
Ano 59 . Nº 16|   www.portugalemfoco.com.br RIO . R$ 3,00 | SP . R$ 3,00Rio de Janeiro, 19 a 25 de abril de 2018

CADERNO DE SÃO PAULO

Em evento que contou 
com a presença do Ministro 
da Educação, Dr. Mendon-
ça Filho, o Grupo Trasmon-
tano inaugurou a FASIG 
- Faculdade de Ciências 
da Saúde IGESP. Aqui, o 
momento do descerramen-

to da placa inaugural. Veja 
esta reportagem e ainda, a 
coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, 
a coluna Portugal Despor-
tivo do radialista Martins 
Araujo, além outros assun-
tos de interesse.

Grupo Trasmontano Inaugurou 
Faculdade Própria

Uma emocionante despedida da nossa Fatinha – componen-
te do R.F. Almeida Garrett, há vários anos. Na foto com a 

bandeira da Casa da Vila da Feira junto ao Presidente Ernesto 
Boaventura e demais componentes. Detalhes na pág. 8

Mais uma festa gaúcha fantástica, na Casa do Minho, com 
a casa super lotada, onde o Rancho Gaúcho realizou uma 

belíssima apresentação. Detalhes na ultima página tabloide

O salão da Paróquia Santo Antônio dos Pobres foi o palco 
de mais um encontro da família Serões das Aldeias. De-

talhes na pág. 15

Dia maravilhoso no Solar Açoriano com um delicioso almoço. Em 
destaque vemos o Presidente Fernando Pires recebendo uma 

camisa de uma rifa realizada, durante o evento, das mãos dos dire-
tores Sônia Andrade e Marcelo Cota. Detalhes na pág. 2

DesPeDIDa Da FolclorIsTa
FaTInha na Tasca Do Folclore

FesTa Gaúcha no MInho

alMoço Do serões Das alDeIas

“Nunca me ouviu dizer a 
palavra nunca e também não 
vai ser agora”, disse em en-
trevista à TSF, depois de An-
tónio Costa ter considerado, 
extemporâneo colocar agora 
a questão sobre aumentos da 

“A extrema-esquerda 
não existe mais em Portu-
gal”. A garantia foi dada pelo 
presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa, questionado por 
estudantes sobre migrações 
e refugiados na conferência 
“Portugal e Espanha: Eu-
ropa e América Latina”, em 
Madrid. 

Para o chefe de Esta-
do, existe “uma unanimida-
de absoluta” em Portugal 
quanto à aceitação de re-
fugiados, o que dificulta a 
emergência da extrema-di-
reita. De um extremo para o 
outro foi um pequeno passo. 
Há a esquerda mais ambi-

ciosa nas suas posições”.                                                                                                                                       
  “Uma crise política é inde-
sejável, e uma crise política 
envolvendo o Orçamento de 
Estado é duplamente inde-
sejável”, alertou o chefe de 
Estado. No entanto, Marce-
lo reiterou a esperança de 
que “todos os intervenientes 
estão conscientes da impor-
tância de termos o orçamen-
to aprovado”. “Considero, 
como sempre, a conclusão 
da legislatura como muito 
importante para Portugal“, 
disse, acrescentado preferir 
“não ter que intervir nesta 
matéria a não ser para pro-
mulgar o Orçamento“.

“A extrema-esquerda não
existe mais em Portugal”

Domingo 
com 

show de 
alegria, 
em desta-
que, um 
churrasco 
gaúcho 
e folclore 
com o Gru-
po Coração 
Gaúcho. 
Detalhes 
na pág. 14

churrasco Gaúcho no arouca

alMoço TíPIco açorIano

Taberna beIrã
coM Força ToTal

Esteve bem movimentada com a presença de amigos da 
comunidade portuguesa, o casal D. Florbela e esposo o 

empresário Comendador Afonso Fernandes Bernardo e bis-
neto Bernardo Fernandes, sua avó Dona Jô e o casal de ra-
dialistas Idália e o carismático Maneca. Detalhes na pág. 18

A sede da RTP, em 
Lisboa, é alvo de buscas 
por parte de procurado-
res do Departamento de 
Investigação e Ação Pe-
nal  de Évora. A informa-
ção foi confirmada pelo 
gabinete de comunicação 
da Procuradoria-Geral da 
República: “Confirma-se 
a realização de buscas 
no âmbito de um inquérito 
dirigido pelo Ministério Pú-
blico do DIAP de Évora”, 
, oito procuradores estão 
envolvidos nas buscas .

Os fatos que susten-
tam a investigação são de 
2012 e estão relacionados 
com a Câmara Municipal 
de Santarém. Na altura 
a autarquia era presidida 
por Francisco Moita Flo-
res, que à época era tam-
bém comentador residen-
te da estação pública no 
programa “Justiça Cega”. 
O Correio da Manhã,  
acrescenta que uma das 
emissões desse progra-
ma foi feita em Santarém. 
E a autarquia contribuiu 
com 5 mil euros de ajuda 
à produção.

A 6 de setembro de 
2016, a Entidade Regula-
dora para a Comunicação 
(ERC) deliberou a instau-
ração de

procedimento de con-
traordenação contra a 
RTP, por ausência de iden-
tificação de patrocínio no 
referido programa.

Mário Centeno admite 
possibilidade de 

aumentos na função 
pública em 2019

função pública em 2019 e ter 
referido que no próximo ano 
continuará a política de des-
congelamento das carreiras.

Sublinhando que o or-
çamento é “um exercício de 
equilíbrio”, Centeno diz que 

Buscas do MP 
na sede da RTP

O acordo entre Pedro San-
tana Lopes e Rui Rio sobre 
listas conjuntas para vários 
órgãos do PSD, selado no 
congresso de Fevereiro, está 
a ser posto em causa pelo 
antigo líder do partido. San-
tana Lopes queixa-se de que 
Rio não aceitou nenhuma das 
sugestões de nomes para o 
Conselho Estratégico Nacio-
nal e que, na altura, foram 
aceites pelo líder do partido, 
segundo o ex-diretor de cam-
panha João Montenegro. Este 
antigo responsável, que é 
membro do Conselho Nacio-
nal do PSD por indicação de 
Santana Lopes, assume que 
há uma ruptura com Rio e que 
o ex-líder “pode romper com a 
solidariedade que existiu até 
agora e começar a fazer opo-
sição interna”.

Santana Lopes em rota de colisão com Rui Rio

há um conjunto de matérias 
“muito significativas” do lado 
da Administração Pública que 
o Governo tem vindo a con-
cretizar, como o descongela-
mento das progressões, que 
vai prosseguir em 2019 e que 
tal significa um aumento de 
quase 400 milhões de euros 
das despesas com pessoal.

Este aumento vai aproxi-
mar-se de todos, já que “80% 
é o número estimado dos fun-
cionários cuja progressão não 
depende do tempo e que vão 
ter progressões em 2018”.                                                                                                                                           
“É um caminho que está a ser 
feito, vai continuar a ser feito, 
e os equilíbrios que forem en-
contrados no âmbito do orça-
mento de 2019 ditarão qual é 
o seu desenho final”.

João Montenegro, que 
confirma a notícia que dava 
conta de uma ruptura entre 
Santana e Rio, assegura que 
o líder do partido e o adver-
sário nas eleições diretas de 
Janeiro, chegaram a acordo 
sobre listas conjuntas para o 
Conselho Nacional, Conse-
lho de Jurisdição, Instituto Sá 
Carneiro e Conselho Estra-
tégico Nacional. Este órgão 
está inscrito nos estatutos do 
PSD, embora na altura em 

que Santana e Rio chegaram 
a acordo sobre as listas não 
era conhecida a configuração 
que o agora líder do partido 
lhe veio a dar.

Santana fez sugestões 
sobre um conjunto de nomes 
para o Conselho Estratégico 
Nacional, que é visto como um 
governo-sombra do PSD, mas 
nenhum foi acolhido, segundo 
João Montenegro, admitindo 
que isso causou “muito incó-
modo”. O antigo diretor de 
campanha de Santana Lopes 
destaca que o antigo líder do 
partido indicou nomes para 
o Conselho Nacional, para o 
qual foi o número um, seguido 
de Paulo Rangel, e que tem 
outros sociais-democratas que 
lhe são próximos eleitos por 
outras listas, o que pode deixar 
Rio sem maioria neste órgão.

A Administração dos Por-
tos do Douro, Leixões e Via-
na do Castelo  informou, que 
o crescimento de 35% supe-
ra todas as expectativas. A 
APDL previa um milhão de 
passageiros.

Desde 2015, ano em 
que a gestão da Via Na-
vegável do Douro passou 
para a APDL, o transporte 
de passageiros neste canal 
registou “um incremento de 
78%, ou seja, mais 560.999 
turistas”.

A administração dos por-
tos adiantou que quer con-
tinuar a “potenciar o tráfego 
de passageiros marítimo-flu-
vial” e espera que, em 2019, 
se ultrapasse a barreira dos 
1,3 milhões.

Segundo a entidade, o 
transporte de mercadorias 
também registou um au-

Rio Douro teve 1.200 mil turistas
mento exponencial em 2017, 
com cerca de 52 mil tonela-
das de carga movimentada, 
o que representa um aumen-
to de 66% .

A principal mercadoria 
transportada na Via Nave-
gável do Douro foi o granito, 
proveniente dos portos co-
merciais da Várzea e Sar-
doura, para exportação com 
destino aos Países Baixos, 
Alemanha e Suécia.

No ano passado, cru-
zaram o Douro 149 embar-
cações, de 61 operadores, 
com turistas provenientes, 
maioritariamente, do Reino 
Unido, Alemanha e França, 
que optaram por viajar em 
pequenas embarcações, 
cruzeiros de um dia ou bar-
cos-hotéis, e por programas 
que vão desde uma hora até 
uma semana.



Almoço sociAl movimentou
A cAsA dos Açores no domingo

O diretor açoriano, Leonardo, sempre atuante no convívio social açoriano, ao lado da sua esposa Patri-
cia- servindo os amigos presentes, no Solar Açoriano

Outra mesa 
de destaque 

durante o 
almoço so-

cial da Casa 
dos Açores, 
o diretor da 

Casa Cliper, 
Sr. José 

e esposa 
acompa-

nhados de 
um casal de 

amigos 

Um domingo mágico 
no Solar Açoriano, onde 
os associados, amigos e 
convidados degustaram, à 
vontade, um cardápio de 
primeira no estilo self-ser-
vice. Um delicioso chur-
rasco completo e demais 
variedades.

Um dia maravilhoso 
com a Casa dos Açores 
recebendo um excelente 
número de amigos e asso-
ciados, onde desfrutaram 
de um ambiente familiar, 
marca registrada que a di-
retoria proporcionou a to-
dos que lá compareceram. 
A animação ficou com a 
Banda T.B. Show do maes-
tro Rogério, como sempre 
com muito ritmo e dando o 
tom musical ao almoço de 
confraternização açoriano. 
Durante a tarde foi reali-
zado uma rifa e teve como 
“sortudo”, o presidente 
Fernando Pires. Tudo per-
feito e uma organização 
show, marca da direção 
da Casa dos Açores, sob 

o comando do Presidente 
Fernando Pires que tem ao 
seu lado a jovem e dinâmi-
ca diretoria, primando pelo 

bem receber  e sua cordia-
lidade. O Jornal Portugal 
em Foco registrou alguns 
momentos.

Incrementado a tarde, na Casa dos Açores com muita animação, a Banda Típicos da Beira Show com o 
maestro Rogério Rebelo, num destaque junto à Banda, o diretor Marcelo Cota

Como é bom ver esse amor que o tempo nunca termina, muito pelo 
contrário, cada vez mais forte, como vemos neste sorriso cheio de 
cumplicidade. Deus abençoe o casal Eliana e o radialista José Chan-
ça, que  estreou nova idade e era só felicidade ao lado da sua amada  
num close para o Jornal Portugal em Foco
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Quase todos os que já 
provaram o verdadeiro lei-
tão assado no sítio dele 
gostam de matar saudades, 
e os muitos que ainda não 
o fizeram não têm melhor 
batismo. Vamos ao leitão ao 
pé de casa, neste caso, no 
Porto e em Lisboa. 

 O Forno do Leitão do Zé, 
no Porto, começou no Mer-
cado do Bom Sucesso e o  
sucesso foi tal que rapida-
mente chegou ao Bolhão e a 
outras localizações, sempre 
com os olhos postos na bon-
dade do produto e no res-
peito pelo dito na assadu-
ra. É disto que o bacorinho 
precisa para ter vida longa e 
permanecer nas prioridades 
dos amantes do leitão assa-
do à Bairrada. Crocância, 
texturas e sabor irrepreensí-
veis, vale bem a pena espe-
rar por ele, ou prever a fome 
súbita do dito e encomendar 
de véspera. Também no Lei-
tões Palace, forno próprio 
a lenha, experiência conti-
nuada de quase 3 décadas 
a estudar o processo de 
preparação e assadura do 

BELÉM VAI TER UM NOVO QUIOSQUE  PARA O VERÃO
O Sud Lisboa Terrazza, em 

Belém, prepara-se para abrir 
o único espaço que faltava ao 
complexo de restauração e en-
tretenimento que abriu em julho 
de 2017. Chama-se Kiosk Café 
e tem abertura «prevista para a 
última semana de abril». 

Que o Sud Lisboa Terazza 
já tinha tudo, isso já se sabia. 
A novidade é que em breve vai 
acrescentar ao restaurante, bar, 
piscina e lounge uma cafeteria 
take-away, com propostas já a 
pensar no verão e abertura «pre-
vista para a última semana de 
abril».

O novo espaço, situado numa 
das esquinas do Sud Terrazza , 
vai ter sanduiches «diferencia-
dos», saladas frescas, pizzas, 

panquecas, crepes, waffles, su-
cos naturais, smoothies e sucos 
detox. À oferta juntam-se tam-
bém sorvetes italianos para aju-
dar a refrescar os passeios da 
zona ribeirinha durante as tardes 
e noites de verão.

A serviço principal do quios-
que destina-se essencialmente 
aos passantes da marginal de 
Belém que procuram refeições 
leves e rápidas, pelo que terá 
apenas um balcão e duas mesas 
altas no exterior. Em frente ao 
quiosque encontra-se um par-
que infantil. Em março, o restau-
rante introduziu uma nova carta, 
que mantém a linha de sabores 
italianos e mediterrânicos, com o 
chef Marco Legittimo ao coman-
do da cozinha.

leitão à moda da Bairrada, 
da forma mais cândida e 
empírica possível. Hoje a 
oferta é mesmo ao nível da 
excelência, tudo começa 
no cuidado que é posto na 
qualidade da matéria-pri-
ma. Hoje há muitos que não 
dispensam o leitão à Bairra-
da que se prepara e vende 
aqui. A seriedade com que 
os proprietários encaram o 
negócio traduz-se no forno 
que construíram especifi-
camente para assar leitão. 
Bela experiência, grande 
consistência. No Leitão & 
Coisas, aqui vai-se mesmo 
por paixão e pela experi-
ência bem-sucedida de in-
vestidas anteriores. O caso 
não é para menos. Seleção 
rigorosa e cuidada de maté-
ria-prima, o fornecimento é 
sólido e consistente. O lei-
tão assado é divino, admira-
se a crocância da pele e a 
textura da carne, mais ainda 
quando se faz experiências 
repetidas. Pode levar-se 
para comer em casa, mas o 
ideal é encomendar, sentar 
e sair regalado. Boa seleção 

de vinhos. No Nélson dos 
Leitões, a casa-mãe é no 
coração da Bairrada e aqui 
conhece declinação mais 
do que meritória, com tudo 
o que gostamos no leitão 
assado a ser disponibiliza-
do perto de casa. O espaço 
pode não ser o mais aco-
lhedor, mas em boa compa-
nhia depressa a navegação 
atinge mar tranquilo. Piná-
culo de sabor e suculência, 
mata as saudades do leitão 
mesmo a quem nunca o co-
nheceu melhor do que o que 
aqui se serve. Também se 
pode passar a buscar para 
comer em casa.

