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CASA DO MINHO
Comemorando 95 Anos

“É necessári

Autarcas 
ional de Eleições

Em noite de gala, a Casa do Minho comemorou, no dia 13 de mar-
ço o seu 95º Aniversário de Fundação com a presença de amigos 

e autoridades. Como vemos nesta foto, o Engº José Maria da Costa, 
presidente da Câmara de Viana do Castelo, que recebeu, de Agostinho 
dos Santos, presidente da Casa aniversariante,  uma placa alusiva à 
data. Detalhes nas págs. 3 e 8

FADISTA MARIA ALCINA
Celebrou seu 80º Aniversário

Dia inesquecível para a fadista Maria Alcina que festejou 90 anos de 
vida em Missa de Ação de Graças na Igreja Sagrado Coração de 

Jesus, celebrada pelo Pároco Eduardo e concelebrada pelo Cônego 
Abílio Vasconcelos e Diácono Alcides Martins. Detalhes na pág. 12

        

Linda festa de 
15 anos reali-

zada no Espaço 
Zurique onde  a 
princesa Maria 
Clara celebrou 

seu aniversário 
ao lado dos 

seus pais Eliza-
beth e Dr. Bruno 
Freitas, familia-

res e convida-
dos Detalhes 

na pág 2

O presidente da 
Casa do Porto, 

Manuel Branco, 
homenageou o pre-
sidente da Casa dos 
Açores, Leonardo 
Soares, com uma 
flâmula. Detalhes 
na pág. 18

MARIA CLARA
UMA VIDA QUE FLORESCE AOS 15 ANOS

CASA DOS AÇORES
G.F. Armando Leça agitou o Almoço Açoriano

CASA DA VILA DA FEIRA
 Arraial Feirense - Quinta do Castelo

A Ordem dos Médicos pediu 
uma reunião com caráter de ur-
gência à ministra da Saúde, na 
sequência de atitudes e declara-
ções da tutela que revelam uma 
total falta de respeito e um nível de 
desprezo nunca antes alcançado.                                                                                                           
Na base desta decisão está um 
conjunto de atitudes e declara-
ções  nos últimos meses e que 
revelam uma total falta de res-
peito pelos médicos, com um 
nível de desprezo e desvalori-
zação nunca antes alcançado”, 
declarou fonte oficial da Ordem 
dos Médicos.

Estruturas como o Sindicato 
Independente e a própria Ordem, 
têm criticado as declarações da 
ministra sobre o salário dos mé-
dicos e eventuais medidas para 
obrigar os recém-especialistas a 
permanecer no SNS após con-
clusão do internato.

“A recente entrevista da mi-
nistra da Saúde, Marta Temido, 
sem o devido contraditório, foi 
mais um triste episódio de um 
mandato que é curto, mas que, 
infelizmente, está já repleto de 

momentos que em nada ser-
vem os doentes, os profissio-
nais e o SNS.

Nessa entrevista, a ministra  
admitiu  a possibilidade de seguir 
com formas para reter no SNS 
por algum período de tempo os 
recém-especialistas que se for-
mem no setor público.

O Sindicato Independen-
te dos Médicos já admitiu uma 
greve de médicos internos 
como protesto pela forma como 
o Governo tem tratado estes 
profissionais.

Para Miguel Guimarães, a 
ministra, ao tentar empurrar para 
fora a responsabilidade de todos 
os males do SNS, está a conde-
nar a saúde em Portugal.

A Ordem dos Médicos acu-
sou o Governo de discriminação 
ao impedir que os profissionais 
desta classe sejam substituídos 
sem autorização prévia do Mi-
nistério das Finanças, quando 
abriu essa possibilidade aos 
restantes trabalhadores de saú-
de, como enfermeiros e assis-
tentes operacionais.

Ordem dos Médicos quer reunião  com 
ministra após nível de desprezo inédito
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Assunção Cristas, reafirmou 
ao Presidente que o Governo 
se transformou numa direção 
de campanha do PS, critican-
do o trabalho do atual executivo 
por, neste momento, ser apenas 
pré-eleitoral. “Tive a oportunida-
de de reafirmar junto do senhor 
Presidente a nossa percepção 
de que o Governo se transfor-
mou numa direção de campanha 
do PS. De resto, isso mesmo foi 
uma das críticas que apresenta-
mos na moção de censura, que 
o Governo remodelado se tinha 
transformado numa direção de 
campanha do PS e isso hoje é 
por demais evidente”.

Na opinião da líder, o Gover-
no não faz outra coisa que não 
seja gerir o tempo eleitoral que 
lhe resta até às europeias, e de-
pois até às legislativas, e por isso 
é que o CDS-PP havia proposto 
que o melhor teria sido abreviar 
este ciclo eleitoral e ter eleições 
já com as europeias.  “O trabalho 
do Governo neste momento é um 
trabalho pré-eleitoral e não um 
trabalho de verdadeiro governo”, 
condenou.

O CDS-PP trabalha para 
poder representar uma alter-
nativa de centro-direita. “Não 
acreditamos numa solução das 

Cristas reafirma que Governo se transformou 
numa direção de campanha do PS

esquerdas e do socialismo para 
o nosso país, achamos que é 
altura de mudar e fazemos tudo 
aquilo que está ao nosso alcan-
ce para o fazer O CDS-PP quer 
ser alternativa e não vai apoiar 
António Costa em nenhuma cir-
cunstância, porque não faz bem 
ao país e o país precisa de uma 
verdadeira alternativa de centro-
direita em Portugal.

A delegação do CDS-PP rea-
firmou ao Presidente que Portu-
gal está a crescer menos do que 
aquilo que podia e devia.

“O Governo deixa que o país 
vá atrás dos outros e, no fundo, 
quando há um crescimento exter-
no, o país é arrastado por esse 
crescimento, mas não cuida de 
tratar, de encontrar formas de 
podermos ter um melhor desem-
penho quando esse crescimento, 
nesse momento, é uma desace-
leração que se vê ao nível da Eu-
ropa e do mundo.

CADERNO DE SÃO PAULO

Foi com uma belíssima 
festa que a Casa de Portu-
gal de Campinas comemorou 
seus 61 anos de fundação. 
Foi um autêntico festival de 
gastronomia portuguesa e 
bom convívio. Aqui vemos o 
presidente Sr. Jota Santos 

com amigos ilustres repre-
sentantes de entidades de 
São Paulo. Confira essa re-
portagem, e ainda a Coluna 
Mundos ao Mundo de Albino 
Castro, a homenagem recebi-
da pelo Grupo Trasmontano e 
outros assuntos de interesse.

Casa de Portugal de Campinas 
Comemorou seus 61 anos de Fundação

“Queremos, pelo menos por uma década, continuar a crescer 
acima da UE e para isso temos de dar continuidade a esta política. 
Há três anos, foi o PS que disse que era possível estar na Europa 
e na Zona Euro e romper com a austeridade, apostando no em-
prego como a grande prioridade da política econômica”, afirmou 
António Costa.

O líder socialista afirmou que é preciso ter a memória bem viva 
quando o PS disse que era possível romper com a austeridade: 
“Houve quem dissesse que não, que o diabo vinha aí e que não 

seria possível alcançarmos o que já alcançamos para Portugal, 
pela primeira vez desde que aderimos ao euro, tivemos em 2017, 
em 2018 e estamos a ter em 2019, um crescimento superior à mé-
dia europeia”, destacou o secretário-geral.

Costa afirmou que hoje, “desde o FMI  às agências de ‘rating’, 
à Comissão Europeia e até alguma direita dizem que Portugal é 
grande exemplo de sucesso”. “Até acham que o sucesso é tanto 
que até devíamos ir mais longe do que nos comprometemos”, ob-
servou.

Costa quer Portugal
a crescer acima da União 

Europeia pelo menos
por uma década

Domingo show  
na Vila, com o 

Arraial Feirense, na 
Quinta do Castelo 

com a apresentação 
do R.F. Camponeses 

de Portugal. Deta-
lhes na pág 15

A Comissão Europeia iden-
tificou que foram dados benefí-
cios fiscais ilegais e apontaram 
para à falta de controle fiscal.

PS e PSD não comentam as 
conclusões da Comissão e en-
tre os partidos pró-Zona Franca, 
apenas o CDS diz que vê com 
preocupação o que foi escrito no 
relatório e que espera que o Go-
verno aja em defesa dos interes-
ses do país. Nuno Magalhães, 
líder parlamentar, considera que 
a Zona Franca tem sido benéfi-
ca, tem permitido à Madeira ser 
mais competitiva e criar postos 
de trabalho. “Mesmo conceden-
do que a criação de postos de 
trabalho diretos fica aquém, não 
podemos menosprezar a criação 
de riqueza indireta”, acrescenta 
o deputado.

Já o BE e o PCP querem 

ação em sentido contrário. A de-
putada Mariana Mortágua argu-
menta que o que se está a pas-
sar na ZFM “é uma fraude” e que 
o Governo não pode continuar a 
fingir que não se está a passar 
nada. Para o BE, este regime 
fiscal deveria acabar, acaban-
do assim a ZFM, mas chegou 
a apresentar medidas interme-
diarias, que fariam depender o 
benefício fiscal do cumprimento 
de regras na criação de postos 
de trabalho.

A Comissão Europeia vem 
agora dizer que não foram cria-
dos os suficientes para justificar 
o benefício: “Os mecanismos 
que foram criados de criação de 
postos de trabalho não são cum-
pridos, são uma brincadeira. Há 
muito tempo que isto é sabido”, 
diz Mortágua.

Bloco central em silêncio, esquerda
quer acabar com Zona Franca
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AS EMOÇÕES “CRISTALINAS” DOS 15 ANOS DE MARIA CLARA
Sábado, dia 16 de mar-

ço de 2019, para alguns 
era uma noite qualquer de 
verão;  mas, para Maria 
Clara e seus pais era uma 
noite muito especial.  

A noite especial de Ma-
ria Clara teve as tradições 
de todas as debutantes...  
a aniversariante desceu 
as escadas do  espaco foi 
recebida por sua mãe, Eli-
sabeth, que levou-a ao en-
contro de seu pai, Bruno, 
que, visivelmente emocio-
nados, assistiram juntos, 

através do telão, a retros-
pectiva de sua vida nestes 
15 anos.  

Depois a valsa.....    a 
Valsa de debutantes...    
quanto amor envolveu 
pai e filha nesse momen-
to tão sublime...   a valsa 
que veio consagrar o flo-
rescer de uma nova vida, 
agora uma  adolescente 
preparando-se para novos 
caminhos, abandonando 

a infância doce e meiga 
que vai deixar tantas sau-
dades...    Primeiro valsou 
com  pai, Bruno Freitas,  
depois foi a vez do avô 
Nelson, padrinho Bernar-
do, tio Breno.

   Nessa ciranda, Maria 
Clara recebeu o carinho 
de todos aqueles que a vi-
ram nascer, crescer e de-
sabrochar numa linda jo-
vem carismática, que, de 
certo, há de ter um lindo e 
futuro primoroso.

Após o cerimonial, Ma-
ria Clara reuniu-se com 
seus pais, demais familia-
res e amigos para a con-
sagração maior da noite, 
o corte do “Bolo-debut”.   
Como manda a tradição, 
tivemos o “Parabéns pra 
você”... e, assim,  Maria 
Clara partilhou com todos, 
a sua felicidade.

Maria Clara diante da belíssima mesa de doces dos seus 15 AnosUm belo flagrante em que vemos Maria Clara com seus pais Elisabeth e Bruno Freitas, e demais familiares

A sorridente Maria Clara entre padrinhos Bernardo Freitas  e esposa
Momento de emoção da debutante Maria Clara com seus avós Nel-
son e Maria Edite Imagem marcante de Maria Clara e sua avó Ana Maria

Num close 
para este 
jornal vemos 
a jovem Maria 
Clara com sua 
tia Cidalina

A radian-
te Maria 

Clara com 
seus dois 

amores: 
seus pais 
Elisabeth 

e Bruno 
Freitas

Outro belíssimo registro de Ana Clara envolvida pelo carinho dos 
seus familiares

A mãe, 
Elisabeth, 

muitíssi-
mo feliz e 

orgulhosa, 
com sua 

filha Maria 
Clara

Essa é 
para o 

álbum de 
recorda-

ção: Maria 
Clara, 

seu irmão 
Guilherme, 

os pais 
Elisabeth 

e Bruno 
Freitas

O paizão, Dr. Bruno Freitas, num 
abraço afetuoso em sua princesa 
Maria Clara.

Durante o cerimonial vemos os pais Elisabeth e  Bruno, o irmão  Gui-
lherme, e demais convidados Maria Clara, em êxtase, no início do cerimonial

O grande amor entre pai e filha entrelaçados 
nestes 15 anos. A doçura de Maria Clara e o 
orgulhoso pai Bruno Freitas, na primeira val-
sa do debut, foi um dos lindos e inesquecíveis 
momentos da noite.

Maria Clara bailando no salão com seu avô Nel-
son

Parecia que Maria Clara levitava enquanto 
valsava com seu padrinho Bernardo Freitas

Um momen-
to inesquecí-
vel foi quan-
do a jovem 
Maria Clara 
valsou com 

seu irmão 
Guilherme

Cada passo era especial para a aniversa-
riante Maria Clara, com seu tio Breno

No tradicio-
nal “para-
béns pra 
você”, Maria 
Clara diante 
do bolo com 
seu irmão 
Guilherme 
e seus pais 
Elisabeth 
e Bruno 
Freitas

A radiante 
Maria Clara 
num close 
especial 
na escada 
do Espaço 
Zurique, em 
Jacarepa-
guá

Uma noite 
marcante 
para Maria 
Clara, ao 
lado dos 
seus pais 
Elisabeth e 
Bruno Frei-
tas, do irmão 
Guilherme, 
homenagen-
do os Coreo-
gráfos

A noite foi 
perfeita 

para a ani-
versarian-

te Maria 
Clara que 
divertiu-se 

no com-
passo do 

Funk,com 
o MC 

Marvim

MC Po-
cahon-

tas 
num 

anima-
díssimo 

show 
com a 

ani-
versa-
riante 
Maria 
Clara

Um dia  
iniguala-
vel para 
o casal 

Elizabeth 
e Bruno 
Freitas

A jovem Maria Clara, ao lado do seu querido pai Bruno 
Freitas e amigos Alfredo, o cantor Mário Simões e esposa 
Maria Simões, Alberto e familiares



Portugal em Foco 3Rio de Janeiro, 21 a 27 de março 2019

Vereadora Teresa Bergher proferiu palavras de muito carinho e amor 
as tradições portuguesas ladeada, por Dr. Flávio Martins, presidente do 
Conselho Permanente das Comunidades Ivo Cunha diretor da Funda-
ção Santoinho

Presidente da Casa do Minho Agostinho dos Santos recebendo uma 
Moção Honrosa comemorativa aos 95 anos de fundação da Casa 
do Minho, iniciativa da vereadora do Município do Rio de Janeiro 
Teresa Bergher

Vereadora Teresa Bergher homenageou Dr. José Maria da Costa, 
presidente da Câmara de Viana do Castelo com Medalha e Diploma 
Albert Sabin

Momento importante quando a vereadora Teresa Bergher colocava a 
Medalha Albert Sabin no Dr. José Maria da Costa, presidente da Câma-
ra de Viana do Castelo

O diretor executivo da Fundação Santoinho em Portugal, Ivo Cunha 
exibindo a Medalha e o Diploma Albert Sabin, entregues pela vereadora 
Teresa Bergher

A vereadora Teresa Bergher recebeu uma linda lembrança um lindo 
lenço de Viana do Castelo das mãos do diretor da Fundação Santoinho, 
Ivo Cunha

