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“O Povo é Quem Mais
Ordena”, Diz Marcelo

A vitória foi de Marcelo. Em 
nome próprio. Sem dirigentes 
por perto para reclamar os 
louros, com o seu nome grita-
do vezes sem conta à medida 
que se aproximava do pal-
co para o discurso que mais 
parecia de tomada de posse, 
ficou claro que o candidato 
chega a Belém com a força de 
o ter conseguido à margem 
das máquinas dos partidos e 
com a da campanha mais ba-
rata de sempre.Marcelo foi o 
rei da noite eleitoral.

De cima do palco, o can-
didato enunciou o seu progra-
ma para os próximos 5 anos e 
apresentou como o Presiden-
te de todos e uma referência 
de esquerda. “É o povo quem 
mais ordena e foi o povo que 
me quis dar a honra de me 
eleger Presidente de Portu-
gal”, disse, no estilo que usou 
ao longo de uma campanha 
cheia de locais e expressões 

muito mais à esquerda do que 
a “esquerda da direita” que 
identificou como a sua área 
política natural.

“Todos fazemos parte da 
pátria que somos. Não há 
portugueses vencedores nem 
vencidos nestas eleições pre-
sidenciais”, anunciou Marcelo.

Fomentar a unidade nacio-
nal, reforçar a coesão social, 

promover as convergências 
políticas, incentivar o “frutu-
oso relacionamento entre ór-
gãos de soberania e agentes 
políticos, econômicos e so-
ciais” e conciliar justiça social 
com crescimento. Na primeira 
noite do resto como um tempo 
crucial para o país.

 “Eu acredito que os pró-
ximos cinco anos não serão 

Imperdível no AroucA!
A ForçA InFInItA do FAdo

Consulado Geral de Por-
tugal do Rio de Janeiro, 

numa parceria com o Arouca 
Barra Clube, estará fazendo 
o pré-lançamento do Livro 
“Maria Alcina a Força Infinita 
do Fado”, de autoria do jor-
nalista luso-brasileiro Ígor Lo-
pes. A comunidade portugue-
sa e luso-brasileira não pode 
deixar de prestigiar esta linda 
festa que será realizada no 
dia 28 de Janeiro, a par-
tir das 19 horas na sede 
do Arouca Barra Clube 
na Barra da Tijuca.

A presença dos Convidados deverão Confirmadas
Junto aos telefones (21) 3016-2985 (21) 3325-3366.

Um domingo maravilhoso para a família feirense que se reu-
niu para uma das mais tradicionais festa da Vila da Feira. Na 

foto, no altar da Igreja dos Capuchinhos, o Frei Dimas, o Presi-
dente Ernesto Boaventura, toda sua diretoria e as crianças, ves-
tida de branco, diante das fogaças. Detalhes nas páginas 2 e 8

Mário Centeno abriu a 
conferência sobre o sistema 
financeiro na Faculdade de 
Direito de Lisboa, tendo de-
dicado parte significa da in-
tervenção ao Orçamento do 
Estado deste ano, cujo esbo-
ço foi apresentado na sema-
na passada e que prevê um 
déficit orçamental de 2,6% 
do PIB, menos 0,4 % do que 
o que deverá ter sido o de  
2015  e um déficit estrutural 
de 1,1%, menos 0,2 %. 

Este é um significativo es-
forço de contenção da des-
pesa pública, o maior dos úl-
timos anos, mas sem impacto 
nas remunerações dos traba-
lhadores, disse . Além da re-
posição gradual de salários, 
o ministro destacou que este 
ano o Governo vai atualizar 
as prestações sociais, caso 
do Rendimento Social de In-
serção, Complemento Social 
para Idosos e abonos de fa-
mília, mas com os aumentos 
sempre sujeitos a condições 
de recursos.

A proposta do Orçamento 
do Estado para 2016 deverá 
ser entregue na Assembléia 
da República a 05 de feve-
reiro, completando a informa-
ção até agora conhecida.

Momento da chegada da noiva, Dra. Andréa 
do Cima com seu pai, Alfredo do Cima, na 

paróquia de São Conrado.  Detalhes na pág. 14

convívIo trAnsmontAno
FoI mArAvIlhoso

Um dia mágico vivido por sócios e amigos da Casa das 
Beiras que estiveram presentes, curtindo o feriado de 

São Sebastião e os aniversariantes. Detalhes págs. 16 e 17

Na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, D. Orani 
Tempesta celebrou a Missa em Ação de Graças, logo 

após a procissão pelas ruas do Rio. Detalhes pág. 17

AndréA & AdrIAno
total magia do Amor refletida
na realização de duas vidas

Simplesmente maravilhoso, o domingo na Casa de Trás
-os-Montes. Animação e total descontração ao som do 

Conjunto Cláudio e seus Amigos com a participação de João 
Parente e Guto no cavaquinho. Detalhes pág. 20

FerIAdo nA cAsA
dAs BeIrAs FoI show

cIdAde do rIo de JAneIro homenAgeIA
seu pAdroeIro são seBAstIão

FestA dAs FogAceIrAs
lIndA FestA FeIrense

“Governo Vai Fazer 
Menor de Despesa 
dos Últimos Anos”

Como apenas Mar-
celo Rebelo de Sousa, 
Sampaio da Nóvoa e 
Marisa Matias terão direi-
to a subvenções, não ul-
trapassando um total de 
1,354 milhões, a poupan-
ça será de pelo menos 
2,054 milhões de euros.

Para uma despe-
sa de 650 mil euros, a 
candidatura de Maria 
de Belém previa uma 
subvenção de 790 656 
euros, além de 104 
720 em angariação de fundos. Como obteve 
4,2% dos votos, nada receberá. Com 3,95% 
dos votos, a candidatura de Edgar Silva não 
obtém qualquer subvenção - esperava 377 
750 euros para um orçamento de 750 mil, 
que já previa uma contribuição financeira do 
Partido Comunista Português de 342 250 
euros e 30 mil de fundos e donativos. “Na 
situação decorrente das eleições, o PCP 
custeara o total das despesas eleitorais”.                                                                                                                          

Estado Poupa dois Milhões de Euros Com os 
Candidatos Presidenciais Menos Votados

O terceiro  valor espe-
rado era da candidatura 
de Henrique Neto - 199 
mil euros, além de 65 
mil euros em donativos. 
Mas os 0,8% de votos 
deixam-na longe de 
qualquer apoio. A quar-
ta candidatura a prever 
uma subvenção foi a de 
Paulo de Morais - 61 mil 
euros, para uma despe-
sa de 93 mil. Segundo 
explica, a campanha 
custou cerca de 60 mil 

euros e obteve 16 mil dos 30 mil esperados em 
donativos. “O resto pago do meu bolso - até ao 
último euro”, acrescentou, prometendo saldar 
as dívidas até ao final de fevereiro.

Não é inédito. Após as últimas legislativas, 
a formação Livre/Tempo de Avançar teve de 
recorrer à angariação adicional de fundos para 
cobrir 120 mil euros de encargos. Segundo o 
seu líder, Rui Tavares, falta pagar uma fatura de 
40 mil euros, cujo prazo ainda não está vencido.

A síntese de execução orçamental de 2015, 
publicada pela Direção-Geral do Orçamento, 
diz  que “em 2015, e de acordo com a execução 
provisória, o saldo das administrações públicas, 
apurado na contabilidade pública, foi de  -4594,2 
milhões de euros”, “499 milhões de euros abaixo 
da meta fixada no Orçamento do Estado “. 

Considerando o universo comparável das 
administrações públicas, que exclui as entidades 
que foram reclassificadas em 2015 e que no ano 
anterior estavam fora do perímetro das adminis-
trações públicas, o déficit orçamental registrou 
uma melhoria de 2567,5 milhões de euros, “ex-
plicada pelo efeito combinado da diminuição da 
despesa e do aumento, em menor proporção, da 
receita”. A receita subiu 0,8%, devido ao aumen-
to de 5,2% da receita fiscal,  no entanto, “par-
cialmente anulado pela evolução negativa das 
restantes componentes da receita”.

A despesa, uma redução de 2,4%, que foi 
“determinada pelo decréscimo da despesa com 

um tempo perdido. Serão 
um tempo de recuperação e 
de futuro”, lançou Rebelo de 
Sousa, que quer ver o país a 
valorizar o passado e a me-
mória, mas a olhar para o futu-
ro. “É hora de refazer Portugal 
da sua vida como Presidente, 
Marcelo diz ao que vem e o 
que pretende fazer, definindo 
os próximo  anos “, declarou 
para enfatizar a importância 
dos tempos que aí vêm.