Em Lisboa aqui vão al-
gumas dicas Estádio Dom 
Leitão, instalado no Casa 
Pia Atlético Club, casa ve-
nerável, são diversos os 
amantes do bom leitão as-
sado que aqui vêm. Sexta 
e sábado há fados, motivos 
não faltam para estar e ir fi-
cando, em boa companhia. 
Pode também encomendar-
se para fora.

Na Tertúlia do Paço, o 
luxo da existência de uma 

ilha do leitão em espaço 
marisqueiro e marítimo de 
excelência. Vem de uma 
casa, o Sete Mares,  que viu 
crescer os pioneiros desta 
outra, onde o leitão à Bair-
rada baila de quando em 
vez. É casa que já angariou 
clientela fiel e desde a pri-
meira hora se mostra indis-
pensável. Assim sim, vale a 
pena.

 Temos também o Bota 
Feijão, em Moscavide, quan-
do saímos é Bairrada, tal a 

força do produto oferecido e 
processado a preceito neste 
oásis à beira de Lisboa plan-
tado. Pele crocante, produto 
de primeira e forno a lenha 
daquele que o leitão não 
dispensa. Para voltar muitas 
vezes.Mas há mais , o Pig-
meu, mas cuidado que é vi-
ciante este lugar de Campo 
de Ourique, a meca gastro-
nômica de Lisboa que, não 
se sabe bem porquê, não 
atingiu o pleno entre os al-
facinhas amantes de leitão. 

Nesta casa venerável, tem 
pergaminhos de excelência 
tudo o que o porco dá. Quer 
isto dizer que as declinações 
são mais do que muitas, 
desde os pezinhos de porco 
de coentrada à orelheira. Os 
sanduiches de leitão assado 
configuram delícia de perdi-
ção. O leitão cozinhado len-
tamente vale bem a pena e é 
consensual a ponto de per-
mitir a romaria familiar.

 E pra encerrar cesta 
primeira parte o, D. Afonso 
o Gordo, onde Ricardo No-
gueira é o responsável cul-
tural e espiritual do leitão 
que aqui se serve. Conhe-
cedor profundo da criação, 
tratamento e assadura , dis-
ponibilizou conhecimentos 
e artes para que a capital 
possa usufruir do famoso 
leitão à Bairrada perto de 
casa. É claro que todos fa-
zem a promessa de um dia 
ir à Bairrada comê-lo na for-
ma canônica e original, mas 
já estaríamos bem se uma 
mão-cheia de restaurantes 
se empenhasse assim para 
nos servir. Aproveitem .

Costa considera extemporânea questão dos aumen-
tos salariais da função pública em 2019
 O primeiro-ministro considerou extemporâneo colocar 
agora a questão sobre aumentos da função pública em 
2019 e referiu que no próximo ano continuará a políti-
ca de descongelamento das carreiras. “Há um bocado a 
mania em Portugal de se discutirem fora do tempo cada 
uma das matérias e este Governo respeita o princípio da 
negociação coletiva em geral e com a função pública em 
particular”, reagiu o líder do executivo.Para António Cos-
ta, a seu tempo o Governo “olhará para o orçamento do 
Estado” para 2019, sendo “extemporâneo colocar-se em 
abril de 2018” a questão de um aumento dos salários da 
função pública no próximo ano.
tráfego nos aeroportos cresce 12% até março
Os 10 aeroportos portugueses geridos pela VINCI Air-
ports registaram nos primeiros três meses deste ano 
um total de 10,4 milhões de passageiros, o que repre-
senta um aumento de 12%.  O grupo francês salien-
ta que este crescimento reflete, o bom desempenho 
das 5 principais companhias aéreas que operam em 
Portugal, todas com crescimento de 2 dígitos.  Lisboa 
reforçou nos primeiros três meses deste ano “ainda 
mais a sua posição como um hub internacional com 
o tráfego a aumentar 15,9%”. No Porto, que ultrapas-
sou os 10 milhões de passageiros em 2017, o cresci-

mento foi de 12% . Em Faro, manteve-se estável e na 
Madeira cresceu 2,4%, o que o grupo atribui à falência 
da Monarch e Air Berlin em 2017. Nos Açores o tráfego 
de passageiros cresceu até Março 4,5%. No primeiro 
trimestre de 2018, o tráfego nos diferentes aeroportos 
da rede da Vinci  Airports – em Portugal, Japão, Fran-
ça, Chile, Camboja, República Dominicana e Brasil - 
aumentou 11,6%, atingindo um total de 38,6 milhões 
de passageiros.
Cristas vê com agrado Conselho estratégico Nacional 
do PsD
“O que eu vejo com muito agrado é o PSD a trabalhar, 
como o CDS tem trabalhado há muito tempo, e continuará 
a trabalhar sempre com a sua dinâmica de proximidade, 
de terreno, de equipes fortes, jovens,  para nos ajudarem 
a termos uma visão de futuro, e com certeza que todos os 
que trabalhamos num sentido de derrotar as esquerdas 
encostadas, estamos a fazer bem”. Seis ex-ministros, três 
deputados, nove mulheres e oito independentes integram 
o Conselho Estratégico Nacional do PSD, apresentado 
pelo presidente Rui Rio, que terá a sua primeira reunião 
em 21 de Abril em Coimbra. Arlindo Cunha, Silva Peneda, 
Luís Filipe Pereira, Ângelo Correia, David Justino e Maria 
da Graça Carvalho são os antigos ministros que integram 
o órgão, a média de idades entre os coordenadores é de 
60 anos e nos porta-vozes de 45, há também 3 deputados: 

José Matos Correia, coordenador e Ricardo Baptista Lei-
te e Cristóvão Norte como porta-vozes.
taP com lucros de 100 milhões de euros em 2017
A TAP SGPS terminou 2017 com lucros de 21,2 milhões 
de euros, diz  o Jornal de Negócios. A contribuir para este 
resultado esteve o negócio da aviação. De acordo com 
o relatório de gestão do ano passado, citado pela publi-
cação, só a companhia aérea obteve um lucro de 100,4 
milhões de euros, o que representa uma subida face aos 
33,5 milhões de euros registados em 2016.
Câmara de Lisboa já devolveu 44,2 milhões da 
taxa de proteção civil
A Câmara de Lisboa já devolveu 44,2 milhões de euros 
relativos à Taxa Municipal de Protecção Civil, declarada 
inconstitucional no final do ano passado, o que represen-
ta “77% do valor devido”, anunciou o vereador das Finan-
ças, João Paulo Saraiva A Câmara Municipal de Lisboa 
prevê devolver aos cidadãos um total de 58,5 milhões 
de euros.”Já fizemos as diligências para que as pessoas 
possam entregar os elementos que precisamos” para fa-
zer a devolução, acrescentou, adiantando que quem vai 
receber mais de cinco mil euros “já foi solicitado o IBAN 
a 100%” destes munícipes.No total, serão reembolsadas 
223.454 pessoas e entidades, das quais 204 mil vão re-
ceber cerca de 29 milhões de euros e as restantes 19 mil 
recebem outros 29 milhões de euros.
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O vereador da Cultura na Câmara 
de Viseu, Jorge Sobrado, pediu que o 
Estado “corrija o paradoxo” de conside-
rar o Teatro Viriato “um projeto modelar 
e exemplar”, e ter previsto um corte no 
seu financiamento. 

Aludindo aos resultados provisó-
rios das candidaturas ao Programa de 
Apoio Sustentado da Direção-Geral 
das Artes (DGArtes), para o período 
2018-2021, segundo os quais o Teatro 
Viriato poderá ter um corte de 23% no 
financiamento, Jorge Sobrado consi-
derou não ser possível, por um lado, 
“dizer que há um projeto que é modelar, exemplar e uma refe-
rência no país e, por outro, pontuá-lo de forma menos justa”.

Por isso, o vereador disse esperar “que se faça justiça ao 
projeto exemplar destes últimos 20 anos do Teatro Viriato e 
que, em sede de revisão do concurso da DGArtes, se repo-
nha a justiça no mérito da proposta, do historial e do território 
cultural criado pelo Teatro Viriato”.

“O município de Viseu, enquanto parceiro do projeto es-
pera que o Estado central corrija aquilo que é um paradoxo”, 

Câmara pede correção
de apoios ao Teatro Viriato

Viseu

éVora mêda

A Universidade de Évora 
foi alvo de buscas do Minis-
tério Público e da Polícia 
Judiciária, na sequência de 
denúncias de crimes relacio-
nados com procedimentos 
concursais, uso abusivo de 
meios e contratação de ser-
viços, foi divulgado.

As diligências do Minis-
tério Público (MP) e da Uni-
dade Nacional de Combate 
à Corrupção da Polícia Judi-
ciária (PJ), que decorreram, 
foram divulgadas na página 
de Internet do Departamen-
to de Investigação e Ação 
Penal (DIAP) de Évora.

Segundo o MP, foram 
apreendidos “elementos de 
prova” nas instalações da 
Universidade de Évora (UÉ), 
no âmbito de dois inquéritos 

pendentes no DIAP de Évo-
ra, cuja investigação prosse-
gue em conjunto com aque-
la unidade da PJ.

Em causa, de acordo 
com várias denúncias apre-
sentadas, estão fatos rela-
cionados com procedimen-
tos concursais, uso abusivo 
de meios e contratação de 
serviços, que terão ocorrido 
entre 2009 e 2017, refere o 
comunicado.

“A comprovarem-se, se-
rão suscetíveis de integra-
rem os crimes de corrupção, 
peculato, peculato de uso, 
abuso de poder, tráfico de 
influências e participação 
económica em negócio”, in-
dica o MP, acrescentando 
que “não existem arguidos 
constituídos”.

frisou Jorge Sobrado, durante a con-
ferência de imprensa de apresentação 
da programação do Teatro Viriato para 
os próximos quatro meses.

Na sua opinião, esta programação 
“é também uma manifestação de es-
perança”, a pensar nos jovens talen-
tos e nos novos públicos e “no justo 
financiamento do Estado central ao 
projeto”.

A diretora do Teatro Viriato, Paula 
Garcia, disse que, quando saíram os 
resultados provisórios do concurso, o 
programa apresentado já estava “pra-

ticamente na gráfica”.
“Respondemos agora em audiência de interessados. Va-

mos aguardar pelos resultados definitivos para então depois 
tomar as decisões, se houver lugar a tomar decisões”, acres-
centou.

O apoio da DGArtes ao Teatro Viriato tem sido de cerca de 
400 mil euros por ano. Este financiamento é completado pelo 
apoio do município de Viseu, que já garantiu que continuará 
a atribuir 380 mil euros.

Decorreu no passado 
no último dia 7 de abril, a 
abertura do Ano Náutico 
da Marinha do Tejo, na 
Oeiras Marina - Piscina 
Oceânica de Oeiras.

 Esta cerimônia con-
tou com a presença 
de algumas entidades 
como o representante 

oeiras marina recebeu abertura no 
ano Náutico da marinha do Tejo

do Estado Maior da Ar-
mada e da Autoridade 
Marítima, do Município 
de Oeiras, da Marinha 
do Tejo, da Associação 
Âncoras, da Associação 
dos Proprietários e Ar-
rais das Embarcações 
Típicas do Tejo e da 
Oeiras Viva.

universidade foi alvo de buscas

O Tribunal de Contas 
(TC) chumbou a aquisição 
do Complexo Desportivo 
das Laranjeiras por par-
te da câmara municipal de 
Paredes. A informação foi 
avançada pelo presidente 
da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, na última 
reunião do executivo muni-
cipal, realizada na passada 
quinta-feira, dia 5 de abril.

Segundo Alexandre Al-
meida, o município não po-
dia ter avançado com o ne-
gócio sem ter o visto prévio 
do Tribunal de Contas, nem 

A Câmara Municipal de 
Mêda, no distrito da Guar-
da, vai candidatar a fundos 
comunitários a construção 
de uma barragem que servi-
rá para regar uma importan-
te zona agrícola do conce-
lho, disse o seu presidente

Segundo o autarca An-
selmo Sousa (PS), a barra-
gem de regadio, considera-
da “muito importante” para 
o concelho, é “um projeto 
já antigo”, que o atual exe-
cutivo municipal recuperou, 
tendo em conta a sua im-
portância para o desenvol-
vimento do setor agrícola.

A construção do equipa-
mento hídrico tem um custo 
estimado de 10 milhões de 
euros, indicou.

“Como sabemos que uma 
das prioridades deste Gover-
no é as barragens e os rega-
dios, há boas perspectivas de 
vermos aprovado esse proje-
to”, vaticina o responsável.

Anselmo Sousa dis-
se que, a concretizar-se a 
construção da barragem 
para fins agrícolas, consti-
tuiria uma mais-valia para 
a Mêda, porque sendo um 
concelho onde “a agricultu-
ra é preponderante”, seria 
uma forma de atrair “peque-
nos e médios investidores” 

Projeto de barragem 
para regadio
que custa 10 

milhões de euros

para aquele território do in-
terior do país.

O autarca vaticina que a 
sua construção iria “captar 
bastante investimento” para 
o concelho, “ao nível dos jo-
vens que querem apostar na 
agricultura”.

Explicou ainda que a bar-
ragem “iria servir [uma área de 
regadio] à volta de 200 hecta-
res”, nas freguesias de Coris-
cada, Barreira e Marialva.

O projeto da barragem já 
está elaborado e a Câmara 
Municipal de Mêda está a 
“fazer a candidatura”, para 
que a sua execução seja 
apoiada por fundos comu-
nitários, referiu ainda o seu 
presidente.

O concelho de Mêda, 
no distrito da Guarda, si-
tuado numa zona monta-
nhosa de transição entre 
o Planalto Beirão e o Alto 
Douro, tem cerca de 296 
quilômetros quadrados de 
área, 11 freguesias e uma 
população que ronda os 
5.202 habitantes, segundo 
a autarquia.

Paredes
Tribunal de Contas chumbou o negócio 
de compra do Complexo das Laranjeiras

podia ter dado um sinal de 
300 mil euros. Além dis-
so, também violou a Lei de 
Compromissos.

Neste momento a câma-
ra está impedida de comprar 
o complexo desportivo, mas 
Alexandre Almeida garante 
que a autarquia ainda vai 
tentar recorrer da decisão.

Caso o visto não seja con-
cedido, depois do recurso, a 
autarquia pondera avançar 
para a aquisição do equipa-
mento através de uma asso-
ciação ou instituição pública 
do concelho.