Sempre distri-
buindo simpatia, 

a vereadora 
Teresa Bergher 
foi homenage-

ada com um 
buquê de flores; 

na foto, com o 
jovem folclorista 

Patrick

Mesa de destaque, a consulesa Leelia Laumert’s, o cônsul-adjunto de 
Portugal no Rio, Dr. João de Deus, o presidente de Viana do Castelo 
Dr. José Maria da Costa, Fernando Nogueira, presidente da Câmara 
de Valença, Sr. Ivo Cunha, diretor da Fundação Santoinho. Sr. Paulo 
José Torres, presidente da Junta da Freguesia Castelo de Neiva e o 
presidente da Casa do Minho Agostinho dos Santos

Durante o coquetel vemos o presidente do Real Gabinete Portugês de 
Leitura, Dr. Francisco Gomes da Costa, o casal Roseni Blanc, e Luis 
Pires, e o radialista Roberto Canázio

A Casa dos Açores esteve presente com o seu vice-presidente Álvaro 
Mendonça, e sua esposa Laura, filha Ana Laura o genro Paulo André e 
o diretor de Relações Públicas Daniel Abreu

Num destaque para o Portugal em Foco, vereadora Teresa Bergher, Dr. 
Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente das Comunidades, 
diretor da Casa do Minho, Joaquim Fernandes, o casal Mariza Cana-
barro, e o diretor minhoto J. Maciel

A Casa de Trás-os-Montes, foi representada por seu presidente, Ismael 
Loureiro, e esposa Sineide, e pelos diretores Arnaldo Carvalho, Joa-
quim Bernardo, e sua esposa Iolanda

Mesa da fadista Maria Alcina acompanhada por sua filha Ângela Abreu, 
Ana Lopes, o jornalista Igor Lopes, e o casal Dr. Marcelo diretor do INPI 
e sua esposa Graziela

A Casa dos Poveiros esteve representada pelo seu presidente Renato, 
por seus diretores Glória Santos, Neide e Rogério Rebelo

Num registro para o jornal Portugal Portugal em Foco, vemos o 
casal Luciene Marquesam e Dr. Flávio Martins presidente do Con-
selho das Comunidades, e Joaquim Fernandes diretor da Casa do 
Minho

Presente no jantar da Casa do Minho estavam os casais Fátima e An-
tônio Paiva, e Alice e Antônio Abreu

Linda imagem da fadista Maria Alcina com os amigos o casal Bernar-
do e a deputada estadual Martha Rocha

Vereadora Teresa Bergher Homenageia 
a Casa do Minho com Moção Honrosa

Numa noite de gala, 
Teresa Bergher, a verea-
dora do Município do Rio 
de Janeiro, prestou uma 
linda homenagem à Casa 
do Minho, pelos seus 95 
anos de fundação, entre-
gando uma Moção Hon-
rosa da Câmara Muni-
cipal do Rio de Janeiro. 
Mais uma bela iniciativa 
da vereadora que nesta 
mesma Sessão Solene 
homenageou autorida-
des e personalidades 
portuguesas: Dr. José 
Maria da Costa (presi-

dente da Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo), 
Sr. Ivo Cunha (Fundação 
Santoinho), com Meda-
lha e Diploma Albert Sa-
bin. Uma noite prá lá de 
especial na Casa do Mi-
nho com a comunidade 
portuguesa  presencian-
do mais uma linda festa 
da Casa. Parabéns ao 
presidente Agostinho dos 
Santos e a toda a sua 
diretoria. O Portugal em 
Foco esteve presente e 
traz alguns momentos da 
solenidade.



Portugal em Foco4 Rio de Janeiro, 21 a 27 março de 2019

Regiões & Províncias

Exposição inovadora marca
o inicio das comemorações
dos 45 anos do 25 de Abril

Festa dos Tabuleiros foi apresentada,
pelo ex-mordomo João Vital

Tomar

lousã

PÓVoa DE VarZIm

santos assinam acordo de geminação

augusto Canário trouxe animação e 
boa disposição aos dias no Parque

Foi inaugurada na pas-
sada sexta-feira (15 de 
março), pelo Presidente do 
Município, Isaltino Morais, 
a exposição “Quando mu-
damos um país, ele muda-
nos com ele”. Organizada 
pela Câmara Municipal de 
Oeiras e com curadoria da 
historiadora e investigado-
ra Raquel Varela, a expo-
sição marca o início de um 
vasto programa cultural 
que pretende assinalar os 
45 anos do 25 de Abril.

Desenhada para pro-
vocar sensações, “Quan-
do mudamos um país, ele 
muda-nos com ele” clarifi-
ca os papéis dos interve-
nientes na Revolução de 
Abril e explica a centrali-
dade de Oeiras na história 
nacional, através de tes-
temunhos, imagens reais, 
documentos e objetos da 
época.

Era em Oeiras que mo-
rava Otelo Saraiva de Car-
valho, responsável pelo 
plano de operações do 25 
de Abril; e foi em Oeiras 
que o entregou, entre ou-
tros, a Salgueiro Maia. É 
de Oeiras Manuel Tomaz, 
um dos homens que deu 
a senha do 25 de Abril, e 
é também em Oeiras que 
estava uma das prisões 
mais temidas da ditadura: 
Caxias. 

“Oeiras é um dos con-
celhos portugueses que 
melhor representa os valo-
res do 25 de Abril. Fomos 
pioneiros, por exemplo, a 
acabar com as barracas 
e a atribuir habitações 
condignas à população, 
porque acreditamos que, 
juntamente com o grande 
investimento na educação, 
assim se acabam com as 

assimetrias sociais”, expli-
ca o Presidente do Municí-
pio, Isaltino Morais.

“Esta exposição é de 
âmbito nacional e tem uma 
dimensão popular nunca 
antes vista em Portugal”, 
afirma a curadora Raquel 
Varela. “A Revolução do 
25 de Abril mudou profun-
damente Portugal; foi a 
maior revolução europeia 
do pós-guerra. Oeiras não 
é mais um município, é 
um dos locais centrais da 
revolução no país”, acres-
centa.

Além da exposição, até 
maio, a Câmara de Oeiras, 
em parceria com a plata-
forma cultural Gerador, vai 
dinamizar um vasto pro-
grama cultural, com inicia-
tivas que decorrem todas 
as sextas, sábados e do-
mingos no centro histórico 
da vila. Conversas sobre 
a liberdade (com músicos, 
chefs, comediantes, rea-
lizadores, etc.), concertos 
(Mike El Nite, Filipe Sam-
bado e Joana Espadinha, 
entre outros), exposições, 
arte urbana, mostra de 
curtas-metragens, ateliers 
de fotografia, ilustração e 
pintura, workshops artís-
ticos e gastronômicos, vi-
sitas guiadas e teatro são 
algumas das muitas ativi-
dades disponíveis, todas 
com entrada gratuita.

No dia 25 decorre a 
Sessão Solene com ho-
menagem a ex-autarcas 
do concelho.

Destaque ainda para o 
descerramento da placa 
comemorativa dos 45 anos 
da libertação dos presos 
políticos da Prisão do For-
te de Caxias, que terá lu-
gar no dia 26 de abril.

A Comunidade Intermu-
nicipal (CIM) do Médio Tejo 
e as estações náuticas do 
Centro de Portugal foram os 
protagonistas da manhã do 
segundo dia do stand Centro 
de Portugal na BTL – Bolsa 
de Turismo de Lisboa. Du-
rante a manhã de quinta-fei-
ra, 12 de março, presidentes 
de Câmara e outros respon-
sáveis das autarquias que 
integram a CIM do Médio 
Tejo apresentaram as muitas 
novidades que os seus muni-
cípios tem para mostrar este 
ano. João Vital, ex-mordomo, 
apresentou aos presentes a 
“Festa dos Tabuleiros” (To-

O Município da  Lousã e a 
Prefeitura de Santos assina-
ram na Prefeitura de Santos, 
um acordo de geminação, 
numa cerimónia marcada 
pela emoção e pela sauda-
de, tão característica dos 
Portugueses. Perante um 
Salão Nobre repleto de indi-
vidualidades e portugueses 
radicados na zona daquela 
cidade do Brasil, o Presi-
dente da Câmara Municipal 
da Lousã, Luís Antunes e o 
Prefeito de Santos, Paulo 
Alexandre Barbosa, formali-
zaram este acordo que tem 
como objetivo conferir uma 
expressão política e Institu-
cional a uma relação que já 
vem de longe, pois desde 
a 2.ª metade do século XIX 
que centenas de Lousanen-
ses foram para Santos em 
busca de um futuro melhor. 
Na sua intervenção, Luís 
Antunes, assumiu que “Com 
este acordo pretendemos re-
forçar oslaços entre as duas 

comunidades e criar as con-
dições para que se possa 
intensificar umarelação que 
se pretende cada vez mais 
ampla e frutuosa.

O Autarca referiu, tam-
bém, que com esta gemina-
ção, “se pretende igualmen-
te que osLousanenses e os 
seus descendentes reforcem 
ou criem mais ligação com o 
Concelho da Esta ação tem 
um programa bastante diver-
sificado, que inclui o contato 
com diversas empresas, ins-
tituições, associações e um 
almoço com a comunidade 
portuguesa, tendo Armando 
Lopes e Alexandre Antunes, 
Lousanenses residentes em 
Santos, tido um papel funda-
mental na sua organização.

A comitiva oficial, cons-
tituída, para além do Presi-
dente da Câmara, Luís An-
tunes, pelo Presidente da 
Assembleia Municipal, Car-
los Seco, e pelo Vereador 
Orlando Ferreira, será rece-

Nem mesmo a ameaça 
de chuva esmoreceu os 
ânimos n’Os dias no Par-
que, ontem a noite.

Augusto Canário e 
Amigos garantiram a ani-
mação a milhares de pes-
soas que não quiseram 
perder o primeiro concerto 
do evento que arrancou 
no arrancou no Parque 
da Cidade, em que a con-
certina e o cantar ao de-
safio  ocuparam um lugar 
de destaque. Com uma 
capacidade de comunica-
ção e dinâmica em palco 
notáveis, Augusto Caná-
rio mostrou-se um exímio 

improvisador e “cantador 
ao desafio” que conseguiu 
cativar a atenção de to-
dos, dos mais novos aos 
mais velhos.  Com a sua 
experiência, qualidade e 
vontade de fazer sempre 
melhor, com o seu grupo 
de Amigos – a sua banda 
– apresentou um espetá-
culo vivo, colorido, cheio 
de ritmo e alegria.

Também já passaram 
pelo Parque os artistas po-
veiros Manuel Moura, Noé 
Gavina, Domingos Moça e 
Ases terminando esta pri-
meira noite com o som de  
DJ Celso e MC Costinha

O Museu de Mação 
integra a rede Caminhos 
de Arte Pré-Histórica “Eu-
ropean Rock Art Trails”. 
Este projeto foi  distin-
guido em Paris no âmbito 
18º Congresso Mundial 
Iupps-Uispp.

A União Internacional 
de Ciências Pré-Histó-
ricas e proto-históricas 
decidiu ontem, quinta-fei-
ra, atribuir a Medalha de 
Melhor Projeto de Media-
ção Cultural ao Rock Art 
Trails, pela sua contri-
buição para o reconheci-
mento e valorização so-

museu de mação
reconhecido em Paris

mação

A Câmara Municipal de 
Oeiras iniciou no passado 
dia 20 de fevereiro, obras 
de requalificação do Jar-
dim dos Sete Castelos em 
Oeiras, com vista à melho-
ria das condições de circu-
lação, estadia e lazer.

Os trabalhos constam 
de reparação dos pavi-
mentos dos percursos 
principais e secundários, 
resolução dos problemas 
de drenagem, requalifica-
ção dos elementos cons-
truídos no jardim – pintura 

de muros, poço, tanque e 
casa de fresco, requalifica-
ção do mobiliário urbano 
existente – bancos de jar-
dim e mesas de apoio em 
madeira.

A obra representa um 
investimento orçado em 
138.838,68€ + IVA.

Para o efeito, o jardim 
dos Sete Castelos estará 
encerrado ao público du-
rante o prazo de execução 
dos trabalhos (120 dias), 
mantendo-se disponível o 
acesso ao restaurante.

Obras de requalificação do
Jardim dos Sete Castelos

cial da arte rupestre por 
parte da sociedade e a 
relevância do seu progra-
ma de intercâmbio entre 
países.

Prat-Carp é a única 
rota cultural que recebeu, 
até à data, este prestigio-
so galardão que reconhe-
ce o  itinerário como mo-
delo de referência.

A representante do 
Prat-Carp Portugal, Sara 
Garcês, do Museu de arte 
Pré-histórica e do Sagra-
do no Vale do Tejo de Ma-
ção recebeu a medalha 
em nome da rede Carp.

mar), mas também foram 
divulgados os projetos “Fáti-
ma-Tomar Stayover”, “Cami-

nhos – Programação Cultu-
ral em Rede no Médio Tejo” 
e “Castelo de Board – Agen-

da de Verão da Albufeira de 
Castelo de Bode”, que envol-
vem toda a CIM, A “Páscoa 
no Médio Tejo”, a “Semana 
Santa” (Sardoal), “Festa de 
Nossa Senhora da Boa Via-
gem” (Constância) e “Via 
Sacra ao Vivo (Ourém). Os 
presentes assistiram ainda 
à apresentação do “Festival 
a Vapor SteamPunk Circus” 
(Entroncamento e Museu 
Nacional Ferroviário”. O mo-
mento do Médio Tejo termi-
nou com a degustação do 
doce Ferroviário, pela Escola 
Profissional Gustave Eiffel.- 
Leia a reportagem na próxi-
ma edição semanal

bida pelo Cônsul Geral de 
Portugal em São Paulo, Pau-
lo Nascimento, hoje Já na 
terça feira, dia 19, a comitiva 
deslocar-se-á para Espírito 
Santo do Pinhal – no mesmo 
Estado onde o benemérito 
Comendador Montenegro, 
nascido na Lousã, com mais 
29 homens e mulheres deste 
concelho, fundou, em 1867, 

a colônia Nova Louzã – onde 
será recebida pelo Prefeito 
Sérgio Bianchi, sendo tam-
bém formalizado um acordo 
de parceria e estabelecido 
contacto com a população, 
estando prevista a visita ao 
Estado de Nova Lousã e a 
diversas obras e equipamen-
tos que tiveram o “cunho” do 
Comendador Montenegro.
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Na última semana foram 
realizadas alterações nas 
prioridades junto da rotatoria-
do hospital, na Covilhã, mas 
a maioria dos condutores 
ainda não se apercebeu das 
mudanças.

A ideia de alterar tem sido 
alvo de várias críticas nas 
redes sociais e o JF decidiu 
ir ao local fotografar as alte-
rações, confirmando também 
que os condutores não estão 
a respeitar as sinalizações 
verticais e horizontais.

Como se pode ver na ima-
gem, quem sai da rotunda 
em direção à entrada secun-
dária do hospital, terá de pa-
rar caso encontre um veículo 
proveniente da variante (EN 

covilhã

belmonte

novas prioridades na rotatoria
do hospital da covilhã

O Museu Regional de 
Beja vai deixar de ser gerido 
pela Comunidade Intermuni-
cipal do Baixo Alentejo (CIM-
BAL) e passar a integrar a 
rede de museus do Ministério 
da Cultura, numa gestão par-
tilhada com a câmara local.

 “Esta é a situação ideal 
para que o museu seja valo-
rizado como merece, assim 
como as suas coleções e pe-
ças únicas”, defendeu hoje à 
agência Lusa o presidente da 
CIMBAL, Jorge Rosa.