Com uma vitória esmaga-
dora, ganhando todos os dis-
tritos do país, contra 9 outros 
candidatos, Marcelo Rebelo 
de Sousa teve uma noite elei-
toral diferente de tudo o que 
é habitual. Desde logo, pelo 
cenário: a Faculdade de Direi-
to da Universidade de Lisboa, 
onde Marcelo passou 50 anos 
da sua vida como aluno e pro-
fessor. “Não foi uma opção 
política. Foi uma escolha de 
natureza afetiva”.

Déficit Fecha ano 2015 nos 4,5 Bilhões

Teve inicio esta semana a vi-
sita da comissão de técnicos que                                                                        
estão já em Lisboa para discutir 
com as autoridades portuguesas 
em detalhe a política econômica e 
orçamental a implementar no país.                                                                                   
Ontem teve inicio  mais uma ava-
liação pós-programa a Portugal, 
envolvendo todas as entidades 
que compõe a troika: Comissão 
Européia, Fundo Monetário In-
ternacional e Banco de Portugal.                                                                                                     
Para além da avaliação pós-pro-
grama, os responsáveis da Co-
missão estão em Portugal para 
preparar igualmente o relatório 
que será publicado sobre o país 
até ao final de Fevereiro e em 
que são avaliados os desequilí-
brios macroeconômicos acumu-
lados e as políticas que estão a 
ser escolhidas para os minimizar, 
acabando Bruxelas por fazer re-

Comissão já Está em Lisboa a Avaliar 
Políticas do Novo Governo

comendações específicas a cada 
um dos Estados membros.                                                                                                                                        

Será a primeira vez que a 
troika está em Portugal desde 
a tomada de posse do Gover-
no liderado por Antônio Costa 
e desde que se realizaram no-
vas intervenções no Banif e no 
Novo Banco.

subsídios à formação profissional, com pessoal, 
com prestações de desemprego e com juros que 
mais do que compensou o acréscimo na rubri-
ca de investimento”.  Além disso, também o dé-
ficit da administração regional melhorou 196,3 
milhões de euros, fechando o ano de 2015 nos 
223,2 milhões de euros, e o excedente da admi-
nistração local melhorou 321,6 milhões de euros, 
para os 738,7 milhões.
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Compartilhar o conhecimento, abrir os 
recônditos da alma para a sabedoria, 
sair da mesmice daquilo que nada adi-
ciona, se sentir nas nuvens dentro de 
uma mescla de conceitos e paradig-
mas. Está escrito no Livro de Dzyan, 
o sublime livro dos tibetanos, prova-

velmente a escrita mais antiga existente na humanidade 
acerca do princípio de todas as coisas, que a Sabedoria 
estava com o Senhor dos Mundos, antes mesmo dele 
despertar e fazer a Criação. Este mesmo Senhor, eter-
no, atemporal, não tinha início, e não terá fim. No livro 
de Eclesiastes, diz-se que no princípio a Sabedoria es-
tava com Deus, como uma entidade de personificação 
própria, e foi ela que deu o movimento de despertar do 
eterno. E movimento, para nós, é Verbo. O verbo de uma 
oração é o que dá o movimento, a ação. E da encarna-
ção do Verbo nasce a redenção do homem, cisalhado do 
eterno no paraíso, religando-o a este mesmo eterno, na 
primeira vinda messiânica de Jesus. E é por esta razão 
que amamos a sabedoria, o conhecimento, o estudo da 
contemplação do entendimento. Sentimos o prazer do 
poder de saber, de conhecer as coisas. Daí nasce a Uni-
versidade, local em que reúnem-se todos aqueles que 
amam a busca pela sabedoria. Veio desde os gregos, de 
Academas, das escolas islâmicas, da transmissão oral 
oriental. Na Idade Média, nasceriam na Europa as pri-

meiras Universidades como as conhecemos hoje, sob a 
égide da Igreja Católica, atrasada há séculos em relação 
aos árabes. Porém, mesmo apesar da Idade das Trevas, 
nasceria em 1088 a primeira de todas, a Universidade de 
Bolonha. Nome este que levaria séculos depois o nome 
do tratado que unificaria todas as regras das Universida-
des europeias. Em 1290, precisamente em 1 de março, 
sob a pena de Dom Dinis, nasceria a Universidade de 
Coimbra. De tão antiga, que se confunde até mesmo com 
a própria história da nação portuguesa. De Leiria viria o 
documento “ Scientiae thesaurus mirabilis”, fundando a 
instituição. Por lá nasceram Camões, Eça, Pombal, José 
Bonifácio, Salazar, os inconfidentes brasileiros, Mário de 
Sá Carneiro, Xanana Gusmão e tantos outros. É uma 
das 10 Universidades em funcionamento mais antigas do 
mundo. É considerada Patrimônio Mundial da Humanida-
de pela UNESCO. Tem atualmente mais de 20 mil estu-
dantes, de todo o mundo, produzindo um conhecimento 
exportado para todo o planeta, mostrando a face mais 
cosmopolita de Portugal pós-Império. Mas inicialmente, 
só se estabeleceu em Coimbra definitivamente em 1537, 
passando pelo Largo do Carmo em Lisboa até 1308, com 
breve passagem no Paço Real da Alcáçova em Coimbra 
e voltando em 1338 para Lisboa, até os idos de 1500, 
sob Dom João III. Sua vestimenta e seus primeiros esta-
tutos datam de 1309, revisados em 1431, e por fim, se-

Almoço dA FestA dAs FogAceirAs no vilA

dimentados em 1503. Em 1559, Dom Sebastião criaria 
um quarto estatuto, e nasceria a Universidade de Évora, 
jesuíta. Em 1591, já em Madri, um outro estatuto vigora-
ria, sugerindo três reitores para a instituição. A Torre da 
Universidade de Coimbra de 33 metros de altura, consti-
tui seu emblema tradicional. Data de 1730.  A cabra era 
o marcador que avisava os horários aos estudantes. Em 
1772 nasceriam os estatutos Pombalinos, e desde en-
tão cresceria uma das melhores faculdades de Direito do 
mundo. A de Letras, sobretudo a de estudos em língua 
portuguesa, é a melhor do mundo, ficando em segundo 
lugar a Universidade de São Paulo.  A 10 de agosto de 
1940 recebeu a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago 
da Espada. Entre 1942 e 1969, uma grande obra mu-
dou a zona residencial da Alta de Coimbra, dando lugar 
ao complexo centralizado. De dispersos, os alunos re-
sidentes desde então ficariam em um só lugar. O que 
falar, caro leitor, de uma instituição de sete séculos de 
existência produzindo e produzindo sem parar inúmeras 
mentes brilhantes espalhadas pelo mundo afora durante 
tanto tempo? Por favor, meu ilustre leitor, vamos rir de 
tanto chorar quando alguém ousar em dizer que precisa-
mos importar coisas de fora para melhorarmos o que te-
mos aqui dentro. Se alguém se atrever a falar sobre isto 
contigo simplesmente responda: “meu amigo, faça-me 
um favor! Vá para a internet, faça uma pesquisa básica, 
e comece pela palavra Coimbra. Depois, digite o que 
quiser...tenho mais o que fazer”.    