Homenagem aos militares 
falecidos ao serviço 

de Portugal

No passado dia 9 
de abril, na Praça do 
Ultramar, no Bairro da 
Figueirinha, decorreu 
a cerimônia do Dia do 
Combatente que cele-
brou um marco impor-
tante: o centésimo ani-
versário da Batalha de 
La Lys, onde foi presta-
da homenagem aos mi-
litares falecidos ao servi-

ço de Portugal.
Na cerimônia, promo-

vida pela Liga dos Com-
batentes (Oeiras) e que 
incluiu a deposição de 
flores e Honras Militares 
marcaram presença os 
Presidentes da Câma-
ra Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais e da Liga 
dos Combatentes (Oei-
ras), Isaías Teles.
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coimbra

O Conselho de Vete-
ranos da Universidade de 
Coimbra aprovou, em reu-
nião, a decisão de acabar 
com a garraiada na Queima 
das Fitas, indo ao encontro 
do resultado do referendo, 
onde 70,7% dos estudantes 
votaram pelo seu fim. 

“Foi aprovado o respeito 
pelo resultado do referendo 
por uma maioria esmagado-
ra, superior a 90% dos pre-
sentes”, disse o Dux Vetera-
norum (líder do organismo), 
João Luís Jesus, referindo 
que estiveram presentes na 
votação 76 veteranos.

Questionado sobre 
quantos votos a favor e con-
tra foram contabilizados, 
João Luís Jesus recusou-se 
a prestar essa informação, 
considerando que “não inte-
ressa”.

“Foi uma maioria esma-
gadora que disse que o re-
sultado do referendo é para 
respeitar”, disse.

A partir de hoje, frisou, 
“a garraiada deixa de fazer 
parte do programa oficial da 
Queima das Fitas”.

O Dux sublinhou ainda 
que ficou “satisfeito” pelo 
fato de os veteranos pre-
sentes terem dado “um 
exemplo de respeito pelas 
opiniões democraticamente 
expressas pelos seus cole-
gas da universidade”.

A decisão de hoje do 
Conselho de Veteranos sur-
ge depois de ter sido anu-
lado o resultado da reunião 
anterior daquele organismo, 
a 21 de março, em que 27 
veteranos tinham contraria-
do o resultado do referendo 

aos estudantes de Coimbra, 
onde tinham participado 
mais de cinco mil alunos.

Após a reunião de 21 de 
março, o Dux do Conselho 
de Veteranos anulou a de-
cisão por ter tido a partici-
pação de uma pessoa que 
não poderia estar naquela 
reunião (não era veterano), 
tendo sido convocada nova 
reunião.

“Houve, no último Con-
selho [de Veteranos], algu-
mas pessoas que deixaram 
a sua opinião pessoal so-
brepor-se à opinião expres-
sa democraticamente pelos 
estudantes da universidade. 
O que, na minha opinião, 
era errado. Em primeiro lu-
gar, está a opinião da Aca-
demia, porque é a Academia 
que faz evoluir as tradições 
e as tradições evoluem com 
a Academia”, vincou.

Para João Luís Jesus, 
“se a Academia acha que 
uma coisa deve mudar, o 
Conselho de Veteranos 
deve respeitar isso”.

A reunião dos vetera-
nos da Universidade de 
Coimbra surgiu na sequ-
ência do referendo promo-
vido a 13 de março, com 
uma participação de 5.638 
estudantes, em que os 
alunos da Universidade de 
Coimbra decidiram acabar 
com a garraiada na Quei-
ma das Fitas.

À pergunta “Deve o 
evento garraiada continu-
ar no programa oficial da 
Queima das Fitas?”, 70,7% 
dos estudantes que partici-
param no referendo respon-
deram “Não” e 26,7% “Sim”.

Veteranos decidem acabar com
garraiada na Queima das Fitas

mealhada

marinha grande

O projeto de um bolo-rei 
com recheio de leitão da 
Bairrada, apresentado por 
três alunas da Escola Pro-
fissional Vasconcellos Lebre 
(EPVL,) ganhou o Concurso 
Municipal de Ideias de Ne-
gócio da Mealhada, anun-
ciou esta autarquia. “A nossa 
ideia de negócio é promover 
a região da Bairrada num 
jogo de sabores intensos 
entre o tradicional bolo-rei e 
o improvável leitão, produto 
endógeno da Bairrada. Apre-
sentamos um produto de ex-
celência nunca antes visto: o 
nosso delicioso bolo-rei com 
carne e molho de leitão”, re-
sumiram as alunas da EPVL, 

que irão representar a Mea-
lhada na final Intermunicipal 
que vai decorrer, no dia 25, 
em Oliveira do Hospital.

Das 19 candidaturas 
apresentadas na categoria 
de ensino Secundário e Pro-
fissional, foram escolhidas 10 
com ideias diversificadas: da 
gastronomia, com incidência 
nas 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada (água, pão, vinho 
e leitão), a projetos nas áreas 
das artes e indústria criativa 
ou tecnologia, com desenvol-
vimento de aplicações infor-
máticas.

Além da EPVL, esta quin-
ta edição do Concurso Muni-
cipal de Ideias de Negócio, 

bolo-rei com recheio de leitão
ganha concurso de ideias de negócio 

bragança

 “há Festa na aldeia” vai ao baú das
tradições para combater o isolamento

 O despovoamento re-
meteu ao silêncio tradições, 
usos e costumes em peque-
nas localidades portugueses 
que uma associação se pro-
põe reavivar, estimulando as 
comunidades locais a ir ao 
baú recuperar símbolos da 
sua identidade que devolvam 
vida ao quotidiano. “Há Festa 
na Aldeia” é o nome do proje-
to inspirado no filme de Jac-
ques Tati e coordenado pela 
ATA - Associação de Turismo 
da Aldeia, que envolve oito 
localidades do norte do Por-
tugal e que tem como missão 
principal “combater o isola-
mento”, trabalhando com os 
parceiros locais na recupe-
ração de tradições e organi-
zação de eventos para levar 
vida às aldeias.

O projeto começou há cin-
co anos, impulsionado por 
uma associação de desen-
volvimento local, a Terras de 
Santa Maria, e foi agregando 

aldeias como Areja (Gon-
domar) Burgo (Felgueiras), 
Castromil (Paredes), Couce 
(Valongo), Figueira (Pena-
fiel), Porto Carvoeiro (Santa 
Maria da Feira), Ul (Oliveira 
de Azeméis) e Vilarinho de S. 
Roque (Albergaria a Velha). 
Chegou agora a mais três 
aldeias transmontanas, no-
meadamente Talhas (Mace-
do de Cavaleiros), Paradela 
(Miranda do Douro) e Rio de 
Onor (Bragança).

Ao longo do ano decorrem 
vários encontros com as co-
munidades e parceiros locais 
como aquele a que assistiu 
numa das aldeias Maravilha 
de Portugal, Rio de Onor, co-
nhecida pelo comunitarismo 
e pela particularidade de par-
tilhar o quotidiano com a al-
deia “gêmea” espanhola com 
o mesmo nome.

Esta foi a segundo reu-
nião em Rio de Onor e o pre-
sidente da junta, José Preto, 

ainda está na expectativa, 
embora “como sempre é apa-
nágio desta terra”, está aber-
to “a todas as iniciativas que 
possam trazer mais-valias”.

Daquilo que já percebeu, 
a ideia é “revitalizar tradições 
antigas”, ouviu falar em “ofi-
cinas dos espantalhos, no 
dialeto”, e sobretudo a ima-
gem de marca desta aldeia a 
menos de 30 quilômetros, e 
que é conhecida pelo comu-
nitarismo.

Com cerca de 50 habitan-
tes “cada vez com maior ida-
de, de setentas (anos) para 
cima”, as tradições vão-se 
perdendo, como constatou 
o autarca, que é dos mais 
jovens por ali e vive em Bra-
gança.

“Os novos fugiram daqui e 
há que tentar com o pessoal 
que temos, pelo menos, pon-
tualmente reviver aquilo que 
nos deu o nome, o que hoje 
somos”, enfatizou.

O Município da Marinha 
Grande é o 14.º a nível nacio-
nal em matéria de transpa-
rência, de acordo com Índice 
de Transparência Municipal 
de 2017, o que significa uma 
subida de 5 lugares relativa-
mente ao ano de 2016.

O Município da Marinha 
Grande revela, uma vez mais, 
uma elevada performance no 
que respeita à quantidade e 
qualidade da informação dis-
ponibilizada no seu site.

Os dados evidenciam 

município é o 14.º mais transparente
um resultado excelente nas 
dimensões de transparên-
cia na contratação pública 
e transparência econômico 
financeira, ambas com uma 
pontuação de 92,86 % e nas 
dimensões de planos e rela-
tórios e de impostos, taxas, 
tarifas, preços e regulamen-
tos, as duas com uma pontu-
ação de 85,71%.

A Câmara Municipal con-
tinua apostada em reforçar, 
ainda mais, a transparência 
municipal, apesar dos níveis 

promovido pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Coimbra (CIM-RC) ao abri-
go do programa “Educação 
Empreendedora nas Esco-
las”, contou com o envolvi-

mento de outras três escolas 
do município: Secundária da 
Mealhada e Escolas Básicas 
n.º 2 da Mealhada e da Pam-
pilhosa, abrangendo cerca 
de 150 alunos.

de excelência já alcançados.
O Índice de Transparên-

cia Municipal foi elaborado 
pela Transparência e Integri-
dade, em colaboração com 
a Unidade de Investigação 
em Governança, Competitivi-
dade e Políticas Públicas da 
Universidade de Aveiro, que 
colaborou no processo de re-
colha e validação de dados.

Trata-se de uma avalia-
ção anual da informação de 
interesse público disponibi-
lizada pelos 308 municípios 

portugueses nos seus web-
sites oficiais, em sete áreas 
distintas.

Este ano não foram alte-
rados os 76 indicadores de 
interesse público procurados 
nos portais municipais, mas 
a equipe do Índice estipulou 
critérios mais restritos para 
considerar cada indicador 
como estando cumprido. O 
objetivo é incentivar os muni-
cípios a melhorar a qualidade 
da informação prestada aos 
cidadãos. Tal como nos anos 

anteriores, cada município 
teve a oportunidade de su-
gerir correções à informação 
recolhida pela equipe do Ín-
dice, antes da elaboração do 
ranking. Este ano 190 muni-

cípios exerceram o direito ao 
contraditório, enviando su-
gestões de correção à infor-
mação recolhida que foram 
tidas em consideração antes 
da elaboração do ranking.
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O centro comercial português 
que só existe na Internet          

Por vezes, as grandes 
ideias surgem assim, do 
nada. Mas para Gonçalo 
Soares, Ricardo Monteiro e 
Elísio Santos, que criaram 
uma espécie de centro co-
mercial online que permite 
comprar e receber as com-
pras a partir de 2 horas, não 
houve momentos eureka.  
Para chegar àquilo a que 
chamaram Mercadão fize-
ram-se valer da sua experi-
ência, formação e estudan-
do aquilo de que melhor se 
faz lá fora, criando-o como 
se tivessem a escrever um 
livro. “Se tu leres muito, se 
conheceres bem a tua lín-
gua, pode ser que um dia 
até escrevas um bom li-
vro. Tens é que ler, senão 
nunca consegues escrever 
nada de jeito. Aqui é a mes-
ma coisa do ponto de vista 
de negócio”, disse Gonça-
lo Soares, diretor-geral da 
empresa, a Fonte Online.                                                                                                                                   
O Mercadão já está dis-
ponível em Lisboa, Sintra, 
Porto, Matosinhos e Leça 
da Palmeira e reúne reta-
lhistas como o Pingo Doce, 
que assim volta a vender 
na internet, a Science4you 
e a garrafeira online Vinha. 
Esta plataforma permite 
aos clientes receber aquilo 
que compraram no mesmo 
dia e a partir de 2 horas da 
compra, sem custos adicio-
nais nos produtos, graças 

Emprego no Norte
com melhores resultados

O emprego na Região 
Norte cresceu 3,2%,  no 4.º 
trimestre de 2017, valor que 
supera “o melhor dos resul-
tados dos anos de 1999 a 
2016”, conclui o relatório.

Elaborado pela Comissão 
de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Norte, 
o documento diz ainda que 
este resultado, “impulsiona-
do sobretudo pela indústria 
transformadora”, superou “o 
melhor dos resultados do pe-
ríodo de 1999 a 2016”, ape-
sar de ter sido o menor do 
ano passado.

O relatório destaca ainda 
“o contributo do comércio, 
com mais cerca de nove mil 
pessoas empregadas do que 
há um ano” e, em sentido 
contrário, a descida no setor 
primário, com menos 11 mil 
pessoas empregadas do que 
um ano antes.

Por sub-regiões, o Cáva-
do registou o maior cresci-
mento do número de ativos a 

descontar para a Segurança 
Social e a “Área Metropolita-
na do Porto, dado o seu peso 
relativo, continua a assegu-
rar um contributo que explica 
cerca de metade do cresci-
mento observado em toda a 
região do Norte”.

No 4.º trimestre de 2017, 
a taxa de desemprego na 
região voltou a cifrar-se em 
9,3%, “igualando o valor 
do trimestre imediatamen-
te anterior e ficando abaixo 
do registo do trimestre  de 
2016 (11,5%)”, e salário 

médio mensal líquido dos 
trabalhadores por conta de 
outrem ficou em 798 euros, 
um crescimento de 1,3%.                                                                                                                          
Também nos últimos três 
meses do ano, o valor das 
mercadorias exportadas por 
empresas com sede no Nor-
te registou “uma aceleração 
do ritmo de crescimento”, a 
contrariar com o abranda-
mento observado nos dois 
trimestres anteriores. Esta 
aceleração, explica a CC-
DRN, foi motivada pelo com-
portamento das exportações 

para a União Europeia, as 
quais observaram uma varia-
ção nominal de 7,8% .

Por produtos, o “principal 
contributo”, para este cres-
cimento foi, tal como no tri-
mestre anterior, assegurado 
pela evolução das exporta-
ções do grupo “veículos au-
tomóveis, tratores e outros 
veículos terrestres, suas 
partes e acessórios”.

“Merecem também des-
taque os contributos assegu-
rados pelas exportações de 
instrumentos de precisão  e 
de ferro fundido, ferro e aço”.

O documento analisa, 
ainda, outros indicadores 
com comportamento favo-
rável no último trimestre de 
2017, o consumo privado 
e a atividade turística, com 
um aumento do número de 
dormidas e do número de 
hóspedes. O número de 
dormidas cresceu, no Norte, 
10,8% e o número de hós-
pedes aumentou 11,0%.                 

a uma equipe de personal 
shoppers,  espalhados por 
áreas das cidades, que as-
sim garantem a rapidez de 
entregas e que tornam o 
serviço “local”.

“Em termos de ope-
ração, não olhamos para 
uma cidade maior como 
Lisboa”, disse Gonçalo. 
“Nós talhamos Lisboa em 
áreas mais pequenas e o 
utilizador é servido pelas 
lojas físicas que estiverem 
mais próximas. Dessa ma-
neira conseguimos fazer 
as entregas a partir de 
duas horas”.