Segundo o responsável, 
que é também o presiden-
te da Câmara de Mértola, a 
gestão do Museu Regional 
Rainha D. Leonor vai transi-
tar da CIMBAL para o Minis-
tério da Cultura, envolvendo 

uma parceria a estabelecer 
entre a Direção Regional de 
Cultura do Alentejo (DRCA-
len) e a Câmara de Beja.

“A gestão partilhada vai 
permitir que o museu usufrua 
da ligação com o Ministério 
da Cultura, via direção regio-
nal, mas também da visão de 
proximidade que a Câmara 
de Beja, que tem a sua pró-
pria estratégia para a área 
cultural, irá aportar”, frisou.

A gestão do Museu Re-
gional de Beja, também de-
signado Museu Rainha D. 
Leonor, está a cargo da CIM-
BAL desde maio de 2015, 
quando a instituição recebeu 
aquela competência, o patri-
mónio e os funcionários da 
Assembleia Distrital de Beja.

beja
museu Regional de beja passa
a integrar rede de museus do

ministério da cultura

idanha recebe 504 mil euros
para desenvolvimento social

Igreja da Misericórdia classificada
como monumento de interesse Público

idanha-a-nova

caminhada

O concelho de Idanha-a-
Nova vai receber 504 mil eu-
ros para implementar a quar-
ta geração do Programa de 
Contratos Locais de Desen-
volvimento Social (CLDS-4G) 
nos próximos três anos.

“Idanha-a-Nova é um 
dos concelhos contempla-
dos para implementação da 
quarta geração do Programa 
de Contratos Locais de De-
senvolvimento Social (CLDS
-4G), que visa promover a 
inclusão social de cidadãos 
que revelem maior fragilida-
de, através da ação integra-
da de diferentes parceiros lo-
cais”, refere, em comunicado, 
a Câmara. Adianta ainda que 
o Centro Municipal de Cul-
tura e Desenvolvimento de 
Idanha-a-Nova foi designado 

como entidade coordenadora 
local do programa.

“A escolha deve-se à reco-
nhecida aptidão e experiência 
desta entidade em projetos 
nas áreas da coesão social, 
da coesão territorial e da co-
esão cultural”, lê-se na nota.

O município explica que 
recebeu um convite do Ins-
tituto da Segurança Social, 
ao qual respondeu favoravel-
mente, e que, cumpridos os 
procedimentos de formaliza-

ção de candidatura, terá du-
rante os próximos três anos 
o desenvolvimento da nova 
geração do programa CLDS, 
que tem permitido impactos 
positivos no território.

“Para Idanha-a-Nova está 
cabimentado, no financia-
mento, o montante de 504 
mil euros, destinado à execu-
ção do CLDS-4G”, refere.

No âmbito do CLDS-4G, 
vão ser desenvolvidas várias 
ações, nos eixos de interven-

Registrou 128 mil entradas 
turísticas em 2018

Numa altura em que se 
prepara para comemorar 15 
anos de existência, a Em-
presa Municipal de Belmonte 
recebeu uma prenda anteci-
pada: o número de entradas 
registadas na rede museoló-
gica em 2018 atingiu o núme-
ro recorde de 128 mil.

“Confesso que estou sur-
preendido com uma subida 
tão grande. É bom sinal, 
mas também um aumento 
nas nossas responsabilida-
des. Temos de criar camas 
e restauração, porque se 
as pessoas nos procuram 
mais, temos de as receber 
bem”, diz o presidente da 
Câmara de Belmonte, Antó-
nio Dias Rocha.

“Isto representa uma su-

bida muito considerável em 
relação ao ano anterior. Es-
tamos a falar de um aumento 
superior a 20 por cento, pois 
em 2017 registámos cerca 
de 104 mil. Naturalmente 
estamos muito satisfeitos, 
porque significa que esta-
mos a fazer bem o trabalho 
de divulgação e promoção, 
em diferentes vertentes, 
seja em feiras, em agências 
ou em congressos”, refere, 
por sua vez, o presidente 
da Empresa Municipal, Joa-
quim Costa.

Entre a origem dos visi-
tantes, os portugueses do-
minam, seguindo-se os bra-
sileiros, os judeus de vários 
pontos, os espanhóis e os 
franceses.18), mas os condutores não 

estão habituados e não es-
tão a interromper a marcha.

Ou seja, os conduto-
res que circulam na EN 18 
(sentido Teixoso-Covilhã) e 

tomam a saída para o hos-
pital, têm agora prioridade 
na entrada para a rotatoria, 
mas quase sempre acabam 
por parar, como se fazia an-
teriormente.

É fundamental que a in-
formação seja partilhada, de 
forma a evitar acidentes. E 
também é importante ir ao lo-
cal e observar atentamente a 
mudança

ção do emprego, formação e 
qualificação, intervenção fa-
miliar e parental, preventiva 
da pobreza infantil e promo-
ção do envelhecimento ativo 
e apoio à população idosa.

A autarquia sublinha que 
os objetivos passam por au-
mentar os níveis de coesão 
social do concelho, através 
de intervenções nos grupos 
populacionais com fragilida-
des mais significativas.

Pretende-se ainda poten-
ciar a congregação de es-
forços entre o setor público 
e o privado na promoção e 
execução dos projetos e for-
talecer a ligação entre as in-
tervenções a desenvolver e 
os diferentes instrumentos de 
planeamento existentes de 
dimensão municipal.

A Igreja da Misericórdia 
de Caminha foi classifica-
da como monumento de 
interesse público, segundo 
anúncio publicado em Diário 
da República.

A Igreja da Misericórdia de 
Caminha está situada na rua 
Direita, na União das Fregue-
sias de Caminha (Matriz) e 
Vilarelho, no distrito de Viana 
do Castelo. Segundo a porta-
ria hoje publicada e assinada 

pela secretária de Estado da 
Cultura, Ângela Ferreira, “a 
Igreja da Misericórdia de Ca-
minha foi erguida entre 1551 
e 1561, data na qual foi con-
cluído o programa decorativo 
interior”, acrescentando que 
“a fachada quinhentista foi 
alterada em 1650, mantendo, 
no entanto, o portal original”.

“Nesta mesma data cons-
truiu-se a Casa do Consistó-
rio, destinada a receber as 

reuniões da Irmandade funda-
da em 1516. O revestimento 
azulejar do templo é ainda 
seiscentista, embora a restan-
te decoração tenha sido reno-
vada na primeira metade do 
século XVIII”, pode ler-se no 
mesmo texto.

O restante conjunto orna-
mental “foi renovado na pri-
meira metade do século XVIII; 
entre 1721 e 1723 foi execu-
tado o novo retábulo-mor, da 

autoria de António Rodrigues 
Fontes, e nos anos de 1733 
e 1734 ergueram-se os re-
tábulos laterais, executados 
por Manuel Coelho”, adianta 
a página da Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC).

Segundo o historial rela-
tado na página da DGPC, o 
processo teve o seu início por 
proposta da Santa Casa da 
Misericórdia de Caminha, em 
novembro de 2013.
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O ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, assinalou que a linha 
de crédito, uma das medidas 
introduzidas no âmbito do 
“Programa Regressar”, será 
analisada numa comissão 
interministerial para quanti-
ficar os valores de compar-
ticipação para investidores 
portugueses na diáspora que 
voltem a fixar residência fis-
cal no país.

A comissão será criada 
para se dedicar em exclusivo 
à operacionalização e acom-
panhamento do programa 
estratégico, funcionando de 
forma transversal e em per-
manente contato com todas 
as áreas governativas. “Mui-
tos emigrantes regressarão 
a Portugal  como empreen-
dedores e temos confiança 
no sucesso do Programa, 
afirmou o governante.

E exemplificou o sucesso 
do Programa Regressar com 
a linha de crédito a portugue-
ses emigrados e lusodes-

Governo cria linha de crédito para emigrantes 
investidores de regresso a Portugal

Entre os quatro países 
europeus que participaram 
no barômetro anual Euro-
consumo, Bélgica, Itália, Es-
panha e Portugal,  o nosso 
surge em último no que toca 
a poder de compra e as ex-
pectativas para este ano são 
de agravamento das dificul-
dades. A Bélgica lidera, com 
um índice de capacidade de 
compra de 50,8, a Itália com 
46,5 e a Espanha com 46,2, 
ficando Portugal com  44,5. 
Porém, no que toca a po-
breza, o índice português é 
de 29,7 e os restantes são 
superiores a 30, o que indi-
ca que por cá há menos ex-
tremos entre os que muito 
podem pagar e os que nada 
conseguem comprar.

As despesas de habita-
ção são as que maior impac-
to têm na qualidade de vida 
do lar para 74,1% dos portu-
gueses, mas 46,4% revela-
ram que, no ano passado, foi 
difícil  cumprir os pagamen-
tos. A seguir, vem a alimenta-
ção (73,7%), difícil ou muito 
difícil de adquirir para 32,3% 
dos inquiridos. Educação e 
mobilidade são também prio-
ritárias, mas 32% e 47,4%,  
sentiram que o dinheiro era 
curto para conseguir usufruir 
delas. Embora relegados 
para último plano, e tam-
bém entre aquilo que 47,2% 
portugueses tiveram pro-
blemas em conseguir pagar 
em 2018, a cultura e o lazer 
apresentam-se, pelo menos, 
como a única categoria em 
que há expectativas de ligei-
ra melhoria em 2019.

Segundo os dados regio-
nais da Deco Proteste, o ín-
dice de capacidade financei-
ra mais elevado do país, no 

Maioria dos 
consumidores

com dificuldades
em pagar a casa

ano passado, foi na região 
Centro (45,8) seguida do 
Norte (44,9), ficando Lisboa 
e Vale do Tejo a meio da ta-
bela (43,9), seguida do Alen-
tejo (42,8) e com o Algarve 
no fim (41,1). Contudo, as 
perspectivas para este ano 
são de melhoria nestas três 
últimas regiões e de agrava-
mento nas que melhor pontu-
aram em 2018.

A pobreza é mais eviden-
te em Lisboa e Vale do Tejo 
(9,8), no Alentejo (8,5%) e 
no Norte (7,6%), limitan-
do-se a 3,1% e 2,1% dos 
inquiridos no Centro e no 
Algarve, respetivamente. Já 
a situação financeira con-
fortável é maior em Lisboa 
e Vale do Tejo (25,2%), no 
Centro (23,5%) e no Algar-
ve (23,2%), com o Alentejo 
muito perto (22%) e o Norte 
(21,8%) no fim da lista.

Nos distritos, o índice de 
capacidade de consumo é 
melhor em Bragança (57,4) 
e Vila Real (46,9) e pior em 
Portalegre (29,7) e Braga 
(39,3). As maiores dificulda-
des surgem em famílias de 
3 ou mais pessoas em que 
ambos os cônjuges se en-
contram desempregados, 
não possuem formação uni-
versitária.

O mercado português 
de medicamentos cresceu 
2,7% em 2018, mantendo 
o crescimento que registra 
desde 2015, para um total 
de 2625 milhões de euros. 
Este valor, segundo a con-
sultora Informa D&B fica 
ainda aquém do máximo re-
gistado em 2008, no valor 
de 3353 milhões de euros. 
Foram vendidos 249 milhões 
de embalagens de medica-
mentos em 2018 (+2,5%).                                                                                                                                     
No ano passado, os medica-
mentos genéricos perderam 
alguma quota de mercado, 
representando 19,6% do va-
lor total de especialidades 
farmacêuticas comerciali-

zadas no país (19,8% em 
2017). O valor deste seg-
mento atingiu 515 milhões de 
euros (+2%), graças também 
à continuação de aumento 
gradual de preço destes me-
dicamentos.

A maioria das empre-
sas do setor localiza-se em 
Lisboa (43%), seguindo-se 
o Porto (17,5%) e Setúbal 
(10%). Em média, as 40 
maiores empresas empre-
gam 51 pessoas, com um 
volume total de emprego de 
2030 trabalhadores em 2017 
(+6% que em 2016). Só oito 
empresas empregava mais 
de 50 pessoas e apenas três 
mais de 250.

Venda de Medicamentos
crescem  2,7% em 2018

cendentes na Venezuela, no 
valor de 50 milhões de euros.

“Este programa pretende 
dar solidez e dimensão a um 
conjunto de iniciativas que 
o país já tem e acrescen-
ta novas iniciativas”, disse, 
lembrando que não há uma 
meta qualificada de emigran-
tes que pretendam investir 
no retorno a Portugal.

Referindo-se ao “Progra-
ma Vem”, da responsabilida-
de do executivo de  Passos 

Coelho, o ministro afirmou 
que mais do que a interjei-
ção ‘Vem’, o ‘Programa Re-
gressar’ não se limita a dizer 
‘Vem’, coloca em prática um 
conjunto de medidas concre-
tas” para promover o regres-
so de portugueses no estran-
geiro a Portugal.

No âmbito do “Progra-
ma Regressar”, que apoia 
o regresso de emigrantes 
portugueses ao país com 
medidas como descontos no 

IRS, o Governo aprovou a 
introdução de mecanismos 
facilitadores do regresso e 
da circulação de portugue-
ses emigrados, bem como 
o aprofundamento das rela-
ções entre emigrantes e a 
sua comunidade de origem. 
Serão  concedidas compar-
ticipações nas custas em 
Portugal relacionadas com 
eventuais reconhecimentos 
de habilitações literárias e 
qualificações profissionais.

O emigrante que fixar re-
sidência fiscal em Portugal 
fica a pagar IRS apenas so-
bre metade do que ganhar. 
O IRS especial fica garantido 
por 5 anos  e, se um cidadão 
emigrante voltar no próximo, 
fica a pagar menos até 2023. 
Se regressar em 2020, a 
descida aplica-se até 2024.

O regime especial des-
tina-se também aos ex-re-
sidentes desde que não 
tenham vivido em Portugal 
nos últimos três anos ante-
riores .

As empresas portugue-
sas de pedra natural ex-
portaram no ano passado 
378 milhões de euros da 
sua produção, um aumen-
to de 10,5% em relação a 
2017, de acordo com Mi-
guel Goulão, presidente da 
associação do setor.

“Durante 2018 conhe-
cemos o nosso maior volu-
me em termos de negócios 
nas exportações desde que 
há registos em Portugal, e 
isto significa que o cresci-
mento está sobretudo re-
lacionado com o aumento 
de valor nos mercados em 
que acrescentamos posi-
ção. Há uma inversão da 
exportação do material em 
bruto para uma tendência 
para o material transforma-
do”, afirmou o líder da As-
sociação Portuguesa dos 
Industriais dos Mármores, 
Granitos e Ramos Afins.                                                                                                                                         
Por isso, os mercados 
mais representativos são 
agora diferentes. “Há qua-

tro anos tínhamos a China 
como principal mercado”, 
pelo que “o setor exportava 
sobretudo bloco”. Agora, é 
França o principal merca-
do, com um crescimento 
superior a 5%, sendo que 
este país “consome so-
bretudo produto acabado”.                                                                                                                          
O setor perdeu vendas nos 
países produtores de petró-
leo, por outro lado, “sobretu-
do no setor dos mármores”, 
revelou Miguel Goulão.

O presidente da Assima-
gra mostrou-se cauteloso 
na análise da queda deste 
indicador naquela zona do 
mundo, incluindo na Arábia 
Saudita, “que caiu perto de 
20%”. “Os períodos de pro-
cura são muitas vezes cí-
clicos e julgo que não tem 
a ver com o preço do petró-
leo”, referiu o responsável.