O Presidente 
do Conselho 
da Casa da 
Vila da Feira, 
Adão Ribeiro 
no almoço 
festivo com 
os amigos, o 
vice-presidente 
feirense, An-
tônio Silva, o 
ex-presidente 
Antônio Si-
mões, Maneca 
e amigos

Um grande 
dia para 
a família 
feirense, o 
Presidente 
Ernesto 
Boaventura, 
sua mãe D. 
Rosa, Camilo 
Leitão, Feli-
pe Mendes 
e demais 
familiares

Belíssimo dia, este últi-
mo domingo, onde foi reali-
zada a tradicional Festa das 
Fogaceiras, uma das tradi-
ções mais linda da Terra da 
Feira. Como sempre, o Pre-
sidente Ernesto Boaventura 
e sua filha, a primeira-dama 
Rose Boaventura deram um 
show de organização, com 
o apoio dos seus diretores 
e Departamento Feminino, 
além da cordialidade com 
que recepcionaram toda a 
comunidade luso-brasileira 
que prestigiou, em peso, a 
festa que trazemos aqui em 
nosso jornal. Curtam, pois 
foi uma belíssima a festa! Mesa dos casais, Maria Antônia Ribeiro, Antônio Ribeiro, Maria do 

Céu, Alberto e a amiga fiel, D. Gertrudes, sempre simpáticos

Mais amigos 
presentes, no 
almoço come-
morativo das 
Fogaceiras, 

Américo, Fer-
nando Saraiva, 

Belmira e os 
amigos José 
da Mota, es-
posa Fátima, 

Gabriela, Ade-
laide, Antônio 

Gentil

O casal Iris e Antônio Ladeira, curtindo o almoço feirense, aqui numa pose 
especial

Manuel Rodrigues, 
Maria Dolores da 
Conceição Rodri-
gues, João Faria, 
Gentil, Mara de Fá-
tima Faria, Preciosa 
Ferreira, Antônio 
Ferreira, Fernando 
Saraiva, Belmira, 
Gabriel e Adelaide, 
Orlando Pereira 
esposa Ana Maria 
todos numa grande 
confraternização e 
alegria na Casa da 
Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria

O carismático radialista, Maneca, no Convívio Social Feirense com  a esposa, nossa querida 
Idália, os amigos, casal Florbela e Comendador Afonso Bernardo

Durante 
o Almoço 
Social, na 

Casa da 
Vila da Fei-

ra, vemos 
o Alfredo, 
Paulinho, 

Felipe Men-
des,  num 
bate papo 

com Camilo 
Leitão e um 

amigo



Portugal em Foco 3Rio de Janeiro, 28 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2016

PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

ovar e espinho não
perca a oportunidade

 Um museu sem portas, 
bilheteira ou horários. Assim 
é Ovar, “cidade-museu do 
azulejo”, cujas belas facha-
das transformam cada rua 
numa visita com direito a 
flashes. É um passeio que 
se faz de olhos bem aber-
tos pela história: terão sido 
portugueses, retornados do 
Brasil, quem inaugurou a 
tendência a partir da segun-
da metade do século XIX. Do 
outro lado do Atlântico terão 
descoberto as vantagens do 
revestimento em azulejaria 
para o isolamento das casas, 
protegendo-as da humidade 
e do frio. A moda não tardou 
a pegar e os azulejos rapi-
damente se transformaram, 
também, numa forma de dis-
tinção social. Hoje, são eles 
os protagonistas da cidade, 
que continua a reinventar-se 
para garantir que a tradição 
não é esquecida - já este 
ano, a autarquia inaugurou a 
Rua do Azulejo, um percurso 
em desenvolvimento, feito de 
tapetes de cerâmica.

Os azulejos são pro-
tagonistas, sim, mas com 
companhia de sobra. Não 
é só de boas vistas se faz 
Ovar e a gastronomia é um 
dos pontos fortes do con-
celho. Exemplo maior será 
o pão-de-ló, especialida-
de que, em 2015, passou 
a contar com a certificação 
IGP.  A importância do bolo 
é tanta que, todos os anos, 
o município lhe dedica um 
festival. O que o torna tão 
especial? A pergunta só se 
justifica vinda de quem nun-
ca o provou. Ovos, açúcar e 
farinha são os ingredientes 
que compõem uma recei-
ta cujo segredo, assegura 
Rui Catalão, presidente da 
Associação de Produtores 
de Pão-de-ló de Ovar, está 
muito menos na receita do 
que “na sensibilidade para o 
fazer”. É na Casa das Fes-
tas, propriedade de Rui e da 
mulher, Alda Almeida, que 
se prova um dos melhores. 

É  leve, este bolo sai do for-
no ainda líquido, acabando 
de cozer na forma de barro. 
Quando é partido, desfaz-se 
num creme guloso, para co-
mer à colherada, totalmente 
impróprio para dietas pós-
festas.

Outra das iguarias imper-
díveis é a sopa de peixe da 
cidade vizinha de Espinho, 
a um curto desvio, não mais 
de 20 Km. Não faltando res-
taurantes onde provar bom 
peixe e marisco da costa, o 
Aquário Marisqueira de Es-
pinho tem méritos mais do 
que provados. Ali, a sopa 
de peixe come-se com vista 
para a praia da Baía e, ga-
rante Antônio Brandão, pro-
prietário, o segredo reside 
na frescura e qualidade do 
pescado. O mar está inscri-
to, afinal, na essência de Es-
pinho. Os pequenos barcos 
de pesca, de cores garridas 
contra o cinzento do mar, 
lembram-nos que há ainda 
quem viva dessas águas. 
Poderá já não ser base da 
maior fábrica conserveira da 
Europa, onde hoje funciona 
o Museu Municipal, mas a 
arte xávega vai sobreviven-
do e é precisamente neste 
museu que se encontra uma 
recomendada exposição a 
ela dedicada. Para quem 
preferir pôr os olhos em re-

alidades mais distantes, o 
Centro Multimeios de Espi-
nho conta com observatório, 
galeria de exposições e, o 
ex-líbris, um moderno pla-
netário equipado com uma 
tela  de 360 graus onde, por 
exemplo, é possível “enco-
lher” o público até ao tama-
nho de um inseto e viajar 
pelo reino dos seres vivos.

Se as propostas entre 
quatro paredes são várias, 
é ao ar livre, porém, que 
se encontram algumas das 
melhores sugestões de ati-
vidades para quem visita a 
região. No Parque Ambiental 
do Buçaquinho, nascido da 
transformação de uma antiga 
ETAR, em 2013, o objetivo é 
aproximar os visitantes da 
natureza. Além de um centro 
interpretativo, há jardim de 
plantas aromáticas, parque 
infantil, lagoas, postos de 
observação e muito espaço 
onde pousar a toalha, ler e 
fazer um piquenique, quando 
os dias estiverem mais con-
vidativos. Os caminhos po-
dem ser percorridos a pé ou 
de bicicleta, até porque, para 
os amantes de BTT, Ovar é 
também um pequeno peda-
ço de paraíso. Em 2014, a 
autarquia foi vencedora do 
Prêmio Nacional Mobilidade 
em Bicicleta.

Mais de uma centena de 

bicicletas de uso gratuito 
espalhadas pelo concelho, 
muitos quilômetros de ciclo-
vias e uma ecopista que liga 
as praias de Esmoriz ao Fu-
radouro.

É de frente para esta úl-
tima praia, praticamente 
pousado no areal, que fica 
o Furadouro Boutique Hotel 
Beach & Spa. A localização 
é apenas uma das razões 
pelas quais apetece ficar. No 
piso térreo, em redor da sala 
de estar, grandes janelas fa-
zem as vezes de paredes, 
deixando que a luz cubra os 
ambientes em tons de bran-
co, azul e verde, concebidos 
pelo designer Pedro Sousa. 
É um hotel de praia, sim, um 
hotel de luxo, mas também 
um lugar onde os hóspedes 
são recebidos com o sorriso 
de Luísa Dantas, a proprie-
tária, como se fosse amigos 
da casa. Nos dias menos 
amenos, o spa com piscina 
aquecida com jogos de água, 
banho turco, sauna, sala de 
relaxamento e um enorme 
menu de tratamentos é a 
melhor das propostas. O res-
taurante Cardo, em funcio-
namento no interior do hotel, 
é uma escolha segura, com 
um menu baseado nos sabo-
res mediterrânicos e aposta 
em produtos predominante-
mente regionais e sazonais. 

Guterres é candidato à oNU
Antônio Guterres confirmou, no final de uma confe-

rência sobre refugiados em Serralves, no Porto, que é 
candidato a secretário-geral da ONU, um cargo atual-
mente desempenhado pelo sul-coreano Ban Ki-moon, 
que termina o mandato a 31 de Dezembro deste ano. 
O ex-primeiro-ministro português admite que a candi-
datura não será fácil, mas diz-se disponível para lutar 
pelo cargo, por sentir a “obrigação” de “pôr a render” a 
experiência que adquiriu ao longo da vida.
trabalhadores com salário mínimo
vão ter dois aumentos em 2016

Os trabalhadores do setor privado que ganham sa-
lário mínimo vão ter um novo “aumento” este ano, ne-
gociada entre o Governo e os parceiros sociais, terão 
direito a 7 euros no seu rendimento líquido devido à 
descida da taxa social única. 