Como funciona: através 
do site, que está otimizado 
para computadores, tablets 
e smartphones, o cliente 
faz uma encomenda das 
lojas que quiser, compran-
do os produtos ao mesmo 
preço a que compraria em 
loja. A partir daí, um colabo-
rador do Mercadão, dirige-
se às lojas mais próximas 
do destino da encomenda 
para, no fundo, fazer as 
compras pelo cliente, que 
pode acompanhar o pro-
cesso através do site e até 
entrar em contato com o 
“shopper” — e vice-versa 
— caso surja algum impre-
visto. As encomendas são 
recebidas a partir de duas 
horas e com uma janela de 
entrega de 30 minutos.

“O Grupo Visabeira alcan-
çou em 2017 um resultado lí-
quido de 50 milhões de euros, 
um montante superior relativa-
mente ao exercício de 2016, 
que se fixou nos 28 milhões 
de euros”, diz a empresa .                                                                                                                                               

O grupo salienta ainda que 
“para este bom desempenho 
contribuiu a Vista Alegre, que 
reforçou a tendência positiva 
registada no final de 2016, al-
cançando este ano um resul-
tado positivo de 4,2 milhões 
de euros”.

Em destaque surge a ati-
vidade desenvolvida nos mer-
cados externos, que represen-
tam 64% do total do volume 
de negócios em 2017, mais 
5,5 pontos percentuais que 
em 2016.

O volume de negócios 
consolidado cresceu 6,2% 
para 638 milhões de euros e 

Lucro do Grupo
Visabeira sobe 77,1%

O Novo Banco vai fechar 
73 agências este ano, ante-
cipando a meta negociada 
com Bruxelas, além da saída 
de trabalhadores, devem sair 
mais de 400, seja em resci-
sões por mútuo acordo, seja 
em reformas antecipadas, 
tendo já provisionado 134 
milhões de euros para esse 
processo. Com o fechamen-
to destas agencias significa 
que a instituição fechou cer-
ca de 40% da rede comercial 
em 4 anos.

Quanto à redução de tra-
balhadores, terminou o prazo 
para os funcionários se can-
didatarem por mútuo acordo. 
Este processo deverá ficar 
decidido em maio.

No comunicado, a Co-
missão de Trabalhadores diz 
não compreender “o racional 
de um desenfreado ímpeto 
em reduzir o número de tra-
balhadores e balcões” e de  

Novo Banco vai fechar 73 agências
serviços, considerando que 
essa estratégia tem “perdas 
relevantes de qualidade,  que 
mais tarde impactarão nega-
tivamente nos resultados”, já 
que decorrente disso consi-
dera que o banco irá perder 
clientes e cotas de mercado.

Em outubro o Novo Banco 
foi vendido ao fundo de in-
vestimento norte-americano 
Lone Star em 75%, ficando o 
Fundo de Resolução bancá-
rio com os restantes 25%.A 
Lone star não pagou qualquer 
preço, tendo acordado injetar 
1.000 milhões de euros no 
Novo Banco, o que já fez.

Para aprovar a venda do 
Novo Banco, a Comissão 
Europeia exigiu um novo 
plano de reestruturação com 
implicações na dimensão 
da sua atividade, através de 
venda ou fecho de opera-
ções, assim como redução 
da sua estrutura e número 

o resultado antes de impostos, 
juros, depreciações e amorti-
zações, aumentou 11,1% para 
124 milhões de euros, tradu-
zindo uma margem de 19,4% 
contra 19,1% em 2016.

“A nível internacional, o 
Grupo Visabeira, através do 
seu ‘know how’ e competên-
cias distintivas, teve em 2017 
um crescimento expressivo 
no mercado europeu com um 
incremento de 27,7% face 
a 2016”, afirma a empresa.                                                                                                   
Na Europa, o volume de ne-
gócios “chegou a 266 mi-
lhões de euros, represen-
tando 41,6% do volume de 
negócios consolidado, sendo 
o principal país de destino 
França, com um peso de 
64,9%”. Bélgica, Alemanha, 
Itália, Espanha e Dinamar-
ca apresentam um peso de 
35,1% neste mercado.

de trabalhadores.
Em 2017, o Novo Banco 

teve prejuízos de 1.395,4 mi-
lhões de euros, num ano em 
que constituiu mais de 2.000 
milhões de euros de impari-
dades.

Na sequência deste nível 
elevado de perdas, o Novo 
Banco ativou o mecanismo 
de capital contingente nego-

ciado com o Estado portu-
guês, pedindo que o Fundo 
de Resolução o capitalize 
num montante de 791,7 mi-
lhões de euros. Uma vez 
que o Fundo de Resolução 
não tem todo esse valor, o 
Estado irá emprestar cer-
ca de 450 milhões de euros 
ao fundo para capitalizar o 
Novo Banco.

A Câmara Municipal de Lisboa recebeu 18,5 milhões 
de euros de Taxa Municipal Turística em 2017, naquele 
que foi o primeiro ano em que a cobrança foi feita por 
todos os operadores envolvidos.

Este foi o “primeiro ano em que foi feita a cobrança o 
ano inteiro e com todos os operadores” (hotéis e aloja-
mento local, incluindo a plataforma Airbnb), referiu o ve-
reador, João Paulo Saraiva. Em termos globais, a Câmara 
já recebeu cerca de 31 milhões de euros desde o início da 
cobrança, adiantou à Lusa fonte municipal.

Aprovada em 2014, a Taxa Municipal Turística come-
çou a ser aplicada em janeiro de 2016 sobre as dormidas 
de turistas nacionais e estrangeiros nas unidades hote-
leiras e de alojamento local, sendo cobrado um euro por 

noite até um máximo de sete euros.
No orçamento para 2017, a estimativa da taxa turística 

era de 15,7 milhões de euros.
João Paulo Saraiva foi questionado sobre a aplicação 

da taxa de um euro nas chegadas por via aérea e ma-
rítima, medida que ainda não entrou em funcionamento, 
apesar de continuar prevista desde a criação desta tarifa.

“Estamos a reequacionar essa questão, quando tiver-
mos uma solução iremos voltar a ela”,  explicando que exis-
te uma “dificuldade operacional para montar o sistema”.

“Ainda não temos solução, mas não abandonamos a 
ideia”, frisou João Paulo Saraiva, elencado que “estão a 
ser ponderadas algumas soluções” que poderão entrar 
em prática, “se não este ano, no início do ano que vem”.

Câmara de Lisboa recebe 18,5 milhões de Taxa Turística
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Política

A Presidência deixou cla-
ro, não veto por uma razão 
pessoal, mas sim porque 
entendo que a minha opi-
nião corresponde ao sentido 
coletivo”, disse  Marcelo Re-
belo de Sousa. E continuou, 
defendendo que à lei do fi-
nanciamento dos partidos, 
não houve o mínimo debate 
público que tenha permitido 
aos portugueses saber a ra-
zão das mudanças e consi-
derando ser preferível o veto 
presidencial aos pedidos 
de fiscalização ao Tribunal 
Constitucional: “Não é bom 
transformar o TC em árbitro 
político à força entre o Go-
verno e a oposição.”

“Quando iniciei o meu 
mandato, a situação do país 

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, 
afirmou que Portugal não 
está condenado a aceitar 
tudo, numa referência ao 
Programa de Estabilidade 
apresentado  e que “decor-
re da submissão ao euro”. 
“Nem estamos condenados 
a aceitar tudo, nem de bra-
ços caídos, nem de braços 
cruzados perante os graves 
problemas do País e da de-
fesa dos interesses nacio-
nais e do nosso povo”, disse 
Jerónimo de Sousa.

O Programa de Estabili-
dade “constitui uma opção 
e um exercício que decorre 
da submissão ao euro e da 
aplicação das suas regras, 
um fator de condicionamento 
da soberania nacional e de 

Jerónimo de Sousa diz que país não está condenado a aceitar tudo
ingerência nas opções ma-
croeconómicas e orçamentais 
que cabem ao povo português 
e aos seus órgãos de sobera-
nia”, disse o líder comunista. 
Jerónimo de Sousa acrescen-
tou que os documentos que “o 
Governo do PS decidiu apro-
var” são “da exclusiva res-
ponsabilidade do Governo, 
que os assume e entrega à 
Comissão Europeia”. “Nos 
documentos destaca-se a 
trajetória que é desenhada 
para a redução do déficit 
das contas públicas, apon-
tando para 0,7% do PIB 
em 2018 e 0,2% do PIB em 
2019, revendo em baixa 
projeções anteriores, mas, 
também, os valores inscri-
tos para o pagamento dos 
juros da dívida pública, cer-

ca de 28 bilhões de euros 
nos próximos 4 anos, e que 
constituem um autêntico 
sorvedouro de recursos do 
país, informou. Para Jeró-
nimo de Sousa, esta opção 
“põe em causa a resposta 
que é necessário dar a mui-
tos dos problemas estrutu-
rais e vai em sentido contrá-
rio aos avanços alcançados 
nos últimos anos com a re-
posição de direitos e rendi-
mentos aos trabalhadores 
e ao povo”.  O secretário-
geral do PCP entende que, 
“em vez de se mobilizarem 
todos os recursos dispo-
níveis, a folga prevista de 
cerca 800 milhões de euros 
para o aumento do investi-
mento público”, o Governo 
“faz a opção pela dívida e 

Marcelo em entrevista:
“Não veto leis por uma razão pessoal”

Se as eleições legislati-
vas fossem hoje, o PS ven-
ceria, mas para formar go-
verno voltava a precisar do 
apoio de outras forças parla-
mentares. Uma pesquisa da 
Aximage para o ‘Negócios’ 
mostra que 38% dos eleito-
res iria escolher o partido de 
António Costa na hora de 
votar. Embora em vantagem, 
desde o início do ano que o 
PS se tem distanciado do ob-
jetivo de uma maioria abso-
luta, passando de 40,6% das 

Deputado do
BE renuncia a
mandato por

prática incorreta

era difícil. Havia uma gran-
de divisão na vida política. 
. Questionava-me sobre a 
continuidade do Governo, 
sobre a relação com Bru-
xelas e a reação dos mer-
cados. Foram meses mui-
to tensos”,  eleito 4 meses 

depois de o PS ter chegado 
ao poder com a ajuda dos 
acordos à esquerda. Apesar 
da dificuldade inicial, “o ba-
lanço é positivo: há estabili-
dade social e política e ga-
nhámos a credibilidade dos 
mercados financeiros”.

Questionado sobre a 
inegável taxa de populari-
dade de Marcelo Rebelo de 
Sousa, o também Coman-
dante Supremo das Forças 
Armadas atribuiu-a à forma 
de estar na vida e no tra-
balho. “A relação pessoal 
pode facilitar a política e 
para isso é preciso falar. 
Quando cheguei, decidi re-
ceber os partidos, sindica-
tos e patrões a cada 2 me-
ses. Assim conheço o que 
pensam e eles conhecem 
o que eu penso “, explicou, 
acrescentando que “o diá-
logo constante ajuda a me-
lhorar o clima político”.

“É preciso recriar canais 
de diálogo além de divergên-
cias e conflitos. É essencial”.

Apoiar o investimento e 
o empreendedorismo, pro-
mover a língua portuguesa e 
inserir Portugal nas redes da 
ciência, cultura e inovação, 
eis os três objetivos que o 
Primeiro-ministro colocou 
aos cerca de 110 cônsules 
honorários que estiveram 
presentes no I Encontro de 
Cônsules Honorários de 
Portugal em todo o mundo.

O tema foi a “Rede Ho-
norária de Portugal no Mun-
do: realidade e potencial”, 
que tem em 105 países 234 
cônsules. O encontro come-
çou com a presença do pri-
meiro-ministro e o ministro 
da Cultura, bem como os 
secretários de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da 
Internacionalização.

Com um objetivo decla-
rado de ser um encontro 
de trabalho, o secretário de 
Estado das Comunidades, 
José Luis Carneiro traçou na 

sua intervenção inicial, os 
fins de estabelecer uma me-
todologia de conhecimento, 
dar uma orientação política 
e estabelecer critérios es-
crutináveis da atuação dos 
cônsules, bem como defi-
nir regras relativamente as 
seus poderes.

Segundo José Luis Car-
neiro, devido à restrições 
financeiras impostas nos 
últimos anos, estes repre-
sentantes do Estado por-
tuguês têm assumido uma 
importância anda maior, em 
locais distantes dos postos 
de carreira e onde há comu-
nidades significativas. Entre 
as prioridades do Governo 
para as comunidades, o se-
cretário de Estado referiu-
se ao apoio e proteção em 
casos de emergência, o en-
sino da língua portuguesa e 
o apoio ao associativismo. 
A ideia é tornar regulares 
este tipo de encontros.

Cônsules honorários 
redobraram de importância, 

diz secretário de Estado

António Costa mais longe da maioria absoluta

O deputado do BE, 
Paulino Ascenção re-
nunciou ao mandato, 
na sequência da notí-
cia sobre a duplicação 
do benefício de abonos 
para deslocação, devido à 
condição de insular. O de-
putado eleito pelo círculo 
da Madeira pede desculpa 
pela “prática incorreta”.

Numa nota à comuni-
cação social, o deputado 
explica que a renúncia 
acontece após reflexão, 
mas não explica se houve 
uma posição da direção da 
bancada parlamentar que 
integra sobre o seu caso. 
A situação foi denunciada, 
na edição do semanário 
Expresso. A decisão colo-
ca pressão sobre os ou-
tros deputados na mesma 
situação, sendo um deles 
o líder parlamentar do PS 
Carlos César. Ao todo fo-
ram sete os deputados das 
ilhas que além de recebe-
rem o subsídio de deslo-
cação a que têm direito do 
Parlamento, ainda recor-
rem ao subsídio de insula-
ridade para residentes nas 
ilhas para pedirem de volta 
o dinheiro que não paga-
ram por essas mesmas 
viagens. Além de Paulino 
Ascenção, estão nesta si-
tuação Carlos César, Lara 

Martinho, João Azevedo 
Castro, Luís Vilhena e Car-
los Pereira do PS e Paulo 
Neves do PSD.

Escreve o deputado:  
“Foi recentemente noti-
ciada a existência de uma 
duplicação de abonos para 
deslocações dos deputa-
dos eleitos pelas Regiões 
Autónomas. Sendo um dos 
deputados visados, con-
sidero, após reflexão, que 
esta foi uma prática incor-
reta. Quero, por isso, apre-
sentar o meu pedido de 
desculpa. Por considerar 
que o exercício do manda-
to parlamentar tem de ser 
pautado pelo mais abso-
luto rigor e por inabaláveis 
princípios éticos, decidi, 
em coerência, renunciar ao 
mandato de deputado na 
Assembleia. Decidi igual-
mente proceder à devolu-
ção da totalidade do valor 
do subsídio de mobilidade. 
Não sendo possível a sua 
devolução ao Estado por-
tuguês, este será entregue 
a instituições sociais da 
região da Madeira, círculo 
eleitoral pelo qual fui eleito.

Margarida Balseiro Lopes 
não se importa “nada de ser 
jotinha”, como já confessou.
Agora, a consultora fiscal de 
28 anos, que cresceu numa 
família maioritariamente so-
cialista, é a primeira mulher a 
liderar a JSD.