Nos Países Africanos 
de Língua Oficial Portu-
guesa (PALOP) a tendên-
cia também foi de queda. 
O mercado espanhol, por 

De acordo com um co-
municado assinado pelo pri-
meiro secretário da Área Me-
tropolitana de Lisboa, Carlos 
Humberto, será aprovada a 
criação, durante o mês de 
abril e de forma transitória 
para os utilizadores com pas-
se  de 30 dias, cujo termo de-
corra durante o mês de abril, 
de um passe com âmbito 
geográfico equivalente ao do 
passe do metropolitano.

Segundo o documento, 
o passe terá a validade de 
sete dias, a vigorar após 
o termo do título deslizan-
te e a comercializar a partir 
do dia 8 de abril de 2019 
e até ao final desse mês.                                                                                                                                       
O Governo e os presiden-
tes dos municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa  as-
sinaram os contratos para a 
entrada em vigor, em abril, 
de um passe único nos 18 
concelhos da AML, que cus-
tará no máximo 40 euros.

O passe único terminará 
com as centenas de títulos 
combinados que existem atu-
almente para a utilização dos 
transportes coletivos e vai ter 
apenas duas configurações: o 

Portugal exportou mais 10,5%
de pedra natural em 2018

sua vez, que já ocupou a 
sétima posição no ‘ranking’ 
das exportações portugue-
sas, está agora em terceiro 
lugar, com destaque, se-
gundo o presidente da as-
sociação, para a área dos 
granitos.

O setor sofre com o 
efeito do ‘Brexit’, tendo o 
mercado do Reino Unido 
caído “6,43%, ou seja, 1,5 
milhões de euros”, avan-
çou Miguel Goulão.

Mas as vendas para os 
países nórdicos, que até 

há pouco tempo tinham 
uma expressão reduzida 
no setor, registaram um 
crescimento percentual 
elevado, de acordo com o 
responsável. “Hoje o setor 
consegue estar nos prin-
cipais projetos mundiais, 
disputá-los e vencê-los”, 
adiantou Miguel Goulão.                                                                                                                                    
A Assimagra conta com 
260 associados, na maio-
ria Pequenas e Médias 
Empresas, gerando um 
faturamento de 21 milhões 
de euros. 

Lisboa com passe de transportes 
de 10 euros em abril para 

assegurar fase de transição

Navegante Municipal custará 
30 euros, permitindo viagens 
dentro de cada concelho, e 
o Navegante Metropolitano 
custará 40 euros, permitindo 
deslocações nos meios de 
transporte públicos em toda a 
área metropolitana.

Com o novo passe, as 
crianças podem viajar gra-
tuitamente em toda a AML 
até ao último dia dos seus 
12 anos, o que atualmente 
só acontecia no concelho de 
Lisboa. Serão mantidos os 
descontos para estudantes, 
reformados e carenciados. O 
novo passe, que poderá ser 
carregado a partir de 26 de 
março, é mensal .
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“Para a economia  con-
tinuar a crescer  temos que 
apostar na diversificação de 
todos os setores e o vinho 
é, claramente, uma grande 
oportunidade”, disse António 
Costa, que falava aos jorna-
listas durante a vista à fei-
ra ProWein, em Dusseldorf.                                                                                                                                   
De acordo com o governante, 
nos últimos 20 anos, a quali-
dade do vinho português “mu-
dou radicalmente”, sendo que, 
atualmente, temos em todas 
as regiões do país vinho de 
grande qualidade. “É essa a 
descoberta que nós já fizemos 
e que o mundo está a fazer”.

Para o líder do Governo, 
esta é uma grande oportunida-
de de crescimento das expor-

António Costa: “Setor do vinho é
claramente uma grande oportunidade”

tações de vinho para o mer-
cado global, sublinhando que 
os importadores têm demons-
trado cada vez mais interesse 
nos produtos portugueses.

“Com um mercado onde 

“Se o primeiro-ministro não 
parar com o uso de cargos go-
vernamentais para fazer cam-
panha pelo PS, se continuar 
a inaugurar duas e três vezes 
alguma coisa, naturalmente 
teremos de agir”, afirmou Rui 
Rio, após ter sido questionado 
pelos jornalistas sobre a pos-
sibilidade de apresentar uma 
queixa à CNE contra o Gover-
no, como fez o CDS-PP .

Rio, que falava na inau-
guração do cartaz do cabe-
ça-de-lista do PSD às elei-
ções europeias, observou 
que a censura que neste 
momento já existe sobre o 
comportamento do governo,  
em campanha eleitoral para 
as europeias, vai levar o pri-
meiro-ministro a parar com 
essa ação.

O líder do PSD afirmou 
que apresenta às eleições 
europeias uma lista encabe-
çada por um político influente 
e experiente na Europa, en-
quanto o PS começa com um 
ministro que pouco ou nada 
fez. “A diferença é enorme. 
Na nossa lista temos,  Paulo 
Rangel, alguém que é um po-
lítico influente na Europa. É 
vice-presidente do maior par-
tido europeu, o PPE, e logo 
a seguir na lista temos a jo-

A presidente do CDS-PP, 
Assunção Cristas, revelou 
que o seu partido apresen-
tou uma queixa na Comissão 
Nacional de Eleições contra 
o Governo.

“Um Governo que passou 
a trabalhar, todos os dias, 
para o PS, só merece ser 

Rui Rio admite queixa
se Governo continuar

a inaugurar em
campanha pelo OS

CDS apresentou queixa contra o Governo
na Comissão Nacional de Eleições

vem que é líder da juventude 
desse PPE”, disse  Rio após 
descerrar, junto à Avenida da 
Boavista, no Porto, o primeiro 
cartaz de Rangel para as elei-
ções de maio.

“O pouco que Pedro Mar-
ques fez foi, sabendo que ia 
ser candidato, começar a pro-
meter o que não conseguiu 
fazer enquanto ministro, basta 
fazer a comparação entre a 
lógica que presidiu à compo-
sição da nossa lista e a do PS. 
São completamente diferen-
tes”. Quanto às críticas feitas 
pelo PS ao fato de o PSD não 
ter um programa, Rio lembrou 
que “a pré-campanha está a 
começar”. “Ter programa an-
tes da pré-campanha é um 
bocado difícil. Evidentemente, 
vamos ter programa, mas não 
pomos o carro à frente dos 
bois”,finalizou.

censurado junto da Comis-
são Nacional de Eleições, 
tal como fez hoje o CDS-PP, 
colocando uma queixa para 
que se verifique o cumpri-
mento da lei”, disse Assun-
ção Cristas.

“Se já não são capazes de 
governar e assumir a respon-

sabilidades, pois só pensam 
em eleições, remodelando o 
Governo para o transformar 
na direção de campanha elei-
toral do PS, o melhor é irem 
embora. Fazer campanha 
com o dinheiro e esforço de 
todos os portugueses, que 
pagam a maior carga fiscal 
de sempre, é fácil”, acrescen-
tou Assunção Cristas.

“Perderam oportunidades 
em quatro anos de uma con-
juntura externa muito favorá-
vel. Não conseguiram trazer 
prosperidade econômica, 
que cresceu muito pouco 
em comparação com outros 
países. Não vemos uso dos 
fundos comunitários, são 
campeões do desinvesti-
mento e da maior carga fis-
cal de sempre”.

os clientes procuram, cada 
vez mais, produtos diferen-
ciados, nós temos aqui uma 
oportunidade que a ViniPor-
tugal tem estado a aprovei-
tar”, afirmou.

Durante a visita ao even-
to, António Costa disse ainda 
que as alterações climáticas 
são um desafio global para 
o conjunto da humanidade, 
acrescentando que o desen-
volvimento da agricultura, a 
boa gestão da agricultura, 
é essencial para amenizar, 
travar, condicionar essa di-
nâmica.  A ProWein, a maior 
feira de vinhos da Europa, 
que aconteceu esta semana , 
com  mais de 390 produtores 
portugueses, 150 dos quais 
no stand da ViniPortugal.

Estiveram também no 
evento várias regiões vitiviní-
colas nacionais,- Vinho Ver-
de, Porto e Douro, Tejo, Alen-
tejo, Beira Interior e Bairrada.

Na mesma linha de crí-
ticas, a líder dos populares 
considerou que o Governo 
gosta de chamar a si louros 
que não lhe pertencem, recu-
perando números sobre o dé-
ficit. “Já o ouvimos dizer que 
baixou o déficit para 0,5 %, 
mas baixou-o de 3%, porque 
o Governo anterior, que rece-
beu dos socialistas um país 
na bancarrota, baixou-o de 11 
para 3%. Mas quando chega 
à parte das greves e da insta-
bilidade social, diz que a cul-
pa é do anterior governo”.

Na sequência de todas 
estas críticas, Assunção 
Cristas considerou que a 
única alternativa possível a 
quem é de direita, e não quer 
o socialismo nem as esquer-
da unidas, é o CDS.

“São 98 anos de ininter-
rupto combate e de uma de-
dicação sem limites à causa 
emancipadora da classe ope-
rária  do nosso povo”, referiu 
o secretário-geral do PCP, 
Jerónimo de Sousa.

O líder comunista discur-
sava no almoço comemora-
tivo do aniversário, no Pa-
vilhão do Clube do Pessoal 
da Siderurgia Nacional, no 
Seixal,  onde afirmou que 
fazer 700 refeições só pode 
ser obra de um partido como 
este. 

Foi em 1921 que o PCP 
nasceu, através do movi-
mento operário, e hoje, pas-
sados 98 anos, reafirmou a 
determinação em defender 
os interesses dos trabalha-
dores, do povo e do país, 
tendo uma razão acrescida 
para comemorar, à celebra-
ção dos 45 anos da Revolu-
ção de  Abril.

Ainda assim, advertiu que 
os sucessivos governos do 
PS, PSD e CDS têm atacado e 
destruído muitas dessas con-
quistas, impondo limitações 
à democracia e soberania.                                                                                                                          
Jerónimo de Sousa lembrou 
que se aproximam importan-
tíssimos combates eleitorais, 
referindo-se às eleições para 
o Parlamento Europeu e para 
a Assembleia da República, 
em  outubro, destacando que 
é necessária uma nova polí-
tica patriótica e de esquerda.

“Batalhas eleitorais que 
temos que travar ao mes-
mo tempo que temos que 
continuar a ação e interven-
ção desde logo em defesa 
e valorização do trabalho, 
pela reposição dos direi-
tos e rendimentos extorqui-
dos nos anos de PEC e 
de troika, pela mão de go-
vernos PS, PSD e CDS”.                                                                                                     
Para mostrar a importância 
das políticas do partido, Je-
rónimo de Sousa falou sobre 
uma das conquistas durante 
este ano: a criação do pas-
se intermodal na Área Me-
tropolitana de Lisboa, com 
um custo máximo de 40 
euros, que permitirá uma 
redução significativa nos 
custos com o uso dos trans-
portes públicos para cente-
nas de milhares de utentes.                                                                                                                                  
Contudo, advertiu que é pre-
ciso o aumento da oferta de 
transporte, exigindo ao Es-
tado o investimento na mo-
dernização e alargamento 
da oferta ferroviária, rodovi-
ária e fluvial.

Além do setor do trans-
porte, na visão do secretá-
rio-geral do PCP são vários 
os outros domínios em que 
é preciso avançar, como a 
habitação, segurança social 
e cultura, o que só será pos-
sível com uma ruptura com a 
política de direita e na afirma-
ção de uma política patriótica 
e de esquerda.

O presidente do PS, Car-
los César, elogiou a experiên-
cia bem sucedida de Gover-
no com o apoio da esquerda 
parlamentar mas colocou re-
servas quanto à hipótese de 
BE e PCP integrarem um fu-
turo Executivo.

“Nas circunstâncias atu-
ais, dificilmente veria Cata-
rina Martins como ministra 
dos Negócios Estrangeiros 
ou Jerónimo de Sousa como 
ministro da Defesa Nacional”, 
comentou o também líder 
parlamentar do PS em entre-
vista à rádio Antena1.

Confrontado com a ambi-
ção já manifestada pela co-
ordenadora do BE de levar 
o partido para o Governo, 
Carlos César considerou que 
isso só poderia acontecer se 

os bloquistas alterassem os 
seus posicionamentos, numa 
alusão a matérias relaciona-
das com a União Europeia ou 
com a Defesa nacional.

“Penso que o cenário 
mais fácil é o da repetição 
desta experiência, natural-
mente com outros acordos, 
visto que estes foram es-
gotados neste exercício”, 
considerando que o PCP e 
o BE têm de ir além de uma 
perspectiva sindical com que 
abordam muitos dos temas 
e manifestando expectativa 
quanto à explicitação das 
propostas dos comunistas e 
bloquistas na campanha elei-
toral para as legislativas.

César considerou que 
os méritos da atual solução 
governativa devem ser re-

PCP celebra 98 anos em almoço 
com mais de 600 militantes

Carlos César elogia solução de Governo
mas coloca reservas à entrada de BE e PCP

partidos pelo PS, PCP, BE e 
PEV e, quando questionado 
sobre a conclusão de Cata-
rina Martins de que António 
Costa e Passos Coelho são 
iguais a lidar com os proble-
mas do sistema financeiro, 
enquadrou essa afirmação 
na campanha eleitoral e na 
necessidade de agradar às 
diversas composições inter-
nas dos bloquistas.

Sobre a regionalização, o 
líder parlamentar socialista 
admitiu como muito provável 
que ainda não esteja em cau-
sa no próximo quadriénio.

Questionado pela jorna-
lista Natália Carvalho se vai 
ocupar o cargo de presidente 
da Assembleia da República 
na próxima legislatura, caso 
o PS ganhe as eleições, Cé-

sar começou por responder 
que nem sequer tencionava 
participar no atual ciclo da 
vida partidária, mas foi con-
vidado pelo primeiro-ministro 
e aceitou ocupar cargos par-
tidários.

“O PS deve prosseguir o 
caminho que está a fazer de 
renovação”, afirmando que 
quando chegar o seu tempo, 
dará conta das conversas 
mantidas com António Costa 
sobre o seu futuro político.



Solenidade Comemorativa aos 95º 
aniversário da Casa do Minho

Foi realizada na última 
quarta-feira dia 13 de março, 
Sessão Solene comemorativa, 
de à fundação da Casa do Mi-
nho. São 95 anos divulgando 
a tradição etnográfica minhota 
no Brasil, na presença de vá-
rios amigos da Casa, de re-
presentantes de outras casas 
cooirmãs, dos componentes 
do Rancho Folclórico Maria da 
Fonte. Foi uma noite de gala, 
com autoridades portuguesas, 
presidida pelo engenheiro José 
Maria Costa,  presidente da Câ-
mara de Viana do Castelo, Fer-
nando Nogueira (presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira), José Temporão 
(Vice presidente de Câmara de 
valença), Ivo Cunha (Fundação 
Santoinho), Paulo José Torres 
(presidente da junta da Fregue-
sia Castelo de Neiva), o con-
sul-adjunto de Portugal no Rio 

anos da Casa do Minho ao pre-
sidente Agostinho dos Santos, 
que retribuiu a gentileza entre-
gando uma linda placa come-
morativa dos 95º aniversário 
da Casa do Minho.

Na oportunidade, o côn-
sul-adjunto de Portugal no Rio 
de Janeiro, Dr. João de Deus e 
autoridades portuguesas foram 
homenageados com diploma 
da Casa do Minho.