A descida da TSU para quem ganha até 600 euros/
mês constará da proposta de Orçamento do Estado 
para 2016, é para seguir este ano, e abrangerá  1,1 
milhões de trabalhadores.                                          

O primeiro, será sentido em Janeiro. O salário sobe 
dos 505 para os 530 euros. A este valor é preciso reti-
rar a taxa social única de 11% paga pelos trabalhado-
res, estas pessoas levarão para casa 471,7 contra os 
449,45 euros que recebiam.Daqui a meses, este valor 
subira, por causa da descida da TSU. A intenção do 
Governo é baixar os descontos para a Segurança So-
cial,e estes 11% caem . O valor exato não consta do 
esboço orçamental enviado a Bruxelas mas, assumin-
do que se mantém o montante acordado com o Bloco 
de Esquerda e o PCP, então a taxa social única supor-

tada pelo trabalhador baixará 1,33%, para os 9,67%.
Governo quer queda do
desemprego para níveis de 2010

A taxa de desemprego poderá cair para 11,2% este 
ano, de acordo com as projeções feitas pelo Governo 
no esboço orçamental que seguiu para Bruxelas. 

Este valor representa uma queda de 1,1 % face 
a 2015 e, a confirmar-se, Portugal terá uma taxa de 
desemprego em linha com o registrado no quarto tri-
mestre de 2010, quando atingiu 11,1%. E bem inferior 
aos 17,4% fixados no primeiro trimestre de 2013.
minhoto cria site mundial
da indústria de pesagem 

Formado em Engenharia Informática na Univer-
sidade do Minho, Nuno Matos criou o principal site 
mundial sobre a indústria de pesagem. “O portal Wei-
ghing Review preenche uma lacuna no mercado inter-
nacional, ao ligar os fornecedores com as empresas 
e particulares que procuram informação, produtos e 
serviços na área” .

Este portal inclui quase 2 mil artigos, repartidos por 
notícias, artigos técnicos, inovações do setor, casos 
de estudo, vídeos, ofertas de emprego, eventos e um 
diretório com quase meio milhar de empresas de de-
zenas de países, cada uma com a sua descrição, os 
principais produtos e contactos.

“Apesar de ser um portal de nicho, em 2015 teve 
mais de 55 mil visitas e 138 mil páginas visualizadas 
por internautas de 181 países, sobretudo dos Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Índia, Alemanha e Espa-
nha”, destaca a mesma instituição universitária.

A hotelaria do Funchal acaba de ser classificada como 
uma das dez melhores do Mundo, no ranking de reputação 
2016, realizado pela Trivago (motor de busca de hotéis, 
que opera em 52 plataformas internacionais, agrega 200 
milhões de opiniões e 14 milhões de fotos). Os resultados 
foram divulgados, em comunicado enviado às redações. 
O primeiro lugar foi atribuído a Goreme, conhecido pelas 
formações rochosas, na Turquia.  

O ranking levou em linha de conta os destinos com, 
pelo menos, 130 hotéis e 60 avaliações cada. “As opini-
ões deixadas pelos utilizadores foram depois compiladas 

e por fim foi calculada a média das avaliações para cada 
destino, numa escala de 0 a 100, que ditou a classificação 
final”. 

Funchal obteve a pontuação de 84,93 valores, num 
máximo de 100 sobre o nível de satisfação de hotelaria - o 
que lhe permitiu entrar diretamente na lista de excelência 
para a 10.ª posição. Porto ficou em 48.º lugar  e Lisboa 
em 52.º. Estas duas cidades são presenças assíduas no 
ranking desde que ele foi criado, em 2013.

Todos os meses, o motor da especialidade registra 80 
milhões de visitantes que recorrem a ele para consulta. 

Na madeira o tempo é sempre Bom

maRia aLCiNa
Será no próximo dia 28, quinta-feira (ao contrário do 

que noticiamos, por erro, na semana passada) o lança-
mento do livro “Maria Alcina: a força infinita do Fado) no 
Arouca Barra Clube.  O autor é Igor Lopes e o evento 
começa às 19 horas.

eLeiÇÕes
Os portugueses elegeram no 1º turno o Dr. Marcelo 

Rebelo de Sousa. É o novo Presidente da República, que 
tomará posse em março. Teve 52% dos votos, enquanto 
Sampaio da Nóvoa, 2º classificado, ficou com 23% e Ma-
riza Martins, do “Bloco de Esquerda”, alcançou 10%.

O discurso de Marcelo na Faculdade de Direito de Lis-
boa, comemorando a vitória, foi um discurso de Estado: 
traçou as linhas fundamentais do mandato. Surpreenden-
tes, por serem tão pífios, foram os resultados da candida-
ta do Partido Socialista, Maria de Belém, e do candidato 
do Partido Comunista, Edgar Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa era o concorrente preferido 
da nossa comunidade: para além dos aspectos políticos e 
partidários tivemos uma grande amizade com seus pais e 
temos o mesmo afeto  com seu irmão Pedro.

aBsteNÇÃo
Foi de 50% o percentual de abstenção das eleições 

presidenciais em Portugal. Impressionante o desinteresse 
dos eleitores...

NÚmeRos
Marcelo ganhou em todos os distritos. Aqueles onde 

alcançou maior percentual de votos foram: Viseu (63%), 
Vila Real (62%) e Bragança (62%).

Já em Évora e Beja foram os distritos onde teve piores 
resultados: Évora – 39% e Beja - 32%.

Em Lisboa, teve 50% dos votos.

imPostos
 O governo português, por um lado, está a reduzir 

alguns impostos e taxas, e, por outro, na contramão, re-
solveu aumentar a carga fiscal.

Por exemplo: baixou ou vai baixar, segundo anunciou, 
o imposto sobre a restauração e já aumentou a “mordida 
fiscal” sobre a gasolina.

Os portugueses não estão a compreender o governo 
em matéria tributária. Dá uma no cravo e outra na ferra-
dura.

Só para comparar: ao câmbio de hoje, o litro da gaso-
lina nos postos é vendido em Portugal a mais de R$ 5,00.

Um LUXo
 O “Globo” de sábado publicou no 2º Caderno 

uma fotografia da artista Adriana Calcanhoto, toda bonita, 
fazendo “pose” no “Salão dos Brasões” do Real Gabinete 
Português de Leitura.

meLHoRes PaRa  ViVeR
Segundo o U. S. News & World Report, Portugal está 

em 23º lugar entre os melhores países do mundo para 
viver. A Alemanha está em 1º lugar, seguida do Canadá, 
Reino Unido e Estados-Unidos.

O clima e o patrimônio são os pontos fortes da classi-
ficação de Portugal.

FoGaCeiRas
No domingo, na Casa da Vila da Feira, a nossa comu-

nidade celebrou a festa das Fogaceiras: primeiro, a Missa 
na Igreja dos Capuchinhos, seguida da procissão; depois, 
o almoço e as danças e cantares, no solar feirense. Uma 
beleza de festa...

CaRNaVaL
A cidade já está entregue ao Rei Momo. Blocos nas 

ruas; o samba no pé; braços erguidos; sorrisos e alegria. 
Desfilam as fantasias e a música enche a avenida.

Chegaram os dias da folia. E nós nos lembramos do 
tempo em que se faziam filas junto à sede do Clube Gi-
nástico Português para adquirir a entrada para os bailes 
promovidos pela instituição. Eram dos mais concorridos... 
E havia os foliões do “Bola Preta” e as mulatas do “Flor 
de Abacate”. Ó jardineira porque estás tão triste, o que foi 
que te aconteceu...

LiVRos
No “Eu & Fim de Semana” do jornal “Valor Econômico” 

de 22 de janeiro foram publicadas duas resenhas de livros 
de autores portugueses. Uma, de Tatiana Salem Levy, so-
bre “Eles eram muitos cavalos” de Luiz Ruffato, e outra, 
de Fabrício Vieira, sobre o romance de Lobo Antunes 
“Não é meia noite quem quer”.

VeRGÍLio FeRReiRa
 Neste 28 de janeiro completará 100 anos o es-

critor Vergílio Ferreira. Autor de uma das obras ficcionais 
mais importantes do século XX, o autor de “Cântico final” 
e de “Manhã submersa” está cada vez mais “esquecido” 
no Brasil. É uma pena.