Assumidamente de centro-
direita, a nova líder votou em 
Santana Lopes. E até anun-
ciou que não receia momentos 
de tensão com o novo líder.                                                                                                                                           

Pela primeira vez, a líder é uma 
mulher... e não é apoiante de Rio

pelo déficit”. No passado 
era a crise que o grande 
capital montou que exigia 
sacrifícios que o povo pa-
gou e está ainda pagar, 
agora é o sucesso, ou em 
nome do sucesso que é 
preciso continuar fazer sa-
crifícios”, criticou. 

intenções de voto em feve-
reiro para 39,2% em março, 
contra 38% este mês.

O PSD, de Rui Rio, tam-
bém cai nas preferências dos 
eleitores, de 27 para 26,7%. 
Ainda assim, mantém-se 
como o maior partido da opo-
sição. Já o CDS, de Assun-
ção Cristas, é o que registra 
a maior subida nas intenções 
de voto, passando de 5,4 
para 7%, mas continua em úl-
timo lugar entre os cinco prin-
cipais partidos. A CDU (PCP 

e PEV) sobe ligeiramente, 
de 7,4 para 7,7%, mas não 
o suficiente para ultrapassar 
o Bloco de Esquerda, que 
se mantém com 10% das 
intenções de voto. O partido 
de Catarina Martins confirma 
assim a sua terceira posição 
na tabela, atrás do PSD. A 
nota mais alta na avaliação 
dos eleitores vai para António 
Costa, que subiu de 13,6 para 
13,7 pontos. Todos os outros 
líderes tiveram piores notas. 
Rui Rio registou a maior des-

     Resistiu a dar res-
posta a um repto difícil 
de seguir para uma 
admiradora de Passos 
Coelho. “Temos obri-
gação de colaborar 
com os outros. Temos 
a obrigação de colocar 

Portugal em primeiro lugar, o 
partido em segundo e depois 
nós próprios. 

A JSD deve estar preocu-
pada e deve lutar para que 
Portugal faça as reformas ne-
cessárias”, disse Rio, depois de 
reiterar a sua vontade de fazer 
acordos com Costa, no discur-
so de encerramento da JSD.

“O repto que eu retive teve 
que ver com o ataque ao cor-
porativismo das ordens profis-

sionais e com o ataque aos es-
tágios fraudulentos”, limitou-se 
a dizer a nova  líder da JSD, 
que também se escusou a co-
mentar a defesa dos aumen-
tos na Função Pública feita por 
Rui Rio.

Margarida Lopes prefere, 
por agora, concentrar-se em 
falar “para as novas gerações”. 
Assegura não querer “iniciar 
qualquer tipo de luta entre ge-
rações”, mas diz que “o país 
não pode perder uma geração 
sem que nada seja dito”.

Em defesa da juventude, 
quer concentrar-se em temas 
como o emprego e a habi-
tação, “que é hoje uma das 
maiores dificuldades para 
os jovens”. Por isso, come-

ça por defender o reforço do 
programa de apoio ao arren-
damento Porta 65, “que tem 
de uma dotação de apenas 
18 milhões de euros e deixa 
60% dos candidatos elegíveis 
de fora por falta de dinheiro”.                                                                                                                                   
Liberal nos costumes, defende 
a legalização da prostituição e 
da canábis e votou a favor da 
lei da Procriação Medicamente 
Assistida e da adoção por ca-
sais homossexuais. É a depu-
tada mais jovem da bancada e 
tem como hobby fazer ponto 
de cruz... mas se se queixava 
de ter pouco tempo para bor-
dar antes de ser eleita, agora 
talvez seja mesmo impossível 
voltar às linhas e às agulhas 
nos próximos tempos. 

cida: de 11,6 para 10,4 pon-
tos. Para primeiro-ministro, 
os eleitores confiam mais em 
Costa (61,8%) do que em Rio 
(26,4%). Aabstenção cai de 
32,7 para 31,3%.



Despedida da Folclorista
Fatinha na Tasca do Folclore

FaTinha Foi envolviDa pelo carinho Dos amigos

A Casa da Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria revi-
veu, no dia 13 de abril, a tra-
dicional Tasca do Folclore.

Sendo que, desta vez, 
foi realizada uma Tasca 
Especial, em homenagem 
à grande folclorista Maria 
de Fátima Queiróz Soares 
“Fatinha”, como é chamada 
carinhosamente pelos ami-
gos, que está se despedindo 

para morar em Portugal.
Foi uma noite cheia de 

emoções, com a presença 
de muitos amigos e ex-fol-
cloristas.

A festa foi animada pelo 
Trio Claudio Santos.

O Grupo Folclórico Al-
meida Garrett fez uma apre-
sentação especial, toda de-
dicada à homenageada da 
noite, que emocionou-se du-

rante as palavra de carinho.
O Presidente Ernesto 

Boaventura, a Primeira-Da-
ma Rose Boaventura e a 
apresentadora Margarete 
Correia com lindas e emo-
cianadas palavras agrade-
ceram a esta que sempre foi 
exemplo de amor e dedica-
ção ao folclore, em especial 
ao Grupo Folclórico Almeida 
Garrett.

Diretamente de São Pau-
lo vieram Fatima, Priscila e 
Vanessa Macedo, além do 
André e do Carlinhos, com-
ponentes do Rancho Folcló-
rico Pedro Homem de Mello, 
para homenagear a nossa 
querida Fatinha.

Desejamos à querida com-
ponente, Fatinha muito su-
cesso nesta nova fase de sua 
vida, em terras de Além Mar.   

O Presidente Ernesto Boaventura ao lado da primeira-dama Rose e 
demais componentes do R.F. Almeida Garrett quando homenagea-
vam a folclorista - Fatinha

Felipe Mendes – Presidente do Jornal Portugal em Foco também fez ques-
tão de saudar a querida amiga Fatinha, desejando-lhe muitas felicidades

Momento quando a Fátima recebia um galhardete do R.F. Pedro Ho-
mem de Melo, de São Paulo, das mãos da Componente Vanessa 
Macedo

A apresentadora Margareth, ao lado dos componentes, lendo uma 
mensagem para a querida Fatinha, emocionando todos seus amigos

Uma foto de recordação desta noite fantástica com os componentes 
do Rancho Garrett, homenageando a querida Fatinha que tanto en-
riqueceu com sua leveza o folclore feirense

Fatinha com D. Rosa Boaventura, Ernesto Boaventura e Felipe Men-
des, com um abraço já de saudade da querida componente

Emocionada nesta noite inesquecível, a grande folclorista Fatinha 
fazia seu agradecimento a todos pelo carinho que recebeu nesta 
noite inesquecivel

Última entrada da homenagea-
da com o pavilhão da Casa da 
Vila da Feira

Uma apresentação maravilhosa 
desta grande folclorista, com um 
semblante de felicidade plena

Que show do R.F. Almeida Garrett, na festa desta grande amiga, Fatinha! 
Com certeza ela merece todas as homenagens

Um dia marcado por muita emoção, onde a alegria foi contagiante, 
misturando-se com a saudade, já sentida da querida amiga
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Edição de 19 a 25 de Abril de de 2018

Dia 19.04.2018
Marcelo Garrido (filho Alberto Garrido); Sr. Adelino Leal (o Querido pai da 
Dulcimara Leal); Renata Afonso (Revista Nau´s).
Dia 20.04.2018
Hernani Vieira; Giulia Pereira (filha do Sr. Joaquim da Renovadora Cruz de 
Malta); Manuel Craveiro nosso amigo e assinante.
Dia 21.04.2018
Celestino Pantaleão (nosso chefinho do Leite Gege estará comemorando os seus 
66 anos de vida); Paulo Borges (filho Izilda Santos e Daniel Alfredo Machado); Sra. 
Maria do Céu Pardal Rodrigues (mãe dos amigos da Jada Condutores Elétricos 
Dra. Márcia Rodrigues e Carlos Rodrigues); Comemoram neste dia 54 anos de 
união conjugal o casal Sr. Jacinto J. Pereira e a Sra. Maria Emilia P. Pinto em 2018. 
Dia 22.04.2018
Com. Manuel Joaquim Teixeira de Carvalho (Coraltur); Aniversário de casa-
mento dos amigos Manuel Dias e Maria Isabel; Sra. Maria Alice Castro (es-
posa do Sr. Antônio Castro); Clarice Marcos Silva (das festas portuguesas); 

Severino Alves Nascimento; Adriano Amoroso (lá do ABC).
Dia 23.04.2018
Simone Pires Macedo; Maria Telma Melo Fernandes (esposa Com. João 
Caldas Fernandes); Dr. Thiago Neves; Dr. Fernando José Moredo (Presi-
dente do Hospital IGESP, Trasmontano e Reitor da FASIG).
Dia 24.04.2018
Andréa Guedes dos Santos (filha Sr. Manuel e da Bela sendo que seus pais 
são do Grupo Folc. dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha); Virgilio 
Braz (Grande Hotel Serra Negra); Isadora Dias Ferreira (filha do casal Fer-
nando e Fátima da Cidade de Campinas); Maria de Fátima Pim; José Grosso 
(Mira Assessoria Imobiliária).
Dia 25.04.2018
Antônio Luis Fernandes Azevedo (o conhecido Luis Yaúca da Portuguesa de 
Desportos); Dia do Contabilista; Sra. Patrocínia de Jesus Ferreira (esposa 
do Sr. Antonio Rodrigues ex-presidente do Elos Sul de São Paulo); Jhen-
nyffer dos Santos Silva; Ana Gabriela (Colaboradora da Numatur Turismo).

O Madeirense Fernando Miguel G. 
dos Santos comemorou seus 80 
anos de vida, bem vivida, no ultimo 
dia 10 de abril de 2.018. Comemo-
rou efusivamente com seus familia-

res, o seu aniversario, e no ultimo 
dia 13 comemorou com amigos, na 
Churrascaria Fogão Gaúcho, na 
Avenida Marques de São Vicente. 
Um almoço regado a caipirinha de 

vodka russa e dos vinhos portugue-
ses Esporão 2011, Quinta da Baca-
lhôa 2013 e do néctar dos deuses 
Herdade de Mouchão 2.008. Cliente 
habitual daquela casa conhece a 

todos, inclusive a direção da casa, 
com quem brinca como é seu modo 
de ser. Foram momentos agradáveis 
entre amigos, à saúde do amigo 
Fernando Miguel. Parabéns.

Fernando Miguel
Comemorou 80 Anos entre amigos

Fernando Miguel aqui com o neto Marcos Eduardo dos Santos Soares.

Reunidos vemos o aniversariante Sr. Fernando Miguel, o neto Marcos Edu-
ardo, o Gilvan Herculano, o Jurandir Alves Monteiro (Camisaria Fascynios), 
a Eleni Ana da churrascaria e ainda o Eduardo, o Reinaldo, e o Luciano.

Missa de Páscoa no Lar da Provedoria
Mais uma vez o Lar da Provedoria da 
Comunidade Portuguesa do Estado 
de São Paulo, esteve em festa, desta 
vez para comemorar a Páscoa. Foi 
no último dia 25 de março de 2.018, 
que “a ressurreição de Jesus Cristo”, 
foi ali recordada com a celebração 

de uma santa missa de Ramos pelo 
Padre Bolivar (Saletino) e ainda um 
coral. As comunidades que ajuda-
ram nessa celebração eram das 
Igrejas Nossa Senhora do Carmo e 
Nossa Senhora do Rosário. A musi-
ca e a animação como de costume 

foi ali levada pelo Rancho Folclórico 
Pedro Homem de Mello, que depois 
alguns números do seu repertorio, 
convidou os presentes para dançar 
um vira livre. Neste dia depois do 
presidente do rancho Sr. Justiniano 
Lameiras Macedo fazer uso da pa-

lavra tivemos a saudação a todos 
os presentes, do presidente daquela 
entidade Sr. Oscar Ferrão. Tivemos 
também presentes neste dia, uma 
equipe de funcionários da EDP que 
levaram ovos de páscoa para os in-
ternos no Lar da Provedoria. 

Padre Bolivar durante a celebração. Detalhe dos presentes.

Rancho Pedro Homem de Mello 
mais uma vez animando a Páscoa 
no Lar da Provedoria.

O Presidente da Provedoria Sr. Oscar Ferrão a esposa Sra. Emília Morgado 
e funcionários da EDP que doaram os ovos de pascoa para os internos.

Fotos de: Meire Amorim
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Galegos das tascas queirozianas
Os personagens galegos, 

espanhóis da região da 
Galícia, ao Norte do Rio Minho, 
aparecem em diferentes momen-
tos da virtuosa obra literária do 
maior dos romancistas portugue-
ses do século XIX, célebre mes-
tre da Geração de 1875, José 
Maria de Eça de Queiróz (1845 – 
1900), sobretudo em Os Maias, 
lançado em 1888, bem como 
na versão censurada da obra, 
A Tragédia da Rua das Flores, 
publicada, tardiamente, em 1980. 
Os galegos são, invariavelmente, 
na Lisboa queiroziana, empre-
gados de mesa, que, no Brasil 
afrancesado do início do século 
XX, passaram a ser chamados 
de garçons. Os imigrantes prove-
nientes da Galícia estavam sem-
pre a servir as mesas nas então 
populares tascas da Baixa pom-
balina, muitas das quais ainda lá 
estão, ou no Bairro Alto, do anti-
go Grêmio Literário e do café A 
Brasileira, mas, também, à Rua 
da Misericórdia, nos esplêndidos 
salões do Restaurante Tavares, 
fundado em 1784 e que, graças 
a Deus, continua a funcionar. Es-
ses empregados de mesa eram 
muito maltratados nas obras do 
escritor da Póvoa de Varzim, que 
os via como ignorantes e, princi-
palmente, parvos. Nada mais in-
justo e, diríamos hoje, nada mais 
politicamente incorreto. Cheguei 
a conhecer, na Baixa pombalina, 
à Rua dos Correios, próxima ao 
Largo do Rossio, em meados 
dos anos 1970, muitos desses 
personagens galegos que ainda 
serviam em casas tradicionais, 
como no Restaurante João do 
Grão, fundado por uma família 
originária da Galícia e onde, ain-
da hoje, come-se, como gosto, 
um honesto bacalhau ao grão-
de-bico.  

Provavelmente, o desprezo 
dos lisboetas queirozianos 

pelos galegos, para além da hu-
milde origem camponesa deles, 
autênticos labregos, como se de-
nomina no idioma galego os que 

trabalham a terra, possui raízes 
na Independência de Portugal, 
quando Dom Afonso Henriques, 
em 1128, na memorável Batalha 
de São Mamede, em Guimarães, 
derrotou os exércitos da própria 
mãe, Doña Teresa de León, que 
era galega e, ao contrário do fi-
lho vimarense, pretendia manter 
o Condado Portucalense ligado 
à Coroa de Leão, à qual tam-
bém Galícia e Astúrias estavam 
à época vinculadas. Com raízes 
comuns celtas, povos provenien-
tes do Leste europeu que há três 
mil anos ocuparam a Península 
Ibérica, galegos e portugueses 
do Norte, estiveram juntos até a 
Independência proclamada por 
Dom Afonso Henriques e chega-
ram a formar as duas Galécias 

durante a presença romana, a 
partir do ano 145 antes de Cris-
to. A Galécia do  Norte é a atual 
Região Autônoma espanhola da 
Galícia e a do Sul, estendia-se 
da margem portuguesa do Rio 
Minho ao Rio Mondego, que ba-
nha Coimbra – onde está sepul-
tado, no Mosteiro de Santa Cruz, 
Dom Afonso Henriques. Mais ao 
Sul estava a mítica Lusitânia, 
que, então, incluía a atual re-
gião espanhola de Extremadura, 
onde se encontram as províncias 
de Mérida, Cáceres e Badajoz.