Uma noite memorável na 
qual a nossa querida vereado-
ra Teresa Bergher prestou uma 
linda homenagem entregando 
ao presidente Agostinho dos 
Santos uma Moção Honrosa 
da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro pelos 95 anos de 
Fundação da Casa do Minho; 
também homenageou o pre-
sidente da Câmara de Viana 
do Castelo, engenheiro José 
Maria Costa, com Medalha e 
Diploma Albert Sabin, o diretor  
da Fundação Santoinho, Ivo  
Cunha, também recebeu da 
vereadora a mesma Medalha 
e diploma. Dando sequência à 
solenidade, o presdiente Agos-
tinho dos Santos homenageou 
alguns convidados com uma 
Medalha Comemorativa dos 95 
anos de fundação da Casa do 
Minho. Os agraciados foram a 
fadista Maria Alcina, o músico 
Victor Lopez, o radialista Ro-
berto Canazio, o jornalista Igor 
Lopes, também algumas se-
nhoras foram homenageadas 
com flores: a consulesa Leelia 
Laurment”s, a deputada Mar-
tha Rocha, a vereadora Teresa 
Bergher e Maria Alcina. Tam-
bém foram realizadas trocas 
de lembranças entre o presi-
dente Agostinho dos Santos e 
foi autoridades portuguesas. 
Encerrada a Sessão Solene, 
foi oferecido um coquetel e Dr. João de Deus a consulesa 

Leelia Laumert’s, dirigentes do 
Instituto Português, presidente 
de Casas Regionais Co-irmãs 
e convidados da Comunidade 
Portuguesa.

Iniciando a Sessão Sole-
ne o presidente da Casa do 
Minho Agostinho dos Santos, 
saudou os presentes e realizou 
um breve discurso com uma 
mensagem, a seguir falaram 
as autoridades portuguesas. 
Como orador oficial da noite o 
engenheiro José Maria Costa, 
presidente de Viana do Castelo 
proferiu uma magnifica oratória 
demostrando toda sua satisfa-
ção em mais uma vez partici-
par desta data especial. Duran-
te a solenidade entregou uma 
placa de prata alusiva aos 95 

Compondo a Mesa de Honra da Sessão Solene comemorativa aos 95 anos de fundação da Casa do Minho 
presidida por Dr. João de Deus consul adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, Agostinho dos Santos (pre-
sidente da Casa do Minho), José Maria da Costa (presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo), 
Fernando Nogueira (presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira), José Temporão (Vice pre-
sidente de Câmara de valença), Ivo Cunha (Fundação Santoinho), Paulo José Torres (presidente da Junta 
da Freguesia Castelo de Neiva), Marta Rocha (deputada), Francisco Gomes da Costa (presidente do Real 
Gabinete Português de Leitura), Teresa Berguer (Vereadora), Flávio Martins (presidente do Conselho Perma-
nente das Comunidades) e José Alves Cerqueira (ex-presidente da Casa do Minho). 

O presidente da Casa do Minho, 
Agostinho dos Santos, realizou 
um belíssimo discurso

Discursando, Dr. Paulo José Tor-
res, presidente da Junta da Fre-
guesia Castelo de Neiva

Também discursou no solar mi-
nhoto, Dr. Fernando Nogueira, 
presidente de Vila Nova de Cer-
veira

Uma noite com belos discursos 
como este do José Temporão, 
vice-presidente da Câmara de 
Valença

Representando a Fundação  San-
toinho em Portugal, o diretor  Ivo 
Cunha

Presença marcante nos 95 anos 
da Casa do Minho o presidente 
da Câmara de Viana do Castelo, 
Eng. José Maria Costa

Vereadora da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, Teresa Ber-
gher realizou um belíssimo dis-

O presidente Agostinho dos Santos entregou uma placa alusiva ao 95º 
aniversário da Casa do Minho ao presidente de Viana do Castelo, Eng. 
José Maria Costa

Consul-adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, Dr. João de Deus foi ho-
menageado com o diploma da Casa do Minho entregue pelo presidente 
Agostinho dos Santos

delicioso jantar regado de vi-
nhos portugueses, e música 
ao vivo, enfim, foi uma noite 
maravilhosa, na nossa querida 
Casa do Minho. Parabéns ao 
presidente Agostinho dos San-
tos e a toda sua diretoria ,pela 
linda noite

Representando a Fundacão Santoinho em Portugal, o  diretor Ivo 
Cunha  exibe o diploma que recebeu das mãos do presidente Agosti-
nho dos Santos

A fadista Maria Alcina exibe a Medalha Comemo-
rativa aos 95 anos de fundação da Casa do Minho 
entregue pelo amigo Agostinho dos Santos

O radialista da Rádio Globo, Roberto Ca-
názio, recebeu a Medalha Comemorativa ao 
95 anos da Casa do Minho  entregue pelo 
presidente Agostinho dos Santos

Presidente Agostinho entregando uma 
merecida  medalha comemorativa ao ami-
go o musico Victor Lopez

O jornalista Igor Lopes exibe sua medalha 
ao lado do presidente Agostinho

O presidente 
Agostinho dos 
Santos exibin-

do uma linda 
lembrança 

com os trajes 
de Viana do 

Castelo

Outro belo mo-
mento quando 
Agostinho dos 
Santos recebe 

os bonecos, 
símbolos da 

Quinta de 
Santoinho, ao 

lado do Ivo 
Cunha, diretor 
da Fundação 

Santoinho

Um registro para o 
Portugal em Foco 
vemos o consul-ad-
junto de Portugal no 
Rio Dr. João Deus, 
a consulesa Leelia 
Laumert’s, presi-
dente de Viana do 
Castelo Engenheiro 
José Maria Costa, 
José Temporão, 
vice-presidente da 
Câmara de Valen-
ça e Dr. Fernando 
Nogueira presidente 
de Vila Nova de 
Cerveira

A deputa-
da Estadu-
al Martha 
Rocha foi 
homena-
geada com 
flores pelo 
presidente 
Agosti-
nho dos 
Santos
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Em evidencia esteve no ultimo dia 
16 de março de 2.019, a data má-
xima da Casa de Portugal de Cam-
pinas, bem como de todos os portu-
gueses e luso-brasileiros radicados 
naquela maravilhosa cidade, pois foi 
a festa comemorativa de sua funda-
ção, 28 de março de 1.958. Nesta 
noite de festa, a Casa de Portugal 
de Campinas, comemorou com 
casa cheia e em alto estilo, seus 61 
anos de fundação. A entidade, que 
tem como seu presidente o conhe-
cido Jota Santos do City Bar, em 
companhia de sua diretoria, recep-
cionou a todos os ilustres presentes 
nesta noite. O show de gastronomia 

Grandiosa Festa dos 61 anos da  
“Casa de Portugal de Campinas” 

portuguesa, teve seu inicio logo à 
entrada, com um coquetel nunca 
visto em nenhuma outra entidade 
luso-paulista. Tivemos deliciosos 
bolinhos de bacalhau, alheiras, 
presunto parma, azeitonas, tremo-
ços, melão e a saborosa batida de 
limão super gelada. Na sequencia 
já no salão de festas da entidade, 
os presentes puderam saborear 
um maravilhoso arroz de polvo, um 
bacalhau sem igual, strogonoff e 
saladas, tudo regado pelo legitimo 
azeite português, e claro o bom vi-
nho lusitano. O Sr. Pedro Peixoto 
presidente adjunto,  saudou a todos 
os presentes ilustres e as diversas 

autoridades, como o Cônsul Geral 
de Portugal em São Paulo Dr. Paulo 
Nascimento, pela primeira vez visi-
tando aquela entidade, bem como 
o Dr. Fernando Carvalho Diretor do 
AICEP em São Paulo, o Dr. Manuel 
Magno Presidente do Conselho da 
Comunidade no Estado de São Pau-
lo, o artista plástico Português San-
tos Lopes. O Presidente da entidade 
Sr. Jota Santos também agradeceu 
a presença de todos, fez questão 
de mostrar que cerca de 95% dos 
presentes eram brasileiros. Recor-
dou o fundador daquela entidade o 
jornalista Luso-Ventura e a cobran-
ça que fez na época em seu jornal 

perguntando: Onde é que estavam 
os Portugueses de Campinas, já 
que na cidade, já haviam outras 
casas representado outros países. 
Assim nasceu a entidade, a 28 de 
Março de 1.958. Tivemos a execu-
ção do hino de Portugal e durante a 
locução, tivemos um desfile de fotos 
dos vários presidentes da entidade, 
desde a sua fundação. Salientamos 
ainda que a Casa de Portugal conta 
com o apoio cultural de: City Tortas, 
City Bar Lanches, Bompêso, e Dra. 
Ana Calvinho, Nico Paneteria, Euro 
Suit Hotel, Gráfica Dizart. A equipe 
da cozinha, como sempre é coman-
dada pela primeira dama da entida-

de, Sra. Maria Isabel dos Santos An-
tonio, e mais uma vez contou com o 
apoio das equipes do City Bar e City 
Tortas. Foi apresentado a todos um 
belíssimo vídeo mostrando a gran-
diosidade que é a Cidade de Campi-
nas, considerada uma das melhores 
e mais surpreendente cidades do 
Brasil. Como sobremesa tivemos 
os sensacionais pastéis de nata, do 
City Bar, distribuídos com fartura 
em todas as mesas. A animação da 

noite esteve a cargo da Banda Stars 
In Concert e ainda a participação de 
Fátima Fonseca acompanhada por 
Chico Fernandes, com fados, sam-
bas e muita bossa. Nós do Portugal 
em Foco deixamos aqui registrados 
nossos sinceros parabéns a Casa 
de Portugal de Campinas, pela co-
memoração dos seus 61 anos de 
fundação. Veja mais detalhes em 
www.portugalemfoco.com.br ou 
pelo facebook/portugalemfoco. 

Apoiaram este trabalho: Sr. Jota Santos  presidente atual (City 
Bar), o diretor Sr. Manuel Delgado, os ex-presidentes e conselheiros 
Sr. Celso Semedo Fernandes, Sr. José Luiz do Nascimento, Sr. Ma-
rio Martins e o Sr. Adelino da Ponte.

A secretaria da casa Elisangela G. Costa, o presidente 
adjunto Sr. Pedro Peixoto, a Jurema Valenti e o presiden-
te Sr.  Jota Santos.

Aqui junto a primeira dama da entidade Sra. Maria Isa-
bel dos Santos Antonio, a cunhada Sra. Arminda N. dos 
Santos e a Rosa Pereira Oliveira. 

Aqui componentes do Grupo Folclórico da Casa de Por-
tugal de Campinas e amigos presentes nesta noite, ao 
aniversario da entidade.

Momentos da exibição de Fátima Fonseca e da anima-
ção da banda Stars In Concert.

O Presidente do Conselho Deliberativo da entidade Sr. João Batista Meira, o 
presidente adjunto Sr. Pedro Peixoto, o ex-presidente Sr. José Luiz do Nasci-
mento, o Presidente atual Sr. Jota Santos, Dr. Manuel Magno presidente do 
Conselho da Comunidade, Sr. Albino Vieira (Grupo dos Veteranos), Sr. Anto-
nio Loureiro (Comunidade Gebelinense), Sr. Lino Lage (Presidente dos Povei-
ros ) e o Sr. Raul Neves Pereira Presidente da Tocata Musical Cá Te Quero.

Sr. Jota Santos, Dr. Manuel Magno, o Cônsul Geral Dr. Paulo Nascimento, o 
Sr.  Reginaldo de Jesus Flor (Radio Brasil) e esposa, o Dr. Fernando Carva-
lho (AICEP), a Margarete Paterno (Consulado) e o Sr. Milton Paterno.

O Presidente Sr. Jota Santos, o Sr. Manuel Delgado a esposa Sra. Edna Delga-
do, o Sr. José Luís do Nascimento a esposa Sra. Maria Helena R. Santos, e o 
Sr. Leonardo Tiroli idealizador do Fórum de Internacionalização de Empresas.

Sr. Jota Santos atual presidente da entidade e o ex-presidente e conselheiro 
Sr. Mario Martins.

Sr. Jota Santos, a Sra. Rosa Pereira Oliveira, a Sra. Arminda Nunes dos 
Santos, o Sr. Jose Regis T. da Silva a esposa Sra. Camila Sampaio e os 
filhos Renato e Nívia.

O Presidente da Casa de Portugal de Campinas Sr. Jota Santos, o ex-presiden-
te e conselheiro Sr. Celso Semedo Fernando e a esposa Sra. Maria Aparecida.

Dia 24.03.2019
Festa em Louvor a São Martinho na 
Comunidade Gebelinense
A Comunidade Gebelinense de São 
Paulo estará festa neste dia, a pri-
meira do ano. Teremos um concorrido 
aperitivo seguido de almoço com o 
tradicional Bacalhau a São Martinho 
o Escondidinho de Bacalhau à Ge-
belim, filet mignon e diversos acom-
panhamentos e saladas. A atração 
estará a cargo da Tocata Musical Cá 
Te Quero. Informações e convites (11) 
4484.4382 – 966369871 Estrada Ve-
lha São Paulo – Bragança, 50 A– CEP 
07600-000
Serra da Cantareira – Mairiporã – São 

Paulo
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Portugal 
estará neste dia realizando o seu tradi-
cional almoço tendo no cardápio o Ba-
calhau à Raízes em sua sede na Asso-
ciação dos Poveiros. A animação estará 
a cargo do anfitrião que se exibirá. Con-
vites e informações com Sra. Soledade 

(11) 2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 
e 98371.9190 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria – São Paulo
Bacalhoada no Vilas
O Rancho Folclórico Vilas de Portugal 
convida a todos para mais um almo-
ço convívio. Teremos a tradicional 
bacalhoada. Teremos a exibição do 
anfitrião e como convidado o Rancho 
Folc. Da Casa do Minho de São Paulo. 
Rua António Gonçalves Campos, 440 
Vila Cachoeira – São Paulo Informa-
ções pelo fone 11- 99235-1902.

Dia 25.03.2019
Sessão Solene na Câmara para Ho-
menagear Dr. Manuel Magno
O Presidente da Câmara Municipal de 
São Paulo Vereador Eduardo Tuma, 
convida a todos para a Sessão Solene 
de entrega do Titulo de Cidadão Pau-
listano ao Dr. Manuel Magno Alves 
Presidente do Conselho da Comuni-
dade numa iniciativa do Vereador To-
ninho Paiva.  Local Palácio Anchieta, 
Viaduto Jacareí, 100 no 8.o andar no 
Bairro da bela Vista. 
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A livraria parisiense de Mário Soares
Muitos são os europeístas 

que, como eu, consideram 
Paris o centro do planeta no univer-
so das letras, artes e pensamento. 
E o epicentro da metrópole das 
metrópoles é, sem dúvida, o van-
guardista Quartier Latin, ou seja, o 
Bairro Latino, esparramado por dois 
dos 20 distritos da cidade, o Quinto 
e o Sexto arrondissements, onde 
os centuriões romanos do Impera-
dor César fincaram base, no ano 
52 antes de Jesus Cristo, durante 
a árdua campanha da conquista da 
Gália, e batizaram a futura Paris de 
Lutécia – Lutetia em latim. O pul-
mão do Quartier Latin é a Rue des 
Écoles – cujo início é no esplêndi-
do Boulevard Saint Michel, onde se 
encontra a mais prestigiosa das uni-
versidades do Velho Mundo, a cele-
brada Sorbonne, e se estende pra-
ticamente até a Place de Jussieu, 
sendo cortada, na primeira quadra, 
pela tradicional Rue Saint Jacques. 
Foi justamente na Rue des Écoles, 
em 1972, que o maior dos ícones da 
Revolução dos Cravos, o socialista 
Mário Soares (1924 – 1917), exilado 
na capital francesa, estabeleceria a 
glamurosa Librairie Portugaise – 
dedicada às publicações no idioma 
de Luis de Camões (1524 – 1580). 
Ele convidaria, em 1973, um brasi-
leiro para se associar à empreita-
da, o jornalista mineiro José Maria 
Rabelo, recém-chegado à Ville Lu-
mière, após exílio em Santiago, no 
Chile. A casa passou a se chamar 
Librairie Portugaise et Brésilien-
ne. Rabelo possui hoje 90 anos e 
voltou a morar em Belo Horizonte. 
Perderia o sócio na manhã de 25 de 
abril de 1974, quando, em Lisboa, 
um golpe militar depôs o Presiden-
te do Conselho Marcello Caetano 
(1906 – 1980). O ‘livreiro’ Mário 
Soares transferiu imediatamente o 
negócio para o sócio brasileiro e, já 
no dia seguinte, desembarcou em 
Lisboa - iniciando, assim, a vitorio-
sa trajetória rumo à Presidência da 
República (1986 – 1996). Ilustra a 
coluna, sugestivamente, uma foto 
batida pelo amigo argentino Victor 
Sokolowicz, na qual Mário Soares, 
na fria manhã de 22 de dezembro de 
1981, na sede do antigo PSDI (Parti-
do Socialista Democrático Italiano), 
em Roma, autografa para mim um 
exemplar de sua biografia escrita 

pela filha Isabel.