ComeNtÁRios Às eLeiÇÕes
1. Apenas metade dos eleitores inscritos foram votar 

no domingo; 
2. Marcelo Rebelo de Sousa ganhou em todos os dis-

tritos; 
3. Os candidatos do PS (Maria de Belém) e do PCP 

(Edgar Silva) tiveram uma votação muito abaixo do que 
se esperava;

4. Nos Açores houve a maior abstenção (69%) e Mar-
celo alcançou uma grande vitória (58%); 

5. Sampaio da Nóvoa teve uma excelente votação. 
Não contou com o apoio que esperava dos socialistas; 

6. Marisa Matias, do “Bloco de Esquerda”, teve 10% 
dos votos e bateu Edgar Silva (o candidato comunista) em 
quase todos os distritos (exceção: Madeira, Beja e Évora).
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de Oeiras

Dados do INE base-
ados na análise do po-
der de compra dos cida-
dãos mostraram como a 
riqueza está distribuída 
por Portugal.

Estes dados revela-
ram que Oeiras é o se-
gundo município portu-
guês mais rico, com um 
índice de 180,73, sendo 
apenas superado por 
Lisboa, que obteve um 
índice de 207,91. O pó-
dio fica completo com o 
Porto que atinge nesta 
lista o terceiro lugar com 
um índice de 169,85.

Segundo estes da-
dos foi possível cons-
tatar que existe uma 
grande diferença entre 
o poder de compra dos 
habitantes de grandes 
centros urbanos do li-

toral, em comparação 
com o baixo poder de 
compra de concelhos 
do interior português.

Em quarto lugar des-
ta lista surge Faro, logo 
seguido por Coimbra e 
São João da Madeira, 
em quinto e sexto lugar, 
respectivamente.

O sétimo lugar per-
tence à Sines que tem 
Cascais e Aveiro a se-
guirem-se a ele, ocu-
pando o oitavo e novo 
lugar, como demonstra 
a Vortex Magazine.

 Matosinhos é o dé-
cimo município mais 
rico de Portugal e a ele 
seguem-se Alcochete e 
Funchal a terminar esta 
tabela, com o décimo 
primeiro e décimo se-
gundo lugar.

Município Considerado
2.º Mais Rico
de Portugal

O Templo da Poesia, 
localizado no Parque 
dos Poetas, é o local 
eleito pelo Município 
de Oeiras para o arran-
que do novo projeto de 
divulgação de textos 
de poesia em língua 
portuguesa, intitulado 
“Vamos Tomar a Pala-
vra”, no qual os atores 
Carmen Santos, Eurico 
Lopes e Luís Lucas vão 
tomar a palavra, falada, 
servindo-se da escrita 
de autores portugueses.

Três atores, três em-
baixadores dos nossos 

artistas da palavra, três 
vontades de partilhar a 
poesia à sua maneira, de 
promover a colaboração 
profunda entre criador e 
leitor (leitor/ouvinte).

O projeto “Vamos To-
mar a Palavra” é cons-
tituído por três ciclos, 
sendo que o primeiro, 
constituído por cinco 
sessões dedicadas a An-
tónio Ramos Rosa, Ruy 
Belo e Herberto Hélder, 
teve início no passado 
sábado dia 23 de janei-
ro, às 16H00, no Templo 
da Poesia.

 com novo projeto
de divulgação de
textos e poesia

A doação, que será apreciada 
e votada na próxima reunião do 
executivo municipal, compreende 
duas máquinas antigas de proje-
tar filmes, uma máquina de filmar, 
acessórios relacionados com pro-
jeção e dois filmes que tem Coim-
bra como pano de fundo. Um sobre 
o desmantelamento da ponte velha 
(metálica) sobre o Rio Mondego e 
outro sobre o 1.º de Maio na cida-
de, após o 25 de Abril de 1974.

David d’Oliveira Filipe nasceu 
em Ovar, distrito de Aveiro, em 
1915. Veio para Coimbra com 
sete anos de idade e, aos 10, 
começou a trabalhar como mar-

ceneiro. Mas foi como profissio-
nal de projeção cinematográfica 
que criou o gosto pela fotogra-
fia e pelo cinema. Foi projetista 
de várias salas de cinema, com 
destaque para os antigos e em-
blemáticos teatros Sousa Bastos 
e Avenida. A ideia de doar este 
acervo à CMC foi-lhe sugerida 
pelo fotógrafo Varela Pècurto. 
Depois de alguma resistência 
pessoal, David explica, numa 
missiva enviada à autarquia, que 
se deixou convencer, pela filha e 
pelo genro, de que este é o me-
lhor, mais seguro e mais digno 
destino a dar ao seu acervo.

cidadão centenário doa acervo
Cinematográfico à Autarquia

 De acordo com a Câmara 
de Penacova, este é o único 
livro do Apocalipse -- o último 
livro do Novo Testamento - 
iluminado no mosteiro do Lor-
vão, entre os 22 que existem 
no Mundo Com 66 gravuras, 
é também o único considera-
do Memória do Mundo pela 
UNESCO - Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultu-
ra, que o considera um dos 
“mais belos documentos da 
civilização medieval ociden-
tal”. “A riqueza que emana do 
Mosteiro de Lorvão vem ago-
ra a ser ainda mais reconhe-
cida através da classificação 
pela UNESCO do livro bíbli-
co do Apocalipse, livro único 
e singular no mundo, que al-
mejou a distinção Memória 
do Mundo e que se encontra 

conservado no cofre-forte 
da Torre do Tombo”, disse 
o presidente da Câmara de 
Penacova, Humberto Olivei-
ra para o autarca, “este é um 
momento que orgulha todos 
os penacovenses e que per-
mite a oportunidade de abrir 
conjuntamente as janelas do 
concelho a quem quer visitar 
toda a diversidade patrimo-
nial, histórica e, agora, que 
integra a Memória do Mun-
do”, sintetizou. A vereadora 
da Cultura, Fernanda Veiga, 
disse também que esta é 
uma “notícia muito boa para 
Penacova e para Lorvão”. É 
uma janela de oportunidade 
para Penacova. O turismo 
religioso é uma aposta do 
executivo para esta zona do 
Lorvão. Penso que, com toda 
a dinâmica que o executivo 

livro do apocalipse do mosteiro
na Memória do Mundo da UNESCO

tem colocado no desenvol-
vimento de todo o patrimô-
nio material e imaterial do 
Lorvão, este reconhecimen-
to do livro do Apocalipse é 
uma janela de oportunidade 
para a promoção deste vas-
to patrimônio. Pretendemos, 
de uma vez por todas, [que] 
Lorvão seja colocado na rota 
do turismo nacional, como há 
muitos anos merece”, disse.

De acordo com a Câmara 
de Penacova, em 1189, um 
monge beneditino que esteve 
no mosteiro do Lorvão (mon-
ge Egas), fez 66 iluminuras 
para ilustrar o Apocalipse. No 
mundo, existem apenas 22 
destes livros iluminados, de 
acordo com a mesma fonte. 
Em 1853, depois da extinção 
das ordens religiosas, o his-
toriador Alexandre Herculano 
andou pelos mosteiros do 
país a recolher documentos 
que considerava importantes 
para a história de Portugal e, 
no Lorvão, encontrou este 
livro do Apocalipse, tendo-o 
levado para a Torre do Tom-
bo, em Lisboa, onde ainda se 
encontra. Numa das guardas 
escreveu: “Documento de 
extrema importância para a 
história do país”. Em 2014, 
a Torre do Tombo candidatou 

o livro a Memória do Mundo, 
num trabalho realizado pela 
investigadora Inês Correia, 
que tem direcionado os seus 
estudos para os códigos do 
Mosteiro do Lorvão. O pro-
grama Memória do Mundo, 
iniciado em 1992, tem como 
objetivo preservar a herança 
documental da humanidade e 
inclui aproximadamente 350 
documentos e arquivos de 
todos os países do Mundo. 
Portugal tem agora sete re-
presentações, contando com 
o Tratado de Tordesilhas, a 
Carta de Pêro Vaz de Cami-
nha sobre a descoberta do 
Brasil, o Corpo Cronológico, 
coleção que reúne mais de 
80 mil documentos dos sécu-
los XV e XVI, e o Arquivo dos 
Dembos, correspondência 
de finais do século XVII a iní-
cios do século XX, entre au-
toridades locais africanas, da 
região dos Dembos, no Nor-
te de Angola, e autoridades 
coloniais portuguesas. Os 
relatórios da primeira traves-
sia aérea do Atlântico Sul e 
o roteiro da primeira viagem 
de Vasco da Gama à Índia 
constituem as outras duas 
representações portuguesas 
no programa Memória do 
Mundo da UNESCO.