Juntos, galegos e portugue-
ses do Norte, no século 

VIII, formaram, com as vulgatas 
latinas peninsulares, a rica lín-
gua galaica, comum às duas Ga-
lécias – e mais antigo, portanto, 
do que o castelhano, que data do 
final do século X. Falavam gale-
go Dom Afonso Henriques e a 
sua mãe Doña Teresa de León. 
Só aos poucos, nos séculos se-
guintes à Independência, os idio-
mas foram sofrendo mudanças, 
afirmando-se o português como 
língua universalizada, a partir do 
século XV, presente praticamen-
te em todos os pontos do pla-
neta. Da própria Europa, África 
e Ásia ao Novo Mundo, que era 
o Brasil. Sofreria, ao longo dos 
últimos 600 anos, um processo 
de castelhanização o galego das 
regiões ao Norte do Minho, for-
mado pelas províncias de Ponte-
vedra, La Coruña (ou A Coruña), 
Lugo e Orense (ou Ourense). O 
grande reencontro entre os anti-
gos povos da Galécia do Norte 
e da Galécia do Sul começaria 
a se dar, gradual e lentamente, a 
partir da coroação na Espanha, 
em 1975, do Rei Juan Carlos I, 
que viveu parte da infância e 
adolescência em Cascais, nos 
arredores de Lisboa, fala per-
feitamente o erudito português 
da velha metrópole imperial e 
aceitou que o galego passas-
se a ser um dos quatro idiomas 
oficiais da Espanha, juntamen-
te com o castelhano, catalão e 
basco. Floresceu, desde então, 
o renascimento do galego e hoje 
a Região Autônoma da Galícia, 
com muito orgulho, integra, como 
membro observador associado, 
a Comunidade de Países de Lín-
gua Portuguesa, a CPLP, criada, 
oficialmente, em 1995. Portugue-
ses e galegos, enfim, superados 
o imaginário da Batalha de São 
Mamede e a arrogância contra 
os pobres labregos dos persona-
gens do autor poveiro, podem – e 
devem – conviver serenamente 
nas duas terras separadas pelo 
meu querido rio, que, numa mar-
gem, é Minho e, na outra, Miño. 

Dia 20.04.2018
Visita do Presidente dos Açores a Casa dos Açores 
de São Paulo
A Casa dos Açores de São Paulo, estará nesta noite 
recepcionando o Dr. Vasco Alves Cordeiro Digníssimo 
Presidente do Governo Regional dos Açores e comiti-
va, a partir das 19 horas.  Teremos a exibição do Coral, 
Cantares do Basalto da Casa dos Açores, exibição do 
Grupo Folclórico da Casa dos Açores e coquetel. Infor-
mações pelo fone 2296.4890 – 2942.0487 ou a R. Den-
tista Barreto, 1282 na Vila Carrão.
Dia 21.04.2018
Comemoração dos 36 anos da Casa de Portugal de 
Praia Grande
A diretoria da Casa de Portugal de Praia Grande agora 
presidida pelo Com. Albino de Abreu Ferreira, convida 
a todos para a comemoração de mais um aniversario 
da entidade, nesta noite a partir das 20 horas. Teremos 
um seleto jantar, homenagem ao Sr. José Augusto do 
Rosário por relevantes serviços prestados e a anima-
ção da Banda Alma Lusíada. Convites e informações na 
secretaria ou com a diretoria.  Av. Paris 1.500 Canto do 
Forte - Praia Grande – São Paulo fone (13) 3491.4559
Adega da Lusa com Rancho Vilas de Portugal
Você não pode perder mais esta festa popular, com entrada 
gratuita a partir das 19 horas na Portuguesa de Desportos, 
numa realização do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas e 
muita animação com a Tocata do Grupo Folclórico da Por-
tuguesa de Desportos que se exibirá e como convidado o 

Rancho Folclórico Vilas de Portugal. Local Rua Comendador 
Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 22.04.2018
Comemoração do Dia da Comunidade Luso-Brasileira
Ato Cívico “22 de Abril - Dia da Comunidade Luso-Brasi-
leira e doDescobrimento do Brasil” a partir das 11 horas. 
Orador Oficial: Nuno Rebelo de Sousa, Presidente da Fe-
deração das Câmaras Portuguesas no Brasil. Apresenta-
ção do Rancho Folc. Pedro Homem de Mello. Local: Par-
que do Ibirapuera - Monumento a Pedro Álvares Cabral. 
Realização: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira 
do Estado de São PauloInformações: (11) 3342-2241
Almoço do Rancho Raízes de Portugal
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará neste dia rea-
lizando em sua sede na Associação dos Poveiros, mais 
um almoço convívio a partir das 12 horas. Teremos o de-
licioso bacalhau e a animação estará a cargo do rancho 
da casa. Convites e informações com Sra. Soledade 
(11) 2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria – São Paulo
Dia 24.04.2018
Sessão Solene - Comemoração do Dia da Comuni-
dade Luso-Brasileira
Venha participar da Sessão Solene “22 de Abril - Dia da Co-
munidade Luso-Brasileira e doDescobrimento do Brasil” a 
partir das 19,30 horas.Iniciativa do Vereador Toninho Paiva. 
Local: Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 
100. Realização: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira 
do Estado de São Paulo. Informações: (11) 3342-2241
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A Associação dos Povei-
ros de São Paulo, presidi-
da atualmente pelo Sr. Lino 
Fernandes Lage,realizou 
no ultimo dia 07 de abril de 
2.018, uma belíssima festa 
para comemorar seus 27 
anos de fundação. Seu sa-
lão de festas principal que 
tem o nome doex-Presiden-
te da Câmara da Povoa de 
Varzim, “Dr. José Macedo 
Vieira”, se revestiu para 
recordar a data de 06 de 
Abril de 1.991, data de fun-
dação da entidade, graças 
a pujança de alguns povei-
ros que tornaram possível 
a fundação da entidade e 
agora a continuidade. Fo-
ram eles os baluartes Dr. 
Manuel Cruz (falecido), Dr. 
Arlindo Oscar, Laurentino 
Vilar (recentemente faleci-
do), Antonio Moreira (faleci-
do), Joaquim Alves, Manuel 
Dourado Fontes, Antonio 
Manuel Martins, Amândio F. 
Cruz, José de Sá Alves Mo-
reira, Manuel Vieira, Manuel 
Boucinha (falecido) e Ma-
nuel Gonçalves Lourenço. 
Esta realização contou com 

Poveiros de São Paulo
Chegaram aos 27 anos

Sra. Maria Rosa dos Santos, o esposo e ex-presidente dos Sr. Isaias dos 
Santos, Sr. Antonio Gomes (Padaria Charmosa) a esposa Sra. Daleth A. M. 
de Oliveira, a Daniela Maria e o Eduardo Martins.

Muita emoção no instante da homenagem à Sra. Maria Vilar em nome do 
seu falecido esposo Sr. Laurentino Vilar, aqui com as filhas Maria da Graça, 
Ana Amélia e o genro Ricardo.

Sr. Isaias dos Santos ex-presidente dos Poveiros aqui representando o ho-
menageado Sr. Américo Martins da Costa para receber a homenagem.

Sr. Lino Lage e esposa homenageando o fundador Sr. Manuel Gonçalves 
Lourenço aqui com a filha Sra. Arlete Moreira G. Lourenço.

Instante da homenagem com flores a Sra. Isaura Milhazes, Sra. Maria Vilar, 
Sra. Fernanda Poveira e a 1.a dama Sra. Alice Lage.A animação reinou nesta noite com a Banda Alma Lusíada.

Instante do “Parabéns a Você” à Associação dos Poveiros de São Paulo.

Aqui o casal de diretores dos Poveiros Sr. Manuel M. da Costa a esposa Sra. 
Mara Rocha e os amigos Sra. Izilda e Sr. Miguel Lareu, Sra. Viviane e Sr. 
Jeferson A. Lareu, Sra. Odete e Sr. Carlos Alberto, a Daniela e o Eduardo 
Martins, a Sra. Maria Helena e o Sr. Paulo Manuel da Silva. Animando e muito a esta grande festa vemos a Banda Alma Lusíada.

Aqui a diretoria da Associação dos Poveiros de São Paulo liderada pelo Sr. Lino Lage. O Presidente dos Poveiros Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Lage e os demais presidentes de entidades presentes.

O Presidente dos Poveiros Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Lage e os 
porta-estandartes dos Poveiros e do Rancho Raízes de Portugal.

o apoio das empresas: Zar-
co Viagens e Turismo; Esta-
cionamentos Trevo; Cardim 
Plaza Hotel; Luzitana Jóias 
e Ofner. A comemoração 
reuniu diretores, poveiros 
e não poveiros, amigos da 
entidade, vários represen-
tantes de entidades co-ir-
mãs, e diversas autorida-
des.O cerimonial da noite 
esteve a cargo do assessor 
do Vereador Toninho Pai-
va Sr. Claudio Alba, que 
depois de saudar a todo-
sanunciou a execução dos 
hinos do Brasil e de Portu-
gal. Na continuidade foram 
convidadosa se dirigirem a 
frente, o presidente da en-
tidade Sr. Lino Lage, o Ve-
reador Toninho Paiva, Sra. 
Isaura Milhazes da Casa 
dos Poveiros do Rio de Ja-
neiro, o vice Presidente do 
Arouca São Paulo Clube 
Com. Artur Andrade Pinto, 
Sr. Antero Pereira Presiden-
te do SAMPAPÃO, Dr. Ma-
nuel Magno Presidente do 
Conselho da Comunidade, 
o ex-presidente Sr. Isaias 
dos Santos, o Sr. Antonio 

Loureiro da Comunidade 
Gebelinense e o presidente 
da Casa Ilha da Madeira Sr. 
Jose Manuel Bettencourt. O 
ex-presidente Sr.Jorge Ros-
maninho no uso da palavra 

teceu comentáriosa respei-
to da fundação da entidade 
e os homenageados des-
sa noite. A Sra. Milhazes 
recordou o falecimento de 
sua querida mãe e do Sr. 
Vilar que como ela têm os 

poveiros como sua segun-
da casa. Dr. Magno parabe-
nizou o presidente Sr. Lino, 
sua esposa Sra. Alice bem 
como seus pares de dire-
toria. O Sr. Isaias agrade-

ceu ao Sr. Américo Martins 
da Costa da OFNER bem 
como aos amigos da Pada-
ria Charmosa pelo apoio. Já 
o Com. Artur, o Sr. Antero, 
e o Sr. Bettencourt, parabe-
nizaram os timoneiros das 

casas portuguesas e que 
esperam que os jovens as-
sumam seus lugares para 
não deixar morrer nossas 
associações. O Presiden-
te Sr. Lino agradeceu a 
presença de todos e disse 
que ainda precisa da Dona 
Fernanda Poveira nos seus 
já perto dos 90 anos bem 
como Sra. Maria Vilar, por 
muitos anos. Pediu aplau-
sos ao pessoal da cozinha 
bem como ao Dpto. Femi-
nino liderado pela esposa 
Sra. Alice Lage. O vereador 
Toninho Paiva no uso da 
palavra saudou a todos, e 
deu-se inicio a entrega de 
diplomas da Câmara Muni-
cipal, em reconhecimento e 
gratidão. Foram homenage-
ados IN-MEMORIAN o Sr. 
Lauretino Vilar que recen-
temente faleceu e lá esti-
veram muito emocionadas 
a esposa Sra. Maria Vilar 
e as filhas Maria da Graça, 
Ana Amelia e o genro Re-
nato. O Sr. Américo Martins 
da Costa que foi represen-
tado pelo amigo Sr. Isaias 
dos Santos, o fundador Sr. 

Joaquim Alves da Silva, a 
Sra. Maria Fernanda Pin-
to e o fundador Sr. Manuel 
Gonçalves Lourenço. Fo-
ram homenageadas com 
flores a 1.a dama Sra. Alice 
Lage, a Sra. Fernanda Po-
veira a Sra. Maria Vilar e a 
Sra. Isaura Milhazes, que 
ainda brindou a todos com 
a canção “O Imigrante” que 
ofereceu ao amigo Vilar e a 
sua querida mãe. Aos pre-
sentes foi oferecido um co-
quetel seguido de jantar. A 
animação e show da noite 
estiveram a cargo da Ban-
da Alma Lusíada, uma das 
melhores da atualidade, 
que colocou a todos na pis-
ta a dançar sua modas. No 
repertorio muito folclore, 
musicas de Roberto Leal e 
muitos sucessos dos anos 
60, 70 e 80. Não falou o tra-
dicional “Parabéns a Você” 
e o corte do belíssimo bolo 
da OFNER e também o sor-
vete. PARABÉNS POVEI-
ROS. Mais detalhes no site 
www.portugalemfoco.com.
br ou no facebook/Portugal 
em foco. 
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ClássiCo Contou Com meia
europa nas banCadas

Os grandes jogos des-
pertam sempre a curiosi-
dade e a atenção de to-
dos. O duelo entre Benfica 
e FC Porto (0x1), referen-
te à 30.ª jornada da I Liga, 
não foi diferente e por isso 
mesmo nas bancadas do 
Estádio da Luz estiveram 
diversos emblemas euro-
peus.  De Inglaterra esti-
veram Arsenal, Aston Villa, 
Liverpool, West Ham, Lei-
cester, Tottenham e Man-
chester United. Do País 
de Gales, destaque para 
a presença do Swansea 
orientado pelo português 
Carlos Carvalhal.  De Itá-
lia, destaque para as pre-
senças de AC Milan, Inter 
e Juventus. Os espanhóis 
do Atlético de Madrid e 

O Sporting aproximou-se do segundo lugar do Benfica, ao 
vencer o derbi lisboeta com o Belenenses, por 4x3, em jogo 
da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. O Sporting 
conservou o terceiro lugar, com 71 pontos, mais três do que 
o Sporting de Braga, e colocou-se a três do Benfica, segundo 
classificado, que perdeu em casa o clássico com o FC Porto 
(1x0) e cedeu a liderança aos ‘dragões’, tendo ainda de visitar 
os ‘leões’ na penúltima jornada. O Belenenses segue no 11.º 
posto, com 33 pontos.

sporting ganha no restelo
e coloca-se a três pontos

do benfica

A ‘novela’ em torno do 
futuro de Cristiano Ronal-
do pode estar muito perto 
de conhecer um desfecho, 
segundo relatos oriundos 
de Espanha.

O jornalista Eduardo 
Inda revelou, no programa 
El Chiringuito de Jugones, 
que o Real Madrid deci-
diu-se, por fim, a ‘puxar 
dos galões’ e a fazer uma 
proposta de renovação 
significativa ao internacio-

real madrid puxa dos galões 
e faz proposta de renovação 

milionária a Cr7

Depois de Vinicius acer-
tar a transferência do Fla-
mengo para o Real Madrid, 
os clubes espanhóis con-
tinuam empenhados em 
‘pescar’ novos talentos no 
futebol brasileiro. Desta 
vez, e segundo a imprensa 
espanhol, é o At. Madrid a 
tentar a entrar na corrida 
por Paulinho, jogador que 
tem sido associado ao inte-
resse do FC Porto. 

