – 12h. Almoço das Quar-
tas. Cardápio: bacalhau lagareiro, a portuguesa e sar-
dinha assada. Almoço por adesão e bebidas não inclu-
sas. Serviço a La Carte. Venda de doces portu-gueses.
ABRIL – 7 – Sexta-feira – 13 h. Almoço Dançante – 
Sandra e Lourdes. Com bingo e dançarinos. 
ABRIL – 19 – Quarta-feira – 12h. Almoço das Quar-
tas. Cardápio: bacalhau lagareiro, a portuguesa e sar-
dinha assada. Almoço por adesão e bebidas não inclu-
sas. Serviço a La Carte. Venda de doces portugueses.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 

ABRIL – 8 – Sábado – 11 as 19 h. “BB Tijucano”. 
Expositoras com produtos de: Moda – Beleza – Decora-
ção - Utilidades Domésticas – Doces Gourmet. Em nos-
sa cantina: Almoço R$ 15,00 além de petiscos variados.
ABRIL – 16 – Domingo - Domingo de Páscoa . Mis-
sa as 11 h. Almoço as 12:30 h. Cardápio: Cabrito, Pernil, 
Frango assado, Acompanhamentos, Pão de ló, Folar, 
Frutas. Atração: Cláudio Santos e Amigos. Dançarinos 
para Damas. Valor da entrada: R$ 80,00.

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

ABRIL – 9 – Domingo – 12 h. Festa Gaúcha – Cos-
telada. Conheça o Rio grande do Sul sem sair do Rio 
de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com o 
Grupo Marcas do Sul e música ao vivo para dançar ani-
mando a festa. Pula-pula grátis para as crianças.
ABRIL – 16 – Domingo – 12 h. Almoço de Páscoa. 
Beija Cruz às 16 h. Apresentação de folclore minhoto 
com Rancho da Casa do Minho. Venha participar com 
a família minhota e saborear: cabrito à moda do Minho, 
filé de frango à milanesa, arroz branco, batatas coradas 
e saladas variadas. Almoço no salão social com ar con-
dicionado.
MAIO – 6 – Sábado – 19h. Arraial Minhoto – Quinta de 

Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, regada à 
sardinha portuguesa, febras, drumete de frango e lingui-
ça assados na brasa. Delicie-se também com batatas e 
cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicio-
nais caldo verde e broa de milho. Tudo isso acompanha-
dos de 3 tipos de vinhos servidos bem geladinhos. Para 
animar a festa os Conjuntos “Amigos do Alto Minho” e 
“Trio Josevaldo”, e principalmente nossos tradicional fol-
clore Minhoto ao som dos Bumbos e Gigantones e as 
“Marchas Luminosas de Lisboa”.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
ABRIL – 9 – Domingo – 13h. Almoço de Convívio 
Social. Almoço servido no estilo self-service em nosso 
Salão Nobre (Ar Condicionado). Sardinha portuguesa 
com galeto e lombinho de porco assados na brasa – 
Com saladas & Acompanhamentos variados – Música 
com o grupo: Amigos do Alto Minho com Dançarinos 
para as Senhoras. 15 horas apresentação do nosso 
Grupo Folclórico Padre Tomaz Borba. Aniversariante do 
mês, acompanhado não paga (mostrar documento de 
identidade). Crianças ate 10 anos não pagam.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 – Rio Comprido

Tel.: 3178-4254/3189-6647
ABRIL – 16 – Domingo – Grande Páscoa Poveira. 
Almoço: Início ás 12:30h. Cardápio: Cozido à Portugue-
sa. Atração musical: Trio Josevaldo. Apresentação do 
Rancho Folclórico Eça de Queirós. O tradicional “Bei-
ja-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.

coELHo coM ViNHo VERdE

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

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

1 Coelho sal / Pimenta / 1 cc colorau / 2 
dentes de alho esmagados / 1 folha de lou-
ro / 250ml de vinho verde / 1 cebola / 12 
cebolas pequenas / 100ml azeite /  1 cs vi-
nagre / salsa / broa de milho

Modo de preparar:

Ingredientes



PORTUGAL
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Rio de Janeiro, de 6 A 12
de Abril de 2017

Sem motivos para festa

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

Todo dia 07 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde. Lamen-
tavelmente, como nos últimos anos, temos poucos - ou nenhum - 
motivo para comemorar a data em 2017.

Já escrevi artigos semelhantes em outros anos, afinal não é de 
hoje que o nosso Sistema Único de Saúde vem sendo sucateado. 
Uma das grandes conquistas da população com a Constituição Fe-
deral de 1988, a lei de que “a Saúde deveria ser um direito de todos 
e uma obrigação do Estado” nunca foi plenamente cumprida. Seja 
por incompetência, seja por má-fé, os governos federal, estadual e 
municipal estão sistematicamente atacando a rede pública e, conse-
quentemente, precarizando o atendimento do contribuinte.

Para “solucionar” o problema que eles mesmo criaram, diversos 
gestores públicos insistem em terceirizar os Recursos Humanos, 
prometendo uma maior eficiência. Mesmo que todos os processos 
privatistas tenham invariavelmente apresentado provas de corrup-
ção, desvios de recursos públicos, sobrepreço, entre outros proble-
mas, sempre aparece um especialista com uma “nova novidade” que 
seria nossa salvação.

Venho batendo na mesma tecla, mas preciso repetir: acredito que 
apenas com concurso público e valorização do servidor através de 
um Plano de Cargos, Carreiras e Salários poderemos finalmente 
avançar rumo a uma solução estrutural para o SUS. Enquanto as 
apostas forem em soluções rápidas e fáceis, estaremos lidando com 
paliativos. Precisamos de uma vez por todas tratar a Saúde como 
um bem público e não como um bem de consumo. Apesar do qua-
dro cada vez mais negativo que está se formando no país, seguirei 
lutando para que num futuro próximo tenhamos motivos para come-
morar o Dia da Saúde.

UM DOMINGO TIPICAMENTE
FEIRENSE NO VILA

O bom papo entre 
amigos em mais um 

belo domingo de muita 
amizade. Podemos 

destacar, o anfitrião, 
Presidente Ernesto Boa-

ventura, diretor Sérgio 
Viana, Felipe Mendes, 
Dr. Fernando Carras-
queira, Dr. Albano da 

Rocha e esposa d. Olga 
sempre simpática

O Rio de Janeiro, nossa cidade ma-
ravilhosa tem tido um clima agradavél e 
convidativo para que a Casa da Vila da 
Feira receba um número considerável de 
público, que procura um ambiente agra-
dável para, junto com seus familiares 
passar momentos de muita satisfação e 

Panorâmica 
do salão so-
cial feiren-
se, repleto 
de amigos 
e associa-
dos que lá 
encontram, 
boa comida 
e bom papo 
e alegria

alegria, saboreando a deliciosa gastro-
nomia feirenses, uma das mais conceitu-
adas em Portugal. Não podemos deixar 
de destacar a cordialidade dos diretores 
e as senhoras do Departamento Femi-
nino, todos, sempre atenciosos com os 
amigos, associados e convidados.