Rabelo manteve o nome da 
livraria e foi buscar, como 

costumava denominar, um ‘só-
cio capitalista’ – um compatriota, 
exiliado entre Argel, na Argélia, e 
Paris, o cearense Miguel Arraes 
(1906 – 2005), ex-Governador de 
Pernambuco, deposto, em 1964, 
pelo regime militar que destituíra 
o Presidente João Goulart (1918 
– 1976). Arraes era advogado e 
economista e, segundo o sócio, 
conseguiu ganhar muito dinheiro 
na construção de uma rodovia na 
Mauritânia e no ramo petrolífero na 
Argélia. “Mas logo nos desenten-
demos e fiquei novamente sozinho 
na livraria”, relembrou, em 2016, 
em depoimento ao blog Images&-
Visions de seu filho Fernando. Os 
dois começaram a ter problemas, 
em 1979, depois que Rabelo foi a 
Lisboa e, com apoio de Mário Soa-
res, ajudou o gaúcho Leonel Brizola 
(1922 – 2004) a refundar o legen-
dário PTB, montado, originalmente, 
por Getúlio Vargas (1882 – 1954) no 
final da Segunda Guerra. “Arraes 
tinha o Brizola como grande adver-
sário e um concorrente na liderança 
da esquerda brasileira”, confessou 
Rabelo ao mesmo blog. O PTB se 

transformaria no atual PDT, porque, 
logo após o ato de Lisboa, a sigla foi 
repassada pela Justiça Eleitoral à 
gaúcha Ivete Vargas (1927 – 1984), 
nascida em São Borja, como o tio 
Getúlio. Rabelo era socialista e foi o 
criador, em 1952, do arejado sema-

nário belo-horizontino Binônio, que 
circulou até o ‘empastelamento’ da 
redação em 1964. Foi ele quem te-
ria convencido Brizola, apoiado ain-
da pelo ex-sócio português, a filiar o 
PDT à Internacional Socialista – en-
tidade dos partidos socialistas e so-
ciais-democráticos de todo o mun-
do. O próprio Mário Soares, aliás, 
também havia refundado, seis anos 
antes, em Bonn, então sede do go-
verno da Alemanha Ocidental, com 
o apoio do ex-Chanceler socialde-
mocrata germânico, Willy Brandt 
(1913 – 1992), o Partido Socialista 
Português, surgido 98 anos antes, 
em 1875, e proscrito em 1933 pelo 
salazarismo.

A livraria seria fechada com a 
redemocratização do Brasil, 

no começo da década de 1980, e a 
volta de Rabelo a Minas Gerais. Mas 
deixou muitas saudades. O local foi, 
inicialmente, uma espécie de embai-
xada dos exilados portugueses e, 
depois, dos brasileiros. Um querido 
amigo meu, Alberto Villas, que tra-
balhou comigo no SBT, lembra com 
nostalgia aquele endereço. Era cor-
respondente parisiense, à época, do 
combativo periódico brasileiro Movi-
mento e entregava, semanalmente, 
80 exemplares da publicação para a 

venda na livraria. “As edições quase 
sempre esgotavam”, recorda Villas. 
Cravada no coração do bairro dos 
alfarrábios, a Librairie Portugai-
se et Brésilienne foi, nos ‘anos de 
chumbo’, um traço de união, de fato, 
de Brasil e Portugal.   

Dia 21.03.2019
Daniel Alfredo Machado (nosso amigo de 
longa data); André de Freitas (nosso che-
finho diretor da Numatur Turismo); Noêmia 
Ascenção de Souza (esposa Dr. Osvaldo 
Dias de Souza); José Tomas Gil (assinante 
do Portugal em Foco e assíduo freqüenta-
dor das festas portuguesas que neste ano 
de 2019 comemora seus 79 anos); Manuela 
Gonçalves (filha do casal amigo Sra. Marli e 
Sr. Manuel Gonçalves da Art Flora); Dr. Mar-
cio Fago; Neste dia em 2019 o Grupo Leo-
graf Comemora seus 20 anos de fundação.
Dia 22.03.2019
Fabiana (neta do falecido Sr. Manuel Te-
ves); Faria aniversario neste dia o Com. 
Manuel Tavares de Almeida (ex-Presi-
dente do Banco Luso-Brasileiro); João 
Luiz de O. Junior (filho do amigo João 
Luiz); Dep. Fernando Capêz.
Dia 23.03.2019
Luis Quaggio (da Tap Air Portugal); o pe-
queno Fernando Torres Vicente (neto do 
casal amigo Tereza e Sr. Manuel Torres); a 

Sra. Marli Gonçalves (Esposa do chefinho 
Sr. Manuel Gonçalves da Art Flora); An-
dréa (Colaboradora da Numatur Turismo).
Dia 24.03.2019
Camila; Maria Cristina Figueiredo (Filha do 
falecido amigo Sr. Figueiredo da ex-Pada-
ria Folar); Herculano de Oliveira (esposo 
da artista plástica Maria dos Anjos); José 
Gouveia de Souza; Suzana Magalhães (Fi-
lha do falecido Joaquim Magalhães).
Dia 25.03.2019
Maria Aurora de Sá Pereira (a conheci-
da Sra. Lola esposa do amigo Sr. Antero 
José Pereira, presidente do SAMPA-
PÃO); Antônio Cordeiro.
Dia 26.03.2019
Sr. José da Cruz Lopes (pai dos amigos 
José, Albino e Francisco da Transporta-
dora Cruz de Malta e Embaixador de Mal-
ta); Marta Maria Feijão (Zarco Turismo); 
Beatriz Pereira (filha do casal Sra. Marli 
Pereira e o esposo Sr. Raul Neves Perei-
ra o conhecido Raul das Lingüiças Presi-
dente da Tocata Musical Cá Te Quero).

Dia 27.03.2019
José de Sá (empresário do cantor Rober-
to Leal que neste ano de 2.019 comemo-
ra seus 74 anos bem vividos); Carlos Du-
arte (filho do casal amigo Sra. Conceição 
e Sr. Alberto Duarte ambos do Arouca).  

A premiação aconteceu no último 
dia 14 de março de 2.019, como 
encerramento da feira SAHE – 
South America Health Exhibition, 
promovido pelo Grupo Mídia – 
empresa responsável pelas prin-
cipais publicações e eventos do 
setor da Saúde. O prêmio aconte-
ceu pelo sétimo ano consecutivo 
e abrange toda a cadeia de Saú-
de, como Qualidade e Seguran-
ça, Sustentabilidade, Entidades 
Setoriais, Saúde Suplementar, 
Indústria, entre outras. Conhecido 
como o Oscar da Saúde, é uma 
das principais homenagens des-
te setor do país, o prêmio traz 10 
diferentes categorias, com 10 ho-
menageados. Eleito uma das pes-
soas mais influentes do setor no 
último ano, o Sr. Fernando José 
Moredo, que nos  falou sobre as 
conquistas à frente da gestão do 
Grupo Trasmontano, destacando 
a importância do apoio unâni-
me que sempre recebeu da sua 
diretoria executiva, do conselho 
deliberativo e especialmente dos 
seus líderes de operação, Dr. Alci-
des Felix Terrível, vice-presidente 
e Dr. Julio Cesar de Machado Lo-
bato, CEO do grupo.Em sua fala 
Sr. Fernando destacou também 
os desafios que estão por vir no 
mercado da saúde no Brasil. Dis-
se: “O grupo Trasmontano, ao lon-
go das últimas duas décadas vem 
reconstruindo sua história no mer-
cado da saúde. São 86 anos de 
operação, mas o crescimento real 
da operadora se deu nos últimos 
anos especialmente com a aquisi-
ção do hospital IGESP, a amplia-
ção da rede própria e a criação da 
FASIG – Faculdade de Ciências 
da Saúde Igesp”.Sobre  ser elei-
to entre os 100 Mais Influentes 
da Saúde Sr. Moredo disse: “Sem 
dúvida é uma grande responsa-
bilidade e uma grande satisfação 
também! Mas é importante desta-
car que esse título não é só meu. 
Todas as nossas conquistas só 
foram possíveis porque sempre 
tive o apoio e o envolvimento de 
toda diretoria executiva e seus 
líderes. Meu trabalho à frente da 
instituição sempre foi pautado na 
seriedade e no compromisso com 
o desenvolvimento sustentável do 
grupo, e agora esse reconheci-
mento do mercado não só aumen-
ta a minha responsabilidade, mas 
também, me deixa muito motiva-
do”.Falou ainda sobre as expecta-
tivas para 2019 frente à empresa/
instituição: “Continuaremos nosso 
plano de expansão da rede pró-
pria com a ampliação e revitaliza-
ção dos centros médicos na capi-
tal, grande são Paulo e litoral e a 
construção da segunda unidade 
do hospital IGESP na cidade de 
Praia Grande, região muito caren-
te de hospitais de grande porte 
e especializados em alta com-
plexidade. Também adotaremos 

uma estratégia comercial mais 
agressiva buscando atender às 
novas demandas do mercado de 
saúde.Sob a ótica da Gestão de 
Saúde, muito mais do que prestar 
assistência médica, atuar nesse 
mercado significa trabalhar para 
a sustentação e perenidade do 
sistema, cada dia mais complexo. 
Encontrar o equilíbrio nessa ba-
lança tem sido o grande desafio, 
não só para o Trasmontano mas 
para toda a cadeia de saúde su-
plementar.Mas como desafio é a 
palavra de ordem para a institui-
ção, Depois de um longo e sério 
trabalho de reestruturação, a filo-
sofia empresarial é voltada para o 
crescimento sustentável. Com a 
mesma determinação do passa-
do, só que focada na inovação e 
na implementação de novas fren-
tes de negócios ligados ao setor 
de saúde”

Também presentes o vice Presidente do Grupo Trasmontano Dr. Alcides 
Terrível a esposa Sra. Maria Eugenia M. Terrível, a Gerente Corporativa Sra. 
Patricia D´Alessandro e o Sr. Joel  Cunha Gerente Corporativo Financeiro.

Em uma noite muito especial, registramos a entrega merecida do prêmio os 
“100 mais influentes da saúde 2019” ao presidente do Grupo Trasmontano 
Sr. Fernando José Moredo, na categoria Gestão – Saúde Suplementar, aqui 
com a esposa Sra. Maria Bernadete Moredo.

Presidente do Grupo Trasmontano
É eleito entre os “100 Mais Influentes da Saúde-2019”

10



O Benfica manteve a lide-
rança da I Liga portuguesa de 
futebol, em igualdade com o 
FC Porto (segundo), ao ven-
cer em casa do Moreirense, 
por 4x0, na 26.ª jornada.

 João Félix (37 minu-
tos), Andreas Samaris (43), 
Rafa Silva (48) e Florentino 
Luís (83) marcaram os gols 
dos ‘encarnados’, que pas-
sam a somar 63 pontos, os 
mesmos dos ‘dragões’, com 
o Benfica a ter vantagem no 
confronto direto.

O Moreirense, que so-
mou o terceiro encontro con-
secutivo sem vencer, caiu 
para o sexto lugar, com 42 

Benfica goleia Moreirense
e mantém liderança em 
igualdade com FC Porto

LIGA NOS 2018 - 2019
JORNADA 26

LIGA Ledman 2018 - 2019
JORNADA 26

VILA REAL
JORNADA 24 JORNADA 05

VIsEu
JORNADA 23

D I S T R I TA I S

JORNADA 05
cOImbRA

JORNADA 21
GuARDA

JORNADA 20

O FC Porto vencer em casa o Marítimo (3x0), em jogo da 
26.ª jornada, no qual jogou mais de 80 minutos em vantagem 
numérica.

 A jogar em superioridade numérica desde os sete minu-
tos, após a expulsão de Lucas Áfrico, os campeões portugue-
ses marcaram por Alex Telles, aos 57, de grande penalidade, 
por Éder Militão, aos 72, e por Brahimi, aos 88.

Com este triunfo, o FC Porto passou a somar 63 pontos, 
enquanto o Marítimo é 11.º classificado, com 27 pontos, três 
acima da zona de despromoção.

FC Porto
vence Marítimo 

pontos, os mesmos do Vitó-
ria de Guimarães, que ocupa 
a quinta posição, que deve 
dar acesso à Liga Europa

Um gol de Raphinha, aos 
59 minutos, foi o suficiente 
para o Sporting levar de ven-
cida o Santa Clara por 1x0, no 
jogo que inaugurou a 26.ª jor-
nada da I Liga de futebol.

 O gol do jogador bra-
sileiro permitiu aos ‘leões’ 

Gol de Raphinha garante triunfo do 
Sporting na recepção ao Santa Clara

chegarem ao terceiro lugar 
da Liga, com os mesmos 55 
pontos do Sporting de Bra-
ga, quarto classificado, que 
no sábado atua em casa do 
Vitória de Setúbal. A equipa 
açoriana ocupa para já o oi-
tavo posto com 32 pontos.

Um gol do brasileiro Murilo deu a vitória ao Spor-
ting de Braga na visita ao Vitória de Setúbal, por 1x0, 
em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de fute-
bol, e manteve os minhotos no terceiro lugar.

 Os bracarenses asseguraram a terceira vitória 
consecutiva na competição com o golo do avançado 
brasileiro, aos 35 minutos, aumentando para 15 os 
jogos sem vencer dos setubalenses O Sporting de 
Braga permanece no terceiro lugar, com 58 pontos, 
mais três do que o Sporting, que na sexta-feira ven-
ceu na receção ao Santa Clara, por 1x0, e menos 
dois do que Benfica e FC Porto, que contam menos 
um jogo, enquanto o Vitória de Setúbal permanece 
na 15.ª posição, a primeira acima da zona de des-
promoção, com 25. 

Sporting de Braga mantém terceiro 
lugar ao vencer em Setúbal

O Rio Ave subiu à nona posição 
da I Liga portuguesa de futebol, ao 
vencer em casa do Nacional, por 1-0, 
em jogo da 26.ª jornada.

 O brasileiro Ronan marcou aos 
36 minutos o único golo da partida, 
permitindo aos vila-condenses inter-
romperem uma série de quatro jogos 
sem vencer e subirem ao nono lugar, 
com 32 pontos, os mesmos de Santa 
Clara, oitavo, e Portimonense, 10.º.

O Nacional, que somou a segun-
da derrota consecutiva, mantém o 
14.º lugar, com 26 pontos, dois acima 
da zona de despromoção.

O Desportivo de Chaves 
venceu em casa do Despor-
tivo das Aves, por 1x0, em 
jogo da 26.ª jornada da I Liga 
portuguesa de futebol, na es-
treia de José Mota como trei-
nador dos transmontanos.