De acordo com a mesma 
publicação, os colchoneros 
já terão mesmo feito che-
gar ao Vasco da Gama uma 
proposta de 14 milhões de 
euros pelo extremo, valor 
insuficiente para convencer 

os responsáveis do clube 
brasileiro.

Eleito a revelação da 
última edição do campeo-
nato Carioca, Paulinho é 
visto como uma das gran-
des promessas do futebol 
canarinho. Na Taça Liber-
tadores, o jovem craque 
foi utilizado em seis jogos, 
onde apontou dois gols e 
duas assistências. 

Com contrato até janeiro 
de 2020, Paulinho tem uma 
cláusula de rescisão de 30 
milhões de euros. Além do 
FC Porto e do At. Madrid, 
também o AC Milan, o Inter 
e o Paris SG estão atentos 
ao jogador de 17 anos.

At. madrid entra na corrida 
por alvo do Fc porto

Um gol de Herrera, aos 90 minutos, 
deu ao FC Porto a vitória no clássico com 
o Benfica, por 1x0, e devolveu aos ‘dra-
gões’ a liderança da I Liga da portuguesa 
de futebol, na 30.ª jornada. A vitória no 
Estádio da Luz, em Lisboa, deixa o FC 
Porto no comando do campeonato, com 
76 pontos, mais dois do que o tetracam-
peão Benfica, a quatro jornadas do final 
da prova. Depois do ‘nulo’ da primeira 
volta, no Dragão, os ‘azuis e brancos’ 
ganham vantagem na reta final da liga, 
em que o Benfica terá ainda de jogar no 
terreno do Sporting, que soma 68 pontos.

FC Porto vence Benfica na Luz
e ganha vantagem na luta pela título

Real Betis, os germânicos 
do Borussia Dortmund e 
os turcos do Kasimpasa 
encerram o vasto rol de 

presenças especiais na 
Luz.  Refira-se que há di-
versos jogadores, tanto 
do Benfica como do FC 

Porto, que já foram asso-
ciados aos clubes acima 
mencionados.

nal português.
A oferta situa-

se nos 35 milhões 
de euros anuais, 
o que significa-
ria que, aos 33 
anos, o avançado 
veria o seu orde-
nado aumentado 
em cerca de 14 
milhões de euros 
por ano.

Além disso, 
Cristiano Ronal-
do igualaria Lio-
nel Messi como 
o mais bem pago 
jogador do mun-
do. Quanto a 
Neymar, que au-

fere cerca de 30 milhões 
de euros por ano, ‘tom-
ba’ para o terceiro lugar 
na tabela dos milionários 
do futebol mundial.

Cristiano Ronaldo ain-
da não deu o ‘sim’ de-
finitivo’, mas, adianta o 
mesmo jornalista, ter-se-á 
mostrado agradado com 
os valores colocados em 
cima da mesa pelo Real 
Madrid.
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Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

vereadora

Com surpresa e alegria leio que existe uma ver-
dadeira invasão de turistas, judeus, procurando 
conhecer o patrimônio judaico nacional. Lembro-
me que há 35 anos atrás, quando me casei, o meu 
querido e saudoso Gerson fez questão de conhecer 
alguns cantinhos de Portugal, com os quais sentia 
afinidade judaica. Bragança, Belmonte, Trancoso, 
Tomar e Porto foram os principais. O Porto por-
que tinha uma sinagoga onde se realizavam ca-
samentos de várias partes da Europa. Entretanto, 
ao visitarmos a sinagoga, quando perguntamos ao 
responsável pelo templo quantos judeus tinha na 
cidade, ele sorriu dizendo que tinha apenas oito, 
contando nome a nome em suas mãos. Com sa-
tisfação vejo que o país hoje apresenta uma outra 
realidade. Há novas linhas aéreas entre Portugal e 
Israel, agências especializadas, novos hotéis e até 
lojas oferecendo alimentos kosher. O rabino de Bel-
monte, Elisha Salas, justifica que o interesse reno-
vado dos judeus por Portugal é emocional. Desde 
Moisés ao Holocausto, passando pela Inquisição, a 
história dos judeus é uma história de perseguição 
constante. A partir do momento em que voltaram a 
ser aceitos, tem uma grande obsessão por desco-
brir as suas raízes e saber de onde vieram. Portugal 
se apresenta como um lugar tolerante e seguro e 
com uma herança judaica muito forte. A declaração 
de Fabiana Bezerra, uma brasileira, pernambucana, 
descendente de judeus portugueses na sinagoga 
de Trancoso reforça esse conceito, disse Fabiana 
“Quando uma Terra se entranha no sangue de um 
povo, pertence a esse povo para sempre.” Faço 
uma breve reflexão e, concluo que esta foi a grande 
razão que levou o meu querido Gerson a percorrer 
vários caminhos de Portugal, no caso à procura das 
minhas raízes.

CAMINHOS DE 
PORTUGAL

CoNvITe À CoMUNIdade
PorTUGUeSa e LUSo-BraSILeIra

CaSa daS BeIraS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca
Rio de Janeiro - Tel.: 2273-1897

Data Dia 24 De abRil
terça-feira – início as 20:30 horas, no Salão Nobre

A casa das Beiras do Rio de Janeiro convida a 
família portuguesa e luso-brasileira para solenida-
de do Dia da Comunidade Luso-Brasileira. A ce-
rimônia será presidida pelo Cônsul Geral de Por-
tugal no Rio de Janeiro, Dr. Jaime Leitão e como 
Oradora Oficial da noite, a Vereadora da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, Teresa Bergher.
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O Presidente da 
Casa da Vila da 
Feira, Ernesto 
Boaventura, o vice
-presidente social, 
Fernando Alves, 
confraternizando-
se com os amigos, 
o casal empresá-
rio Manuel Pinto 
Aires e esposa D. 
Guilhermina

Diretores do Castelo da Feira, Dr. Fernando Carrasquei-
ra, que também é nosso colunista, num bate papo com o 
Dr. Albano da Rocha, com bastante atenção ao assunto

Essa é a 
equipe das 

queridas 
senhoras 

da Casa da 
Vila da Feira, 
D. Rosa Boa-
ventura, sua 

neta Rose 
Boaventura,  

Luzia Car-
rasqueira, 

Fernanda e 
Alzira

Vila da feira é sempre muito bom
Mais um fim de 

semana, onde asso-
ciados e amigos da 
Casa da Vila da Feira 
estiveram saboreando 
a deliciosa gastrono-
mia feirense, além de 
degustar deliciosos 
vinhos portugueses e 
aquela cervejinha, bem 
gelada.

Como sempre, o 
Presidente Ernesto Bo-
aventura e seus direto-
res, Fernando Alves e 
Sérgio Viana, atencio-
sos com todos que lá 
comparecem para fes-
tejar o Convívio Social 
Feirense. Não pode-

mos deixar de falar nas 
senhoras do Departa-
mento Feminino, que 
muitas vezes largam 

seus compromissos 
para dedicar-se à 
sua querida Casa da 
Vila da Feira

almoço Gaúcho no arouca

O grande apresentador, o dinâmico An-
tônio Marques – diretor do Arouca, ao 
lado da sua querida esposa Alice

Um time de pri-
meira no Arouca, 
Alice Marques, 
Irene, esposo 
Adão Ribeiro, 
Fernanda, espo-
so Toninho Se-
rápico, Norberto 
Teixeira,  esposa 
Luzia e, presti-
giando o almoço 
gaúcho

A diretoria do Arouca Barra Clu-
be apresentou para seus associa-
dos e amigos, mais uma novidade, 
o almoço gaúcho, com a culinária do 
Rio Grande do Sul e em destaque, 
as carnes nobres e acompanhamen-
tos diversos, bebidas variadas. Tudo 

preparado com muito bom gosto para 
atender à Comunidade Portuguesa e 
Luso-Brasileira que prestigiou e gos-
tou da inovação. Ressaltamos, tam-
bém, a atenção do presidente Fer-
nando Soares e sua diretoria, sempre 
presentes com familiares e amigos.

Panorâmica do 
Almoço gaúcho, 
no domingo, no 

Arouca Barra 
Clube, onde 

os presentes 
aproveitaram, da 

melhor forma,  
em destaque o 
empresário An-
tônio Pinho, do 

Supermercados 
Guanabara

O ex-presidente arouquense, Cláudio Ri-
beiro – diretor da famosa empresa Vila de 
Arouca, num bate papo com um dos parti-
cipante do animado almoço
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Confraternização do G.F. Serões das Aldeias
Bonito encontro de 

componentes e dire-
tores do G.F. Serões 
das Aldeias, no salão 
para Paróquia Santo 
Antônio dos Pobres, 
no centro. Um dia de 
muita alegria com a 
Comunidade presti-
giando o evento que 
esteve perfeito. Um 
almoço de convívio 
especial com um su-

per cardápio, reple-
to de variedades e 
de muito bom gosto. 
Tudo supervisionado 
pelo presidente Sr. 
Manuel Ramos, gran-
de incentivador desta 

moçada. Uma tarde 
de muito folclore com 
o Grupo Serões das 
Aldeias, realizando 
uma linda apresen-
tação ao som da sua 
Tocata. Na oportu-

nidade o Toninho 
Mendes estreou nova 
idade e festejou com 
amigos.

Um dia perfeito 
para os amantes do 
folclore português.

Mais uma belíssima apresentação do G.F Serões das Aldeias, no seu convívio na Paró-
quia Santo Antônio dos Pobres, onde este Grupo se integra totalmente

Bonita 
homena-

gem do 
G.F. Serões 
das Aldeias 

ao aniver-
sariante 
Toninho 

Mendes-
com cer-
teza, sua 

emoção  foi  
visível

Esse time 
de “más-
ter-chef” é 
responsá-
vel pelas 
delícias do 
cardápio do 
tradicional 
almoço. 
Parabéns a 
todos pelo 
carinho ao 
receber os 
convidados

A Tocata do G.F. Serões das Aldeias é simplesmente um 
show à parte, com seus componentes dando o colorido 
musical à festa

Aspecto do almoço do G.F. Serões das Aldeias, onde além de se aplaudir o folclore, 
deram as voltas do vira e ninguém ficou parado

Panorâ-
mica dos 
amigos que 
estiveram 
presentes, 
saboreando 
o delicioso 
almoço pre-
parado no 
capricho



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maneca Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
TERNURA!

Pé de ValSa 
da SemaNa

Domingo passado, no belo Almoço Dançante da 
Casa das Beiras, no estilo self-service, com o titu-
lo de Taberna Beirã, uma tarde bem passada e ao 
toque do Conjunto Amigos do Alto Minho, que entu-
siasmou todos para dançar. Mas, desta vez, o  Pé de 
Valsa da Semana, como vemos na foto, foi o distinto 
casal Dona Maria Antônia e seu estimado marido Sr. 
Antônio Ribeiro - Diretores da Padaria e Confeitaria 
Santo António, no Largo dos Leões (Humaitá). Para-
béns amigos, muita saúde, extensivo a toda a família.  

No almoço de domingo no Solar Beirão, 
podemos ver, na foto, as manas Idalina e 
Henriqueta, a seguir, D. Vanda, carinhosa-
mente Vandinha, uma máquina humana a 
quem tiro o meu chapéu. Parabéns amiga! 
De pé, D. Idália e a seu lado, o amigo Edu-
ardo, que gostei muito de ver, achei-o bem 
disposto, depois de tanta luta com a saúde. 
Amigo Eduardo, a vida é maravilhosa com 
saúde, por isso não devemos desconside-
rar a orientação médica, quem morre pela 
boca, é o peixe, quando é pescado com 
anzol. Achei o seu visual muito bom, conti-
nue assim e escutando as pessoas que lhe 
querem bem, com o nosso abraço, saúde e 
mais saúde. 

VeReadoRa teReSa BeRGHeR, 
IluStRe oRadoRa, No dIa da

comuNIdade
luSo-BRaSIleIRa!

Linda imagem do G.F. Serões das Aldeias, numa pose 
especial em frente à Igreja Santo Antônio dos Pobres, 
onde realizaram, no passado domingo, mais um almo-
ço de confraternização, com os amigos da comunidade 
portuguesa marcando presença em peso. Parabéns ao 
presidente do G.F. Serões das Aldeias, Manuel Ramos 
por estar sempre apoiando e incentivando essa turma. 
Parabéns amigo.

famílIa folcloRISta

G.f. SeRõeS daS aldeIaS 
SemPRe em atIVIdade

 adoReI VeR eSteS amIGoS

Desde muito cedo, essa jovem senhora, Sandra 
Serápico acompanhou seus pais Fernanda e Toninho 
Serápico e aprendeu a vivência, as tradições 
portuguesas e apaixonou-se e desde pequena faz 
parte do Rancho Folclórico do Arouca. Agora, passa 
para sua filha e tudo mais que seus pais ensinaram, 
como a amar o nosso Portugal querido. Parabéns, 
querida e um beijinho.

lINda famílIa luSo-BRaSIleIRa
Domingo passado, grande Almoço Dan-
çante da Casa das Beiras com o titulo: 
Taberna Beirã. Parabéns a toda Direto-
ria pelo gostoso cardápio apresentado e 
como vemos não poderia ser diferente. 
Neste lindo cenário fotográfico, a pre-
sença de uma família que nos orgu-
lha pela sua maneira de ser, pelo bem 
querer familiar e pelo carinho, também, 
aos princípios da Pátria Mãe, por isso, 
os louvo. Como vemos à esquerda, Co-
mendador Afonso Bernardo Fernandes, 
esposa D. Florbela Roçado, com seu 
querido bisneto, Bernardo Fernandes, 
a seguir sua avó D. Jô, com um deta-
lhe, Bernardo com apenas cinco anos já 
pede para ir para o Clube Português, ou 
seja, é Luso Brasileiro. Parabéns e mui-
ta saúde para todos.     

dedIcação e amoR ao 
R. f. almeIda GaRRett
Na sexta-feira passada foi realizada a Tasca do 
Folclore na Casa da Vila da Feira, onde aconteceu  
a despedida, do Brasil, da grande “Fatinha” como é 
chamada, carinhosamente, pelos amigos, está indo 
morar em Portugal. Uma perda muito grande para o 
folclore, pois seu amor e dedicação foram muito in-
tensos nesses anos em que esteve no G.F. Almeida 
Garrett. Seus amigos estiveram lá para envolvê-la 
de muito carinho e desejar muito sucesso nas ter-
ras de além mar. Um grande beijão meu e da minha 
Idália. Querida, vai com Deus.

No dIa 24 de aBRIl,
Na caSa daS BeIRaS
Teremos a Sessão Solene da Co-

munidade Luso-Brasileira, a partir das 
20 horas e trinta minutos. A cerimônia 
será presidida pelo Sr. Embaixador 
Jaime Leitão, Cônsul Geral de Portugal 
no Rio de Janeiro. Teremos como Ora-
dora a Senhora Vereadora Teresa Ber-
gher. Vamos prestigiar, a festa é dos 
portugueses e brasileiros que amam a 
nossa pátria. ABRAÇOS FADISTAS.

caSa daS BeIRaS
Rua Barão de Ubá,

341 – Tijuca RJ
Tel.: 2273-1897

O galã global, o ator Português 
Ricardo Pereira, beijando 

apaixonadamente sua linda 
esposa, sua Francisca, depois de 
ser condecorado com a Comenda 
do Governo Português, no 
Palácio São Clemente. Ricardo 
Pereira, emocionado, agradeceu 
a honraria e declarou que faria o 
melhor pela propagação cultural e 
tradições portuguesas entre Brasil 
e Portugal. MUITAS BENÇÃOS

BeIJo
aPaIXoNado!