Município flaviense prevê 
400 mil euros de faturação e 
mais de 41 mil visitantes num 
certame que considera “me-
recedor de mais espaço”. Ex-
portação de fumeiro também 
poderá aumentar, mas preci-
sa de “menos fumo”

Chaves recebe, entre os 
dias 29 e 31 de janeiro, a XI 
edição da mostra “Sabores 
de Chaves - Feira do Fumei-
ro”, um dos maiores eventos 
gastronômicos do Norte do 
país, onde os produtos gas-
tronômicos locais serão no-
vamente os protagonistas. 
O evento foi apresentado, 
em conferência de imprensa, 
onde o presidente da autar-
quia, António Cabeleira, reve-
lou estar a ser desenvolvido 
um projeto que prevê a cons-
trução de um pavilhão.

A Direção Regional da 
Cultura do Centro disse que 
o Mosteiro de Santa Clara
-a-Velha vai estar encerrado 
“durante meses” devido às 
cheias que ocorreram em 
Coimbra no dia 12.

O mosteiro “vai ter de le-
var obras de recuperação e 
restauro”, sendo expectável 
que esteja “meses” fechado 
a visitas, disse a diretora da 
DRCC, Celeste Amaro. Uma 
semana depois das cheias, 
o mosteiro ainda se encon-
tra parcialmente submerso, 
mas a profundidade da água 
neste monumento nacional 
“já baixou 1,5 metros” devido 
ao uso de bombas próprias 
para retirar água, referiu. A 
partir de hoje e possivelmen-
te até ao final da semana, 
uma bomba dos bombeiros 
“vai dragar a água para o rio 

mosteiro de santa clara-a-velha
Fechado “Durante Meses”

Mondego”, entre as 10 e as 
17 horas, num trabalho que 
conta com o acompanha-
mento de uma equipe técnica 
da DRCC, afirmou Celeste 
Amaro, esperando que seja 
possível entrar no Mosteiro 
“até ao final da semana”. O 
recurso aos bombeiros só 
agora foi possível, porque 
apenas no domingo “o fluxo 
do Mondego normalizou”, ex-
planou. Apesar de o Mosteiro 

de Santa Clara-a-Velha con-
tinuar fechado, o seu centro 
interpretativo vai abrir na ter-
ça-feira. Quanto ao impacto 
das cheias, Celeste Amaro 
explanou que só após a re-
tirada das águas do mosteiro 
será possível “contabilizar os 
reais prejuízos”, continuando 
a ter a intenção de enviar o 
relatório dos danos provoca-
dos à EDP, concessionária 
da Barragem da Aguieira. 

“sabores de 
Chaves” Cresceu 
e vai ter novo 
pavilhão
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Felgueiras/braga/mondim de basto

braganÇa

Rojões e papas de sarrabulho é a proposta do mu-
nicípio de Arcos de Valdevez teve fim de semana, no 
âmbito da iniciativa “Ciclos Gastronômicos”. Os “Ciclos 
Gastronômicos” decorrem ao longo do ano e são “uma 
mostra da gastronomia e qualidade dos restaurantes do 
concelho, promovendo outros pratos como a carne ca-
chena com arroz de feijão, o cabritinho mamão da serra, 
o bacalhau a lavrador, o cozido à minhota, o arroz pica 
no chão, entre outros”. O programa de animação integra 
uma Feira de Artesanato e Mercado de Sabores, a rea-
lização de trilhos, visitas guiadas à Porta do Mezio e ao 
Paço de Giela, e música.

rojões e Papas de sarrabulho
em Fim de semana gastronômico 

A Academia do Vinho 
Verde e a Estação Vitivi-
nícola Amândio Galhano 
(EVAG) promovem, duran-
te o mês de Janeiro, um 
ciclo de sessões de for-
mação dedicadas ao tema 
“Poda de Inverno e Con-
dução da Vinha” em Fel-
gueiras, Braga, Mondim 
de Basto e Ponte de Lima, 
com uma componente 
eminentemente prática 
em campo. As duas pri-
meiras ações de formação 
tiveram grande adesão e 
decorreram em Penafiel 
com o apoio da Coope-
rativa Agrícola local, e na 
Quinta do Outeiro com o 
apoio da Direção Regio-
nal de Agricultura e Pes-

academia do vinho verde Promove
aÇÕes de FormaÇÃo Para viticultores

cas do Norte. As próximas 
sessões decorrem a 15 de 
Janeiro na Quinta da Lixa, 
em Felgueiras, a 22 de Ja-
neiro na Cooperativa Agrí-
cola CAVAGRI, em Braga, 
a 26 de Janeiro na Câma-

ra Municipal de Mondim 
de Basto e a 29 de Janeiro 
na Adega Cooperativa de 
Ponte de Lima. A forma-
ção é conduzida por João 
Garrido e Teresa Mosa, da 
EVAG, e cumpre o objetivo 

de promover boas práticas 
culturais na Região, com 
uma forte vertente práti-
ca no campo, associada 
a uma sessão inicial de 
esclarecimentos sobre os 
fundamentos teóricos que 
permitem disciplinar a pro-
dução no sentido do equi-
líbrio entre quantidade e 
qualidade. Para José Luís 
Reis, “estas iniciativas são 
fundamentais para esti-
mular a melhoria de boas 
práticas na Região do Vi-
nhos Verdes e permitem 
incrementar o apoio a 
novos viticultores, assim 
como auxiliar a formação 
de equipes em diferentes 
pontos da Região”, refere 
o responsável da Acade-
mia do Vinho Verde.

Os utilizadores da es-
trada que faz a ligação 
entre os Municípios de 
Alijó e de Sabrosa podem 
agora utilizar a Ponte da 
Ribeira com maior segu-
rança pois foi ali colocado 
um novo gradeamento.

A colocação deste 

equipamento iniciou-
se no dia 21 de janeiro 
substituindo a antiga gra-
de de proteção que se 
encontrava em mau esta-
do de conservação e da-
nificada devido a alguns 
acidentes rodoviários ali 
ocorridos.

colocada nova Proteção 
na Ponte da ribeira

No sábado passado, 16 
de janeiro, ficou registado 
na história de Alcochete 
mais um momento singu-
lar, com a realização da 
sessão solene, no Núcleo 
de Arte Sacra, alusiva ao 
118.º aniversário da Res-
tauração do Concelho, 
que assinalou também o 
encerramento das come-
morações dos 500 anos 
do Foral de Alcochete. A 
Fundação das Salinas do 
Samouco, o fadista Antô-
nio Pinto Basto, os atletas 
Tuxa Negri e Romeu Co-
laço e os funcionários pú-
blicos Teresa Capito, João 
Serra e João Samouqueiro 
foram os homenageados 
que, este ano, receberam 
as medalhas municipais 

da Restauração, Mérito 
Desportivo e de Bons Ser-
viços.

“Passaram 118 anos 
desse 15 de janeiro de 
1898. Honrámos ontem 
e honramos hoje esse 
dia, as alcochetanas e os 
alcochetanos que o pro-
porcionaram e viveram. 
Honrámos e honramos 
igualmente todas as ge-
rações que trouxeram até 
aos dias de hoje esse sen-
tir muito nosso”, começou 
por referir o Presidente da 
Câmara Municipal, acres-
centando ainda que a 
história local é um legado 
que deve ser mantido vivo 
nos dias de hoje.

“Também esta gera-
ção tem o dever de legar 

dedicação e trabalho reconhecidos
na entrega das medalhas municipais

às gerações vindouras a 
recordação de um dia me-
morável: 15 de janeiro de 
1898! Fizemo-lo ontem e 
fazemo-lo hoje nesta ses-
são solene da Câmara 
Municipal”, destacou Luís 
Miguel Franco.

Sobre a atribuição das 
medalhas municipais, o 
autarca relembrou que 

esta é uma distinção que é 
promovida pelo Município 
há onze anos e que “hon-
ra as pessoas, individuais 
ou coletivas, que com o 
seu talento, amor paixão, 
determinação, empenho, 
dedicação e trabalho en-
grandecem o nome de 
Alcochete e das nossas 
gentes”.