 O sérvio Maras fez o 
único golo da partida, aos 11 
minutos, permitindo ao Des-
portivo de Chaves regressar 
aos triunfos após cinco jogos 
sem vencer, mantendo-se no 
17.º e antepenúltimo posto, 
com 24 pontos, a apenas um 
da zona de manutenção. 

O Desportivo das Aves 
está na 12.ª posição, com 26 
pontos, apenas dois acima 
da ‘linha de água’.

Desportivo de 
Chaves vence o 

Desportivo das Aves

Rio Ave vence em casa do Nacional
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FADISTA MARIA ALCINA
80 ANOS DE VIDA E AMOR AO FADO

Foi realizada, no dia 16 de 
março, na Paróquia Sa-

grado Coração de Jesus, no 
Meier, uma Missa em Ação 
de Graças pelo 80º aniver-
sário da nossa querida fa-
dista, Maria Alcina Pinto da 
Costa Duarte. Uma celebra-
ção oficializada pelo Pároco 
Eduardo, concelebrada pelo 
Cônego Abílio Vasconcelos, 
e pelo Diácono Alcides Mar-
tins. Foi uma missa que, por 
certo, ficará registrada na 
memória dos familiares e 

amigos. Uma liturgia muito 
emocionante que também 
contou com a participação 
do cantor Márcio Gomes 
que interpretou a Ave Ma-
ria, contagiando a todos os 
presentes. Ao final do Ato 
Religioso, a aniversariante 
Maria Alcina e seu amigo 
Márcio Gomes cantaram, 
juntos, a canção Foi Deus.

Logo a seguir à celebra-
ção religiosa os convidados 
seguiram para a recepção 
realizada na D.R. Festas, 
no Meier. Um dia marcante 
onde a aniversariante, a fa-
dista Maria Alcina, adentrou 
ao salão, completamente 
lotado. Fez questão de visi-
tar mesa por mesa, agrade-
cendo a todos, registrando 
esse inesquecível dia, que 
viveu, na belíssima festa 
organizada por suas filhas 
Ângela, Eliane e Alcineli. 
Todas não cabiam em si de 
tanta felicidade em come-
morar essa data festiva - os 
80 anos da querida mãe, a 
nossa amiga e fadista Ma-

ria Alcina. Tudo perfeito. Os 
presentes foram doações 
de mantimentos à Institui-
ções Filantrópicas, mais 
um gesto de benevolên-
cia e de amor ao próximo, 
marca registrada na vida da 
aniversariante.

Mas, festa onde a anfi-
triã tem a voz como instru-
mento de vida, jamais falta 
“aquela canjinha” para os 
amigos. E, foi nesse clima 
festivo que Maria Alcina e 
seus amigos, os músicos 
Victor Lopes, Oscar Mar-
ques, e seu grande amigo 
Toninho Serapico, propor-
cionaram belo momento mu-
sical, lavando a alma. Que 
show!!   Maria Alcina relem-
brou, num telão, alguns mo-
mentos marcantes de sua 
linda história, com familiares 
e amigos.   

Em uma elegante mesa, 
com um belíssimo bolo, Ma-
ria Alcina brindou, com alegria 
e felicidade, seus 80 anos de 
vida, envolvidos pelo carinho 
de todos os seus amigos.

Nesta foto 
se vê toda 
alegria que 
invadiu a alma 
desta querida 
fadista, Maria 
Alcina. Seu 
olhar, seu 
soriso demos-
trava a vitória 
de sua vida 
completando 
80 anos junto 
a sua família e 
amigos

No Altar da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, vemos o Pároco Eduardo com os Concelebran-
tes, o Cônego Abílio Vasconcelos e o diácono Dr. Alcides Martins

Imagem marcante, no interior da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, quando o cantor Márcio Gomes 
e  a fadista Maria Alcina interpretavam a canção Foi 
Deus. Todos os convidados aplaudiram, efusiva-
mente, estas vozes tão maravilhosas

A aniversariante Maria Alcina, após a celebração, recebendo o cari-
nho de sua neta Anita, da bisneta Beatriz e demais familiares

A fadista Maria 
Alcina num re-

gistro fotográfico 
com os amigos 

o cônsul adjunto 
de Portugal no 

RJ, Dr. João de 
Deus com sua 

consulesa Leelia, 
Irene Ribeiro, 

Fernanda Serapi-
co, comerndador 
Adão Ribeiro e o 

João Zaranga

Uma noite de magia e beleza. A mesa de doces finos e um lindo bolo 
comemorativo, onde vemos  Maria Alcina, neta Anita, neto Rodrigo, 
bisneta Beatriz

A aniversariante Maria Alcina, ao lado da suas filhas, Eliane 
Alcineli e Ângela, retribuindo com palavras o carinho que rece-
beu dos amigos e a felicidade que envolvia seu coração

Beíssima imagem onde vemos a Maria Alcina en-
volvida pelo carinho do neto Victor e filha Eliane 

Uma bela imagem da Nazaré homenageando com lindas 
palavras a anfitriã Maria Alcina

Portugal em Foco marcou presença na festa da nossa amiga - fadis-
ta Maria Alcina. Na foto vemos o Felipe Mendes e os casais Luciane 
e Flávio Martins,  Luzia Coimbra e Antonio Cardão

A aniversariante Maria Alcina, numa linda foto com sua filha Ângela 
Abreu,  Patrícia, Maria Alice, Luciana, Ana e Lili

Momento especial com a fadista Maria Alcina ao lado 
seu grande amigo Toninho Serapico

Mais amigos estive-
ram presentes no ani-

versário de 80 Anos 
da Maria Alcina: o 

empresário do ramo 
gastronômico,  Sr. 

Modesto, o Cônego 
Abílio Vaconcelos, e 
Dr. Alcides Martins, 
este, concelebrante 

como Diácono da 
Missa de Ação de 

Graças

 Amigas de 
sempre que par-
ticiparam dessa 

linda festa: Idalia 
Maneca, Lúcia 

Granito, sua linda 
neta Desireé, 

Isaura Milhazes  
e Nadir Valente 
e não deixariam 
de parabenizar 
a querida Maria  

Alcina

Gente fina e amiga, marcando presença:  cantor Márcio Gomes, 
Elen  de Lima,e demais convidados, os sorrisos eram de felicidade

Um momento marcante quando Maria Alcina, ao 
lado da sua filha Alcineli, e o genro Luis

Num registro 
fotográfico, a 
deputada Martha 
Rocha, sua mãe 
Emilia, esposo 
Bernardo, com 
os amigos o 
casal Manoel 
Branco e esposa 
D. Berta e uma 
amiga da família 

A incansável Ângela Abreu com a Soraia, fiel es-
cudeira, num close especial com nossa querida 
fadista Maria Alcina
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No último dia 13 de março tive a alegria de es-
tar presente na solenidade em comemoração aos 
95 anos de existência da Casa do Minho. Presi-
dida pelo grande empreendedor Agostinho dos 
Santos, que, com sua competência e entusiasmo, 
agrega o convívio de costumes e valores culturais 
que tanto enriquecem a comunidade Luso Brasi-
leira. Voltada para a região do Minho, numa incrí-
vel magia, a Minhota Casa, nos transporta para 
a belíssima cidade de Viana do Castelo, que tive 
a honra de  tornar cidade irmã do Rio de Janei-
ro. Autoridades da região estiveram presentes na 
noite festiva, entre elas o  presidente da Câmara 
de Viana do Castelo, Dr. José Maria Costa e o jo-
vem Ivo Cunha, representando seu tio  Dr. Valde-
mar Cunha, presidente da Fundação Santoinho, 
que tanto contribui com a região  e que tive  o 
prazer de visitar a convite da Câmara Municipal 
de Viana do Castelo, no ano passado; ocasião 
dos tradicionais festejos de Nossa Senhora da 
Agonia. Vale a pena conhecer aquela belíssima 
região! A Fundação, seu fabuloso museu de tra-
jes e costumes e também o de transportes. Por 
tudo que representa a Fundação Santoinho e pelo 
belo trabalho do presidente da Câmara,  Dr.  José 
Maria, os dois foram agraciados por mim, com a 
medalha Albert Sabin, um dos maiores benfeito-
res da humanidade, que criou a vacina contra a 
poliomielite (paralisia infantil), comenda, que já 
homenageou personalidades como o ministro do 
STF, Luiz Fux, o ministro do STJ Luís Felipe Salo-
mão e o presidente do MAM, Dr. Maurício Pinho. 
Parabéns à Casa do Minho na pessoa de seu atu-
ante presidente Agostinho dos Santos,  a todos 
aqueles que foram homenageados.

PaRaBÉnS

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

Senhores Associados

  Por solicitação do Sr. Presidente, convido-os a comparecer à 
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo a realizar-se no dia 21 de 
março de 2019 em 1ª convocação às 19 horas não havendo número sufi-
ciente a 2ª convocação será meia hora após com qualquer número de pre-
sentes na nossa sede situada na Rua Afonso Pena nº 39 a fim de:

   1- Tratar da separação dos imóveis pertencentes a Casa do 
         Porto e do Sr. Manoel Branco;
    2- Assuntos gerais;
    3- As obras da Casa do Porto.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2019.

CASA DO PORTO
Rua afonso Pena,   39 -   Tijuca - Tel: 2568-2018

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
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Almoço Dançante agitou a Casa de Espinho
Foi um domingo, 

prá lá de especial, 
com o show de folclo-
re do Rancho Folclóri-
co Mirim da Casa do 

Distrito de Viseu. Um 
dia perfeito com o presi-
dente da Casa de Espi-
nho, Fábio Cruz e seus 
diretores, mostrando 

O R.F. Mirim da Casa de Viseu foi a atração maior do almoço/churrasco, na Casa de Espinho. 
Na foto vemos o diretor visiense, Antonio Cardão, agradecendo o presidente Fabio Cruz, pelo 
carinho com que recebeu os seus “miúdos”

Panorâmica do Domingo Social da Casa de Espinho, onde o público se divertiu ao som 
do Conjunto Vilacondenses

O presidente 
do Conselho 
Permanente 
das Comu-

nidades, 
e grande 

folclorista, Dr. 
Flávio Mar-

tins, saudan-
do o público 

ao lado do 
presidente 

da Casa de 
Espinho, 

Fábio Cruz

competência e organi-
zação. 

Jovens administran-
do as Casas Regio-
nais, com capacidade 
e novo olhar.   

A atração musical 

do almoço ficou a car-
go do conjunto Vila-
condenses, dando o 
ritmo ao Convívio que 
ofereceu um cardápio 
de primeira: churrasco 
completo, sardinha na 

brasa e guarnições. A 
tarde reservou mais 
atrações, o Rancho 
Folclórico Mirim Vi-
siense, que brindou 
o público com um be-
líssimo show dedica-

do à família visiense, 
orgulhosa e alegria do 
conjunto musical. Para-
béns a essa juventude! 
Que domingo fantás-
tico na nossa querida 
Casa de Espinho.

A tocata da Casa de Viseu é sempre uma atração à parte, 
com seus músicos, cantadeiras e cantadores, é o colori-
do do nosso folclore

O grande 
baluarte do 
folclore portu-
guês da Casa 
de Viseu, An-
tonio Cardão, 
um grande 
incentivador 
desses jovens 
folcloristas 
visienses
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ARRAIAL FEIRENSE QUINTA DO CASTELO

Mesa do presidente Ernesto Boaventura com sua mãe, 
filha e neta, D. Rosa, Rose e Camila, os diretores Dr. Fer-
nando Carrasqueira, Fernando Alves, o Alfredo e -amigos

Um destaque do Arraial Feirense, os componentes do 
R.F. Camponeses de Portugal om o grande baluarte do 
folclore português, Manuel Coelho,Mengo

Que dia especial no 
Castelo da Feira!!! 

A magia do folclore 
reinou com o Arraial Fei-
rense da Quinta do Cas-
telo. Mais uma brilhante 
iniciativa do presidente 
Ernesto Boaventura, 
sua diretoria, deptº fe-
minino e sua filha Rose 
Boaventura sempre uma 
grande divulgadora e 
incentivadora das tradi-
ções portuguesas. Que 
festa maravilhosa! Uma 
beleza assistir a comu-
nidade portuguesa pres-
tigiando em peso. Foi 
uma tarde de grandes 
encontros entre amigos 
que foram desfrutar do 

delicioso cardápio e 
do maravilhoso show 
de folclore do Rancho 
Camponeses de Por-
tugal com a atuação 
espetacular da garota-
da.  Temos que bater 
palmas para as direto-
rias das nossas Casas 
Regionais que presti-
giam a nossa juventu-
de, intercambiando os 
ranchos, fazendo com 
que os componentes se 
conheçam, conheçam 
os ricos e diversos bai-
lados e cantares regio-
nais.

Foi, sem dúvida, 
um grande domingo no 
Castelo da Feira.

Num close 
para as lentes 
do jornal 
Portugal em 
Foco vemos o 
distinto casal 
Manuela e 
-Magalhaes

Camilo Leitão e seu acordeon, soltando a voz no Arraial 
Feirense, com Claudio Santos, e amigos

Esse time de colaboradores que está sempre recebendo 
os amigos com muito carinho e respeito, o vice-presiden-
ter Elio Boaventura, o diretor Marlos Labanca

O R.F. 
Campo-

neses de 
Portugal 

aden-
trando o 
salão da 
Casa da 

Vila da 
Feira

Momento da apresentação magnífica do R.F Campone-
ses de Portugal

Que show essa moçada do R.F. Camponeses de Portu-
gal deu! um orgulho para a diretoria do clube de Caxias.

Manuel Cardoso, grande incentivador do Folclore Portu-
guês, quando agradecia o convite à diretoria feirense

O presiden-
te da Vila 
da Feira re-
cebeu uma 
flâmula do 
Clube Cam-
poneses de 
Portugal, 
entregue 
pelo diretor 
Manuel 
Coelho.



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

Alcina

DE RESTAURANTES
PeNSameNto da SemaNa

 SE A NEVE CAI AO DE LEVE, SEM MESMO 
HAVER TEMPESTADE.

O CABELO  COR DA NEVE, ÁS VEZES NÃO É 
DA IDADE.

agradecimeNtoS aoS amigoS

maiSom meYer. Na comemoraÇÃo 
do meu aNiVerSÁrio, receBi de 

PreSeNte, uma tarde de PriNceZa

geNte imPortaNte Na caSa do miNHo

95 aNoS da NoSSa 
caSa do miNHo

Maneca
maria alciNa e coNVidadoS,

 muito feliZ, Por eSta 
liNda data

eStimada fadiSta, maria alciNa,. ParaBéNS 
PelaS SuaS riSoNHaS 80  PrimaVeraS

time de 
Primeira 

no convívio 
açoriano

Esteve bem movimentado o 
domingo, na Casa dos Açores, 
com a realização do seu Con-
vívio Social, onde não faltou 
gente boa e alegre. Num des-
taque, vemos o casal Eneida 
e Francisco Torrão – Biscoitos 
Globo, Abreu,  Perci e Domin-
gos, o empresário dinâmico 
do restaurante Gloria,  Alice 
Abreu e uma amiga

Foi na sexta-feira passada, no dia 15 
de março de 2019 que, Daniella Bal-
tar Maneca, (nossa neta) realizou seu 
sonho, e de todos nós, recebendo seu 
Diploma de Advogada, numa linda ceri-
mônia da Faculdade Cândido Mendes, 
realizada na Casa Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria. Como vemos neste 
glorioso registro fotográfico, à esquer-
da, o  seu pai, Ronaldo Martins Mane-
ca, a vovó Idália com a querida neta 
Marcella, e mamãe, Ana Baltar Maneca. 
De pé, com a tradicional Beca e Capelo 
na cabeça, como é de praxe, a querida 
Daniella. Parabéns, que seu futuro seja 
sempre muito promissor e abençoado 
por Deus, para a alegria de seus avós, 
Idália, Maneca, e pais: Ronaldo, Ana,  
sua maninha querida, Marcella e toda a 
família. Muitos beijos e toda a felicidade 
do mundo para você, são os votos de 
todos nós, beijos.