NoVa
maRataíZeS!
Estou feliz ao publicar o novo espaço de 
iguarias portuguesas, Nova Marataízes, 
do meu amigo Domingos Queiroga, 
na Rua Santa Luísa, 210 - Maracanã 
(Praça Niterói) Tel.: 2284-1931. Lá 
encontramos, vinhos, bacalhau, alheiras, de-
liciosos queijos. Logo na entrada somos brin-
dados com uma fatia de bom queijo e um co-
pito de Vinho do Porto. Breve estarei lá para 
abastecer a minha despensa de artigos portu-
gueses Marataízes. MUITAS BENÇÃOS!

Num encontro na Casa do Bacalhau, onde se come-
morava o sexto aniversário, do GRUPO CARIOCA 
LEONINO, SPORTING DE PORTUGAL.  Salão super 
lotado, alegria esportiva no ar. Deparei-me com uma 
esplendorosa bandeira do nosso Sporting de Portugal. 
Fui recepcionada pelo Diretor da Confraria, Sr. Sérgio 
Rodrigues, e logo virei  Confradessa, desse tão ilus-
tre (GRUPO CARIOCA LEONINO). Fiquei muito emo-
cionada, visto que desde menina sou sportinguista de 
coração. Aconselho aos amigos adeptos desse tão 
querido clube, que se juntem a nós. Página no face... 
GRUPO CARIOCA LEONINO AMIGOS DOS PORTIN-
G-BRASIL. Na foto, Maria Alcina e o Sr. Sérgio Rodri-
gues – Diretor do GRUPO  CARIOCA LEONINO.

GRuPo caRIoca leoNINo!

Saudades do meu amigo Luís Augusto de Sousa, 
(SUPER PRIX), e sua esposa Glorinha, gente fina, 
casal dignidade. Na foto, Luís Augusto, Pezinho, 
Fernando Horta, Eurico Miranda e um amigo. MUI-
TAS BENÇÃOS!

luIS auGuSto de SouSa
o amIGo de SemPRe

...A TERNURA DA BRISA SOBRE A RELVA,
A TERNURA DE UM  BOTÃO QUE SE ABRE EM FLOR,
A MÃO QUE ENCONTRA O GESTO PERFEITO,
O TOQUE QUE CURA
O OLHAR DA COMPREESÃO.
 O MEU SER ESTÁ RADIANTE DE TERNURA!
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Marcando presença na Taberna Beirã, neste domingo, o vice-presidente da Casa das 
Beiras, Luís Ramalhoto, esposa Maria Helena, Sra. Maria de Lourdes, os amigos, o 
casal Roseni Blanck e esposo Pezinho

Outra turma de destaque, na Casa das Beiras, Antônio Ribeiro, esposa Maria Antônia 
Ribeiro, a amiga Gertrudes e o casal de amigos, José Cavaleiro e Maria da Glória

Taberna beirã esTá empolgando
Mais um fim de se-

mana espetacular na 
realização de sua Ta-
berna Beirã em clima 
muito descontraído, 
associados e amigos 
foram chegando à 
Casa com a atenção 
do Presidente José 
Henrique, a primeira-
dama, Verônica, que 
ao lado dos demais 
diretores proporcio-
naram mais um do-
mingo de lazer tendo 
como destaque, o 
cardápio super deli-
cioso com “açorda” 
de bacalhau, arroz 
de chouriço, dobra-

O mestre da gastronomia Beirã, o chefe Antônio João, 
irmão do Presidente José Henrique e a esposa, Márcia

Depois de saborear a deliciosa gastronomia portuguesa, nada como desgastar com 
aquele joguinho de sueca entre amigos, o Presidente José Henrique , o ex-presidente 
José Henrique, o Arnaldo, Júlio Robalo

dinha de feijão bran-
co, febras na brasa 
com batatas e galeto 
na brasa. Tudo pre-
parado com muito 

capricho e bebidas 
diversas, alegran-
do o ambiente. O 
Conjunto Amigos do 
Alto Minho com seu 

bailarico, agitando o 
salão da Casa das 
Beiras. Todos os me-
ses você tem a Ade-
ga Beirã. Imperdível!
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Leila Monassa 

FARINHA DE TRIGO INTEGRALAROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Tel.:- 3325-3366

ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12h30 – Aberto ao público. 
O melhor da culinária portuguesa “Cantinho de Por-
tugal no coração da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
MAIO – 6 – Domingo – De 12 às 17H. Almoço So-
cial. Cardápio Variado. Música por conta do Conjun-
to Som e Vozes.

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

ABRIL – 18 – Quarta-feira – 12 h. Almoço das Quar-
tas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
ABRIL – 20 – Sexta-feira – 19H. “A Festa Não Aca-
bou – O Melhor Flashback na Tijuca”. Ingresso ante-
cipado R$ 15,00. Ingresso no dia R$ 25,00.
ABRIL – 22 – Domingo – 12H. “Almoço Aniversa-
riantes”. Cardá-pio: Churrasco completo, acompa-
nhamentos, saladas diversas, bolo e frutas. Atração: 
Cláudio Santos. Dançarinos para damas. Valor da 
entrada: R$ 60,00.
ABRIL – 28 – Sábado – 12H. “Adega Transmontana 
& Amigos do Alto Minho”. Serviço a La Carte: Galeto 
com fritas, febras com batatas, Sardinha na brasa 
com batatas, contra filé com fritas, bolinho de baca-
lhau, bacalhau à Transmontana e bacalhau á Portu-
guesa. Entrada franca.
ABRIL – 29 – Domingo – 12H. “Arraial Transmon-
tano”. Cardápio: Sardinha assada, tripas a Moda 
Transmontana, churrasco completo, acompanha-
mentos, saladas diversas, caldo verde. Frutas. 
Atrações: Amigos do Alto Minho – Grupo Folclórico 
Guerra Junqueiro. Dançarinos para Damas. Valor 
da entrada: R$ 60,00. Aceitamos cartão de crédito 
e débito.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730

Vila da Penha – Rio de Janeiro
ABRIL – 28 – Sábado – Sede Social - 20H. Zouk 
Total – Tocan-do muito Zouk, Curtinas de Samba e 

Forró. Realização Flash Back Rio. Salão Social com 
ar refrigerado. Entrada: R$ 20,00 com nome na lista 
e R$ 25,00 sem o nome na lista.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
MAIO – 5 – Sábado – 19H. Arraial Minhoto – 
Quinta de Santoinho. Tradi-cional festa típica por-
tuguesa, regada a sardinha portuguesa, febras, 
drumet de frango e linguiças assadas na brasa. 
Delicie-se também com batatas e cebolas cozi-
das, feijão manteiga e arroz, e os tradicionais cal-
do 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”, o folclore minhoto com 
os Veteranos da Casa do Minho, além do som dos 
Bumbos e Gigantones e as “Marchas Luminosas 
de Lisboa”.

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

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca – Tel.: 2568-2018

casadoporto@gmail.com
COMUNICADO:

Comunicamos aos nossos associados e frequenta-
dores da Casa do Porto que estaremos temporaria-
mente sem nossas atividades sociais, em razão de 
obras em nossa sede. Avisaremos oportunamente o 
retorno das mesmas. Agradecemos a compreensão 
de todos. Até breve!

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

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
MAIO – 6 – Domingo – 13H. 19.º Almoço Bene-
ficente dos devotos e amigos de Nossa Senhora 
de Fátima. Garanta já a sua mesa. Cardápio: 
bolinho de bacalhau, bacalhau e arroz com bró-
colis e vinho por-tuguês. Convite individual: R$ 
200,00.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS 
DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
MAIO – 6 – Domingo – 12H. Almoço Português.

Benefícios e como utilizar 
Será que vale a pena gastar um pouco mais 

e comprar a farinha integral, ou é tudo jogada de 
marketing? Antes de mais nada, precisamos en-
tender como as farinhas são feitas. A de trigo (que 
na embalagem dos alimentos vem descrita como: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fó-
lico) é feita do grão de trigo, após um processo 
de refinamento que faz com que grande parte dos 
nutrientes seja eliminada.

Já a farinha integral é produzida do mesmo grão 
de trigo, porém não passa por este processamen-
to, o que faz dela uma farinha rica em vitaminas, 
proteínas, minerais e, especialmente, fibras. Com 
isso, seu índice glicêmico é menor, ou seja, a velo-

cidade em que o carboidrato che-
gará na corrente sanguínea é mais 
lenta, deixando você saciado por 
mais tempo e fazendo a sensa-
ção de fome demorar para chegar. 
Sendo assim, podemos dizer que 
vale sim investir um pouco mais 
para comprar a farinha integral.

A farinha de trigo integral é 
mais nutritiva? Posso consumir no 

emagrecimento?
A integral ganha em todos os aspectos ao ser 

comparada a farinha de trigo comum. Contém 
10% menos carboidrato, 240% mais fibras e 20% 
mais proteína. Isso a torna uma ótima aliada nas 
dietas para redução de peso.

Quando comparamos os micronutrientes, o 
benefício é ainda maior. Como a farinha de trigo 
integral mantém a estrutura inteira do grão (in-
cluindo a casca que é conhecida como farelo e o 
gérmen) você encontra quantidades significativas 
de vitaminas do completo B, ferro e ácidos graxos 
essenciais para o nosso organismo.

As vitaminas do complexo B são utilizadas 
para gerar energia no nosso corpo, espantando o 
cansaço. Além disso, também atua no corpo dei-
xando a pele e o cabelo mais saudáveis, e impe-
dindo a perda da memória ou enxaquecas.

Posso substituir a farinha branca pela integral 
em qualquer receita?

O único cuidado necessário é que, por ser rica 
em fibras, ela absorve mais água. Com isso, não 
podemos simplesmente pegar uma receita que é 
feita com farinha de trigo comum e substituir pela 
farinha de trigo integral achando que o resultado 
será o mesmo, pois não vai ser!

O ideal é sempre adicionar mais líquido na re-
ceita, assim o resultado ficará bem parecido: para 
cada xícara de farinha, acrescente ¼ xicara de 
água. Ex: Se a receita tradicional pede 2 xíc de 
farinha de trigo e 1 xíc de leite, você vai utilizar 
2 xíc de farinha de trigo integral + 1 xíc de leite 
+ ½ xíc de água. Assim a fibra vai absorver esta 
água e sua receita não vai ficar nem dura, nem 
esfarelando.

A farinha integral contém glúten?  Sim. 
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Miastenia Gravis
Distúrbio não muito conhecido, a Miastenia 

é uma doença neuromuscular caracterizada 
principalmente pela enorme fraqueza muscu-
lar e fadiga rápida sempre que o paciente tenta 
executar movimentos, mesmo os mais simples. 
Existem casos congênitos, quando os anticor-
pos produzidos pela mãe passam pela placenta 
e atingem o feto. Nesse artigo, no entanto, va-
mos focar na Miastenia adquirida.

A doença pode acometer pessoas de ambos 
os sexos e de todas as faixas etárias, mas a 
maioria dos casos são de mulheres entre 20 e 
35 anos ou homens com mais de 60. As razões 
pelas quais as pessoas desenvolvem a miaste-
nia ainda não são conhecidos. O que ocorre é 
que, em algum momento, o organismo passa a 
produzir anticorpos que atacam os receptores 
de acetilcolina, o que prejudica a “comunicação” 
entre nervo e músculo. O cérebro envia a ordem 
para que o corpo se movimente, mas a mensa-
gem chega muito enfraquecida no músculo.

Como consequência, o paciente sente justa-
mente a fraqueza e a fadiga que falamos no pri-
meiro parágrafo. Dependendo do músculo afe-
tado, a pessoa pode ter problemas desde uma 
pálpebra caída, passando por dificuldades para 
mastigar e engolir ou, até mesmo, sensação de 
falta de ar. Esses sintomas já foram considera-
dos fatais, mas atualmente existe tratamento ca-
paz de fazer com que os pacientes levem uma 
vida praticamente normal. O diagnóstico é base-
ado no histórico clínico e num exame chamado 
eletroneuromiografia com estimulação nervosa 
repetitiva.

O objetivo desse artigo, como sempre, é 
trazer informação. Se alguém apresenta muita 
dificuldade em exercer atividades comuns do 
dia-a-dia, pode se tratar de um grave problema 
de saúde. Em caso de suspeitas, procure um 
médico de confiança para o diagnóstico preciso 
e tratamento adequado.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

Tradições Gaúcha revida 
na Casa do Minho

Um dia muito especial, 
no domingo passado, 
com a Casa do Mi-
nho super lotada para 
prestigiar a festa gaú-
cha no Rio de Janei-
ro, onde foi realizada 
grandiosa apresenta-
ção do folclore original 
riograndense com o 
Rancho Gaúcho da 
Casa do Minho que 
esteve presente, no 
evento. O Sr. Odir Pin-
to Ferreira, uma das 

presenças importantes, pois é um 
dos fundadores do Rancho Folcló-
rico Maria da Fonte da Casa do Mi-
nho. Também, durante a tarde teve o 
momento argentino com a apresen-
tação de dançarinos de tango e mi-

longas. A gastronomia, como sem-
pre especial, aquela costela gaúcha, 
no ponto. Tudo perfeito, uma tarde 
maravilhosa deixando o Presidente 
Agostinho super feliz, pois recente-
mente chegou de Portugal.

O Presidente Agostinho dos Santos, 
após rápida viagem a Portugal, 

esteve presente na Festa Gaúcha, 
ao lado do vice-presidente Casimiro 

Ferreira e o Diretor Paulo

Dois 
grandes 
baluar-
tes das 

tradições 
gauchas, 
no Rio, o 
casal Ma-
risa Ca-

naparro e 
esposo, 
o diretor 

minhoto J. 
Maciel

O folclo-
rista, Odir 
Pinto da 
Rocha, 

prestigian-
do a Festa 

Gaúcha 
com ami-
gos e  as 
suas lem-
branças 
minhotas 

foram 
revividas

O ator 
mirim da 

TV Globo, 
Raffael 

Pietro com 
seus pais e 
irmão numa 
pose para 
o Jornal 
Portugal 
em Foco

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO AROUCA BARRA CLUBE.

Prezado Conselheiro,

Em comprimento ao que determinam os artigos 33 e seguintes, dos Novos Estatutos do Arouca Barra 
Clube, convido os senhores Conselheiros para a Assembleia Extraordinária que será realizada na sede 
social do Arouca Barra Clube, situada na Avenida das Américas, 2300-A, Barra da Tijuca, no próximo dia 
22 de maio de 2018, terça-feira, às 20:00 horas em primeira convocação e às 20:30 horas em segunda 
e última convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

A) Leitura da Ata anterior;
B) Prestação de contas, referente ao período 2009/2013;
C) Elaboração da Comissão Avaliadora da prestação das contas apresentadas;
D) Assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2018.

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

arouca barra clube
Sede Própria – Fundado em 10/06/1967
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