Foi a primeira vez 
que o Bispo, a Freira, 
o Frade, o Zé Povinho 
e a Maria Papoila vie-
ram ao Carnaval de 
Ovar e logo para par-
ticipar na Arruada que 
antecedeu a o show 
de abertura orientado 
por um famoso maes-
tro inglês.

Aos gigantones e 
cabeçudos que a As-
sociação Ida e Vol-
ta trouxe de Braga, 
juntaram-se os de 
Ovar com destaque 
para a Peixeira com 
a Canastra à Cabeça 
que fez as honras da 
casa. Ela lidera um 
grupo que, este ano, 
conta com duas no-
vas “aquisições” que 
a edilidade recuperou 
e pôs na rua.

Criada em 1996, em 
Braga, a Associação 
Cultural e Artística Ida 
e Volta tem como um 
dos seus principais ob-
jetivos, a preservação 
e divulgação da cultura 

popular tradicional por-
tuguesa. A Ida e Volta 
tem , ao longo dos anos, 
levado o nome da cida-
de de Braga a todo o 
país e além-fronteiras. 
Com sede num bair-
ro social, tem também 
como missão a ação so-
cial junto dos habitantes, 
nomeadamente, com os 
jovens do bairro.

Atualmente, tem 
nas suas atividades 
anuais a construção/
manutenção de gigan-
tones, cabeçudos, fan-
toches e diversas atu-
ações. No seu espólio, 
a Ida e Volta conta com 
9 gigantones, 15 cabe-
çudos, 20 fantoches.

Em 1996, aquando 
da sua fundação, a Ida 
e Volta passou a orga-
nizar o Encontro Inter-
nacional de Giganto-
nes e Cabeçudos de 
Braga que se realiza 
em Junho, estando 
esse encontro inseri-
do nas festas de São 
João de Braga.

a estreia dos gigantones
da associação ida e volta
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MARCELO, 
O PRESIDENTE

as mudanças, a possibi-
lidade da política de país 
funcionar num sistema 
de pesos e contra-pesos 
numa altura em que é 
prioritário diminuir ten-
sões, assegurar equilí-
brios e, mais importante, 
evitar hegemonias par-
tidárias na condução da 
“Res publica”.

Para as relações com 
o Brasil a eleição de Mar-
celo Rebelo de Sousa é 
um acontecimento alvis-
sareiro. Existe uma anti-
ga afinidade entre a sua 
família e o país. Os pais 
e o irmão Pedro viveram 
em São Paulo durante 
muitos anos após a “Re-
volução de 25 de abril”, 
e enriqueceram a comu-
nidade com seu trabalho 
e prestígio. O pai, o Dr. 
Baltazar Rebelo de Sou-
sa, tinha sido Ministro e 
Governador de Moçam-
bique no “antigo regime” 
e Pedro Rebelo de Sou-
sa, além de jurista concei-
tuado, foi Presidente da 
Câmara Portuguesa de 
Comércio e Indústria. Atu-
almente, um dos filhos de 
Marcelo vive e trabalha 
na capital paulista.

Não é de surpreen-
der, portanto, que a nos-
sa comunidade tenha 
recebido com alegria a 
vitória de Marcelo. E to-
dos fazemos votos para 
que o seu mandato re-
crie nuns e fortaleça 
noutros a esperança de 
se construir um Portugal 
melhor, mais próspero e 
mais feliz. 

 
A. Gomes da Costa 

Em pouco tempo o 
cenário político em Por-
tugal está a passar por 
grandes mudanças. 
Primeiro foram as elei-
ções legislativas cujos 
resultados provocaram 
a queda do governo an-
terior e a posse de um 
novo Executivo liderado 
pelo Partido Socialista; 
a seguir, veio o pleito 
para a escolha do Pre-
sidente da República 
do qual saiu vencedor o 
Prof. Marcelo Rebelo de 
Sousa, uma das figuras 
proeminentes do Partido 
Social Democrata, e que 
alcançou mais de 50% 
dos votos.

Da análise do último 
pleito e dos resultados 
das urnas podem tirar-
se algumas conclusões. 
Uma, foi o elevado grau 
de abstenção dos eleito-
res (cerca de 50% não 
votaram) apesar de ha-
ver 10 candidatos que 
concorreram ao Palácio 
de Belém e do empenho 
dos adversários de Mar-
celo Rebelo de Sousa 
(que desde o início apa-
recia como favorito) em 
levar as eleições para o 
2º turno. Outra conclu-
são é a de que os por-
tugueses optaram por 
não “colocar os ovos no 
mesmo cesto”; isto é, se 
em outubro do ano pas-
sado deram a maioria 
parlamentar aos parti-
dos de esquerda (socia-
lista, “bloco”, comunista 
e “verdes”) agora a op-
ção do voto foi para um 
candidato de centro-di-
reita assegurando, com 

“Desde 2015, todas as 
pessoas com 60 anos de 
idade e com carreiras contri-
butivas mais longas podiam 
ter acesso à reforma anteci-
pada. Com os cálculos que 
fizemos, os cortes aplicados 
às pessoas que têm acesso 
a essa pensão antecipada, 
de acordo com as regras em 
vigor, são extremamente ele-
vados”, disse Vieira da Silva.

As declarações do minis-
tro do Trabalho, da Solidarie-
dade e da Segurança Social 
surgem no dia em que foi 
divulgado o esboço do Orça-
mento do Estado para 2016, 
segundo o qual o executi-
vo prevê manter este ano a 
possibilidade de antecipação 

Governo Quer Rever Reformas
Antecipadas Ainda Este Ano

da reforma para os trabalha-
dores com mais de 60 anos 
de idade e 40 anos de con-
tribuições para a Segurança 
Social.Vieira da Silva disse, 
a este propósito, que é inten-

ção do Governo alterar a le-
gislação ainda este ano, evi-
tando assim que as pessoas 
que pedem a reforma anteci-
pada possam ter cortes que 
possam atingir os 60%.

“O Governo trabalhará 
para que possa, tão rapida-
mente quanto possível, cons-
truir um regime alternativo 
mais justo que defenda as 
carreiras contributivas mais 
longas  em legislação próxima 
e depois de ouvidos os parcei-
ros sociais, para que possa 
ser suspensa essa legislação 
“, disse Vieira da Silva.

De acordo com as novas 
regras aplicadas pelo atual 
Governo, os trabalhadores 
têm agora 30 dias para deci-
dir se pretendem seguir para 
a reforma antecipada com a 
respectiva penalização ou se 
preferem continuar no ativo, 
uma medida que Vieira da 
Silva  lembrou.

O Governo e os parceiros 
sociais assinaram o acordo 
para a subida do salário mí-
nimo nacional para os 530 
euros este ano, sem a CGTP.                                

O acordo foi assinado 
numa reunião de concer-
tação social que decorreu  
em Lisboa e prevê algumas 
compensações para as em-
presas,  manter em vigor, 
com a duração de um ano e 
até 31 de dezembro de 2017, 
a diminuição de 0,75 % na 
Taxa Social Única .

O Governo conseguiu a 
assinatura de todas as con-
federações patronais e da 
UGT, mas a CGTP ficou de 
fora deste acordo por con-
siderar tratar-se de uma 
medida que beneficia as 
empresas e promove a “sub-

Assinado Acordo Sobre Salário Mínimo sem CGTP
sidiodependência”, segundo 
Arménio Carlos.

 Segundo o texto final do 
acordo, enviado aos parcei-
ros sociais antes da reunião, 
podem beneficiar desta com-
pensação “as entidades em-
pregadoras para os trabalha-
dores com contratos a tempo 
completo que, em 31 de de-
zembro de 2015, auferissem 
uma retribuição base mensal 
não superior a 530 euros, ou 
ao valor correspondente, em 
termos proporcionais, nos 
contratos a tempo parcial”.

O Ministro do Trabalho, 
Vieira da Silva, disse no final 
do encontro que respeita a 
posição “contrária da CGTP, 
mas o que é importante é 
que na generalidade dos 
pontos todos os parceiros 

concordaram”.
“Este acordo vem permitir 

que os trabalhadores tenham 
um significativo aumento do 
seu poder de compra. É um 
bom acordo para todas as 
partes na minha opinião”, 

acrescentou Vieira da Silva, 
salientando tratar-se de uma 
medida de “estímulo à eco-
nomia” e, consequentemen-
te, “um estímulo ao emprego 
com um efeito positivo sobre 
a Segurança Social”.