Na quinta-feira passada eu fiz uma visita à firma 
Queiroga Decorações, do amigo José Queiroga. Es-
tando ele de saída para almoçar, fomos até  o Mas-
sapê Restaurante, que fica na Av. Gomes Freire, 387. 
Como vemos na foto, os  amigos José Queiroga e 
Marçal João Rodrigues, diretor do restaurante Mas-
sapê, em anexo, Massapê  Rio Hostel. Um transmon-
tano que trabalha em silêncio. Adorei ouvi-lo. Com 
certeza, se todos tivessem sua maneira de pensar, o 
mundo seria mais belo. Parabéns, amigo. Muita saú-
de e as melhores considerações para sua  senhora

destaque de Semana,  
pessoas que fazem 

a diferença

com o folclore Na alma

A menina Giovanna, 10 anos de idade, componente 
do Rancho Folclórico Eça de Queirós,  da Casa dos 
Poveiros. Filha da Simone Figueiredo, ex componente 
do Rancho. Na foto: Giovanna com o pai e a madrinha 
Andrea, o padrinho Renato, presidente da Casa dos 
Poveiros e ensaiador do Eça de Queirós. Giovanna 
tem o folclore português na alma. Que seja exemplo 
para adolescentes  que,  nas  Casas Portuguesas en-
contrarão senso de família. Muitas Bênçãos e Abraços 
Fadistas.

Lindo quarteto, que foi levar seu abraço à querida  
Fadista, Maria Alcina, pela passagem de suas 80 
primaveras, com a graça de Deus; e,  como vemos 
na foto, à esquerda, a simpatia de Dr. João de Deus, 
Cônsul Adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, a an-
fitriã Maria Alcina, a Sr.ª Consulesa,  Dr.ª  Leelia  
Laumerts  e a radialista D. Idália Maneca. Para o 
simpático quarteto, muita saúde, minha admiração 
e parabéns, querida Maria  Alcina.

 maiS um SoNHo realiZado, ParaBéNS 
querida Neta daNiella

Missa em louvor ao seu Aniversário, 
80 anos,  e não só cantando e encan-
tando há 60 anos no Brasil, no passa-
do em seu conceituado restaurante A 
Desgarrada, em Ipanema... que sau-
dade, shows em vários estados do 
Brasil,  matando saudade de tantos 
emigrantes e mostrando a linda poe-
sia do nosso fado para tantos brasi-
leiros que passaram a apreciar, assim 
como nós apreciamos.  Linda Missa e 
belo  visual fotográfico, onde vemos 
os competentes Márcio Gomes e Ma-
ria Alcina,  ao término da Missa, não 
sei se devo escrever  Música ou Hino 
das alturas: FoI DEUS, os merecidos 
aplausos dos presentes. Repasso 
meus parabéns, em grande parte, 
também, para a linda família que você 
tem, filhas, genros netos e bisneta, a 
linda Beatriz. Todos estavam muito 
felizes em ver a sua felicidade, e nós 
também.  Muita saúde,  amiga. Com 
certeza, vamos vê-la  cantar por mui-
tos anos, se  Deus quiser, e ele quer.

Num jantar  oferecido pelo Sr. Pre-
sidente da CASA Do MINHo, Sr. 
Agostinho dos Santos, recepcio-
nando amigos de cá e de lá com um 
lauto jantar, regado ao bom vinho 
minhoto. Na Foto: o Presidente Do 
Conselho Permanentes Das Co-
munidades, Dr. Flávio Martins, Sua 
bela esposa, Luciane, Bette Pás-
coa, Vereadora Teresa Berguer, De-
putado Carlos Páscoa, Radialista, 
Wilma Guimarães, Dra. Rita Santos, 
Conselheira das Comunidades De 
Macau  e o Conselheiro Dr. Angelo 
Horto. Abraços Fadistas.

Nas comemorações da nossa Casa do Minho, gente ele-
gante, autoridades de cá e de lá, mesa presidida  pelo 
cônsul adjunto, Dr. João de Deus. orador,  o presidente 
da Câmara de Viana do Castelo. Tive a grata surpresa  
de ser anunciada pelo chefe de cerimônias meu amigo J. 
Maciel,  Diretor Social da Casa, para receber a medalha 
comemorativa dos 95 anos da Casa do Minho, homena-
geando os meus sessenta anos de carreira. Na foto: eu,  
com o presidente Agostinho dos Santos,  meu grande 
amigo, que sempre me ajudou a ajudar. MUITAS BÊN-
ÇÃoS . ABRAÇOS FADISTAS.

Agradeço a todos os que me prestigiaram na co-
memoração dos meus 80 anos vividos. Em es-
pecial, aos deliciosos doces do Eurico, vinhos do 
meu amigo, Embaixador de Castro Daire, Adão 
Ribeiro. Whisk do meu neto Rodrigo, doces Palha 
Italiana da querida Lili, (Delicia). Agradeço tam-
bém ao  Ao Sr. Nelson, (Beirãoda Serra), o Pró 
Seco Português, Fita Azul, que deliciou a todos 
os presentes. Agradecimentos ao Padre Eduar-
do, da Igreja  do Sagrado Coração de Jesus do 
Meier.  Ao Cônego Abílio de Vasconcelos e Dr. 
Alcides Martins, que concelebraram a Missa. Meu 
grande amigo Márcio Gomes, cantando a Ave 
Maria, elevando-nos aos céus. As flores lindas 
que enfeitaram a minha casa, os alimentos que, 
graças à Deus serão distribuídos para mitigar a 
fome dos nossos pobrezinhos queridos. Muitas 
Bênçãos. Abraços Fadistas.

Tarde inesque-
cível, cheia de 
mimos, lanche 
s o f i s t i c a d o , 
porcelanas chi-
nesas, bolinho 
com Nossa 
Senhora. .Ma-
quiagem, cabe-
lo relaxamento 
espiritual,  mui-
to carinho de 
todos os fun-
cionários .Meu 
querido amigo 
Eduard. Ca-
prichando no 
cabelo na ma-

quiagem, e em todos os mimos possiveis. Na Maison 
Meyer você se sente no céu. Na foto: os meus ami-
gos queridos Eduard Fernandes e Wilhiam, cantando 
com um bolinho de Nossa Senhora. Muitas Bênçãos.

dr. 
eurico 

miraNda

A gratidão é o lema da minha vida.
Desde muito jovem, convivi com Eurico Miranda, 
homem de personalidade forte e o coração do ta-
manho do mundo. Sempre fui convidada para os 
eventos culturais do VASCo DA GAMA. Admirava 
a sua postura, olhos nos olhos, charuto na boca, 
dominando o mundo com sua maneira de ser. Meu 
amigo nas horas boas e más, fica no meu cora-
ção esse grande amigo que tanto dignificou as tra-
dições portuguesas. PAZ Á SUA ALMA. NoSSA 
SENHoRA DAS VITÓRIAS, o ACoLHA EM SEU 
MANTo!
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Convívio SoCial na CaSa doS açoreS

A juventude à serviço das tradições açorianas: o jovem 
presidente da Casa dos Açores, Leonardo Soares e sua 
esposa, a primeira-dama Patrícia

A diretora transmontana, Lúcia Granito, presença mar-
cante no convívio social açoriano: na foto com  Edna 
Amaral, Tininha Vieira,demais  amigas

O conjunto 
Amigos do 
Alto Minho 

deu o char-
me musi-
cal neste 

domingo de 
convívio so-
cial açoriano

Esta foi uma tarde 
perfeita de domingo, 
na Casa dos Açores, 

onde tudo foi muito bem 
organizado por sua di-
retoria. Como sempre 

o churrasco foi de pri-
meira qualidade,  os vi-
nhos das melhores pro-

cedências e o conjunto 
Amigos do Alto Minho 
proporcionaram uma 
animadíssima apresen-
tação proporcionando 
muita alegria aos sócios 
e convidados que esti-

D. Berta e Sr. Manuel Branco, primeira-dama e o presidente da Casa do Porto estive-
ram prestigiando o Almoço Açoriano, com os amigos Fátima e Antônio Paiva, Emília 
Carneiro e Felipe Mendes

Casa 
cheia, no 
domingo 
açoriano, 

com a Co-
munidade 

Portu-
guesa 

em peso 
marcando 
presença

Apresen-
tação 
maravilho-
sa do R.F. 
Armando 
Leça, da 
Casa do 
Porto, na 
Casa dos 
Açores

veram por lá. Parabéns 
à essa diretoria tão di-
nâmica.

É muito agradável 
o Convívio Social Aço-
riano, com a diretoria 
sempre muito atenta e 

atenciosa aos detalhes 
e aos amigos que pres-
tigiam a vida associati-
va da Casa dos Açores, 
onde a alegria e o pra-
zer de sua diretoria é 
marca registrada.

Os famosos “pés de valsa” deram um show no salão. 
Em destaque, o casal Preciosa e Manuelzinho, presença 
marcante nas nossas Casas Regionais
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Rissoles de camarão - 
massa de pãoCASA DO MINHO

Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820
MARÇO – 24 – Domingo 12hs – Festa da 
Amizade – Cardápio: Arroz de bacalhau, arroz 
branco, batata corada, carne assada com molho 
madeira, feijão branco e milanesa, tomate, alface 
e cebola.. Valor: R$ 60,00 (Não inclui bebidas)

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -
Tel: 2293-1542

ABRIL – 7 – Domingo – 16hs –  Almoço Social 
Reservas: 2293-1686

 CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca

Tel.: 2568-2018
MARÇO – 24 – domingo – 12:30hs – Almoço 
Social Entrada Bolinhos de bacalhau, Batidas 
Tropicais. Pratos Principais Churrasco comple-
to com Picanha, Alcatra, Frango, lombo suino 
na brasa, filet de peixe à dorê, Tripa à moda do 
Porto, saladas diversas, mesa de frutas, doces 
portugueses

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Jacarepagua – 
Tel: 2423-3585

MARÇO 24 – Domingo – 11hs – Festa Tra-
diciona Portuguesa Festa da Foda. Atrações: 
Claudio Santos e Amigos. Cardápio: Febras de 
Porco, bolinhos de peito de frango, Cordeiro à 
moda de monçao

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Prof. Lara Villela, 176 – Ingá – Niterói – 

Tel: 2717-4225
MARÇO – 30 – sábado - 21hs – Baile de Ani-

versário de 59 anos. Atração: Banda Via Brasil   
(R$120,00/pessoa). Ingressos e informações: 
96873/2603 (zap)
ABRIL – 7 – Domingo – 16hs –  7º Aniversá-
rio do Rancho Mirim, José Ferreira Vaz. Atração 
musical, Conjunto Vilacondense. Cardápio: Chur-
rasco completo, Febres, saladas, batata frita, 
Grão de bico com atum etc.. Convite individual 
R$ 50,00. Faça sua reserva

CASA DAS BEIRAS
R. Barão de Ubá, 341 – Tijuca  

tel: 2273-1897 / 2261-2184 
MARÇO – 24 – DOMINGO - 12HS Almo-
ço em comemoração ao Aniversario do 
Rogério da Banda T.B. Show.  Churrasco 
completo com acompanhamentos, empadão. 
Sobremesa: banana com sorvete e frutas. Bai-
le com o Típicos da Beira Show, e dançarinos. 
Super bolo homenageando os aniversariantes.  
Valor do convite: R$60,00 (bebidas não incluí-
das). 

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca – 
Tel: 2284-7346 / 2568-3185

MARÇO – 24 – DOMINGO -  12hs  Almoço 
Aniversariantes. Churrasco completo, acom
-panhamentos, saladas diversas, frutas e bolo. 
Atração: Amigos do Alto Minho, G.F. Guerra 
Junqueiro, dançarinos para damas. Valor da 
entrada (R$60,00/pessoa)
MARÇO – 30 – DOMINGO -  12hs  Arraial 
Transmontano. Cardápio: Churrasco comple-
to, Acompanhamentos, Saladas diversas, Tri-
pas à moda transmontana, sardinha na brasa, 
caldo verde. Frutas Atração: Amigos do Alto 
Minho, Grupo Folclórico Guerra Junqueiro. 
Dançarinos para damas. Valor da entrada: 
R$60,00

MASSA
12 fatias de pão de forma sem casca  – 1 ovo –
200ml leite – Recheio de camarão (abaixo) – 
Farinha de rosca – Óleo (suficiente para fritar)

Passe o rolo de cozinha por cima de cada 
fatia (ficarão mais finas).

Molhe com leite  só um dos lados da fatia e 
ponha sobre uma superfície plana com a parte 
molhada voltada para cima. 

Ponha um pouco de recheio no centro da 
fatia. Pegue numa das pontas da fatia e cubra 
o recheio (ficará com formato de um triângulo), 
aperte um pouco com a mão para retirar ar e 
corte com um cortador de biscoitos redondo ou 
com um copo. 

Depois de cortado deverá ter o formato de 
meia lua.

ReCHeIo
3 colheres (sopa) de azeite
1 cebola picada
6 tomates picados
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 colher (sopa) de salsinha picada
1/2 xícara (chá) de azeitonas picadas
1kg de camarão limpo
1 colher (sopa) de farinha de trigo

Em uma panela, coloque o azeite, a cebo-
la e deixe fritar por 5 minutos, em fogo médio. 
Junte os tomates, o sal, a pimenta, a salsinha, 
as azeitonas, misture bem e deixe cozinhar por 
15 minutos, mexendo de vez em quando, ou 
até que forme um molho apurado. Acrescente 
os camarões limpos, a farinha, misture bem e 
deixe refogar por 5 minutos ou até que os ca-
marões estejam macios. Retire do fogo, deixe 
esfriar, e use-o como recheio.



A desconfortável 
urticária

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

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

O tratamento varia para cada caso, mas todos de-
vem evitar coçar as feridas. Para aliviar a coceira, o 
recomendável é aplicar compressas frias sobre a pele. 
Para um diagnóstico mais preciso e consequentemente 
um tratamento adequado, procure um dermatologista 
assim que perceber os sintomas. Apesar de não ter cura 
para a doença, as crises podem ser controladas com 
medicamentos. Procure ficar relaxado, pois o estresse 
emocional pode piorar os sintomas. Se o paciente apre-
sentar dificuldades para respirar, procure imediatamen-
te atendimento médico-hospitalar de urgência, pois isso 
pode significar uma reação alérgica perigosa. Por fim, 
fica a recomendação de sempre: não se automedique.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Festa Gaúcha na Casa do Minho
Foi realizada, do do-

mingo passado, mais uma 
edição da Festa Gaúcha, 
onde as tradições gaú-
chas são revividas com 
muito orgulho.   Mais uma 
festa agradável e colori-
da sob a organização do 
diretor de J.Maciel, com 
o apoio de sua esposa 
Mariza Canaparro, do 
presidente Agostinho dos 
Santos, dando mais uma 
opção de lazer á Comuni-
dade Portuguesa.

Dois grandes baluartes da Casa do Minho são esses senhores, o 
vice-presidente Casimiro Ferreira e o diretor Joaquim Fernandes, 
com um amigo

Num destaque especial para o jornal Portugal em Foco vemos Ribas, padrinho do Rancho, Vanesa e 
Messias

Verdadeiro espetáculo é a 
deliciosa Costelada Gaúcha

A  Costelada Gaúcha da 
Casa do Minho