O The Lisbon MBA, das 
universidades Nova e Ca-
tólica, é o único do ranking 
do Financial Times. Na lista 
deste ano ocupa o 40º lu-
gar, quatro lugares abaixo 
da lista de 2015. Os salá-
rios dos antigos alunos nos 
três anos após o fim da gra-
duação, a percentagem de 
estudantes que arranjam 
emprego nos três meses 
após o fim do MBA ou a per-
centagem de mulheres no 
corpo docente são alguns 
dos critérios que o Financial 
Times tem em conta para 
elaborar esta lista.

O The Lisbon MBA Inter-
nacional, que entrou neste 
ranking em 2013, resulta 
de uma parceria entre duas 
escolas de negócios por-

tuguesas - a ova School of 
Business and Economics e 
a Católica-Lisbon School of 
Business and Economics - 
em associação com a pres-
tigiada MIT Sloan School of 
Management. Segundo os 
dados do Financial Times, o 
ordenado médio de quem fez 
este MBA é de 114 mil euros 
anuais e, em média, o salário 
duplica depois de obterem 
aquele título.

No primeiro lugar da lista 
está a Insead, The Business 
School for the World, que se 
divide entre França e Singa-
pura. No ano passado ocu-
pava o quarto lugar. A média 
de salário anual é se 154 mil 
euros e em médio o salário 
quase que duplica (96%) 
para quem obtém este titulo.

MBA português está entre
os 40 melhores do ranking

do Financial Times

Em vez dos 40 milhões de 
euros esperados, a taxa dos 
sacos de plástico rendeu em 
2015 apenas 1,5 milhões de 
euros. Este valor  informado 
pelo Ministério do Ambiente e 
da Mobilidade e corresponde 
a apenas 3,75% do encaixe 
previsto quando foi lançada a 
reforma da fiscalidade verde 
e que deveria compensar a 
quebra de receita do lado do 
IRS, provocada pela suaviza-
ção deste imposto junto das 
famílias com dependentes. 

Taxa dos Sacos de Plástico Previa 
40 Milhões Chegou a 1,5 Milhões

Uma das razões na origem 
desta baixa captação de re-
ceita em relação ao inicial-
mente estimado está nas 
mudanças do tipo de sacos 
que passaram a ser dispo-
nibilizados, nomeadamente 
pelos estabelecimentos co-
merciais. Os sacos fininhos 
foram substituídos por uma 
versão mais robusta, paga 
pelos consumidores, só 
que o dinheiro reverte para 
quem os vende e não para 
o Estado. 

O turismo no município 
de Cascais atingiu em 2015 
o melhor resultado de sem-
pre no número de dormidas, 
hóspedes e no preço médio 
por quarto, anunciou a autar-
quia. Em informação enviada 
à Lusa, a autarquia revela 
que os dados divulgados pela 
Associação de Turismo de 
Cascais dão conta de novos 
recordes. Comparando com 
2014, Cascais apresentou no 
ano passado 1,260 milhões 
de dormidas, mais 1,3% do 
que no ano anterior, e 466 mil 
hóspedes, num crescimento 
de 5,5%. “O alojamento em 
hotéis de 5 estrelas refletiu 
o maior aumento da taxa de 
ocupação, sendo no aloja-
mento de 4 estrelas que se 
obteve o maior aumento no 
preço médio e na receita 
média por quarto”, indica a 
autarquia. Os turistas vêm 
sobretudo do Reino Unido, 
Alemanha, Holanda, Suécia 
e França. De acordo com o 
presidente da Câmara de 
Cascais, Carlos Carreiras, os 
números mostram a “estraté-

Cascais com “Melhor Ano de 
Sempre” no Turismo em 2015

gia de sucesso” que tem sido 
desenvolvida no concelho. 
“Mais do que o crescimento 
das dormidas e hóspedes, o 
aumento do preço médio por 
quarto mostra a valorização 
que tem sido dada e é por 
isso que nos batemos agora”, 
acrescentou. O autarca prevê 
ainda um maior crescimento 
do setor já em 2016. “Temos 
registrado a entrada de novas 
cadeias hoteleiras internacio-
nais, o que quer dizer que a 
nossa expectativa, para este 
ano, é que os números ve-
nham a crescer”, concluiu. 
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As decisões do chefe 
de Estado foram anuncia-
das,  na página da Presi-
dência da República na 
internet.

No comunicado, re-
fere-se que “está, ainda, 
por demonstrar em que 
medida as soluções nor-
mativas agora aprovadas 
promovem o bem-estar da 
criança e se orientam em 
função do seu interesse. 
Com efeito, um grupo de 
reputados juristas e pro-
fessores de Direito que 

Cavaco Veta Adoção Por
Casais do Mesmo Sexo

remeteu uma exposição 
sobre o Decreto em causa 
à Presidência da Repúbli-
ca, sustenta que o regime 
foi aprovado ‘com base 
em fundamentos descen-
trados da tutela jurídica 

destas crianças’”.                                                                                                                                     
No entender do pre-

sidente da República, o 
diploma não foi antece-
dido de um amplo deba-
te público. E conclui que 
“independentemente de 

um juízo de fundo sobre 
as soluções legislativas 
constantes do presente 
diploma, importa assegu-
rar que uma alteração tão 
relevante numa matéria 
de grande sensibilidade 
social não entre em vigor 
sem ser precedida de um 
amplo e esclarecedor de-
bate público, que envolva 
múltiplas correntes so-
ciais e especialistas em 
diversos domínios com 
vista à consagração da 
solução normativa que, 
consensualmente, garan-
ta que nos processos de 
adoção seja acautelado 
prima facie o superior in-
teresse dos menores.”

Para Antônio Vitorino, 
a vitória de Marcelo Re-
belo de Sousa “não tira 
o sono a Antônio Costa”.                                                                              
“A questão é que ele atue 
como disse que ia atuar. 
Ele chega a Belém com 
a máxima liberdade, que 
corresponde à máxima 
responsabilidade.

Fez uma campanha so-
litária, não deve nada a nin-
guém, a nenhum partido. 

Aquilo que ele fizer como 
Presidente é a maneira 
como passará a História”, 
salientou o socialista, na 
noite passada, acrescen-
tando esperar “que aquela 
dimensão lúdica – que é, 
aliás, o que dá graça ao 
professor Marcelo – aca-
be por se esbater para dar 
prevalência ao sentido de 
Estado”.

“Marcelo fez uma cam-

Vitória de Marcelo Que
‘Não Tira o Sono’ A. Costa

panha sólida. Ao contrário 
da crítica de alguns candi-
datos, ele obviamente não 
era nem uma continuação 
de Cavaco Silva nem um 
instrumento de Passos 
Coelho e de Paulo Portas” 
– salientou, por seu turno, 
Francisco Louçã. Para o 
ex-dirigente do BE, Mar-
celo beneficiou do capital 
de simpatia e de afeto com 
que partia, “mas também 
de uma estratégia bem de-
lineada de fazer uma can-
didatura ao centro”.

Neste sentido, para 
Louçã, “Marcelo foi o mais 
consistente apoiante de 
Antônio Costa nesta cam-
panha”. E a pergunta, por 
isso, talvez deva ser feita ao 
contrário: “Não é se Costa 
beneficia desta tranquilida-
de que Marcelo lhe prome-
te, mas sim se Marcelo não 
chegou à vitória por causa 
disso mesmo. E se alguém 

se interroga que há uma vi-
rada na politica portuguesa, 
eu acho que não”.

Santana Lopes subli-
nhou, por seu turno, o fato 
“curioso” de, à exceção do 
PCP, não ter havido parti-
dos a reclamar vitória ou a 
assumir derrota nestas elei-
ções presidenciais. “Mas 
isto só demonstra mais 
uma vez que esta eleição é 
uma realidade diferente da 
das outras eleições”.

Para Antônio Vitorino, 
“a armadilha da candi-
datura de Marcelo foi aí 
completa, pois beneficiou 
de uma certa ingenuida-
de dos outros candidatos 
quando quiseram fazer 
dele um novo Cavaco Sil-
va ou um pivô da maioria 
que perdeu as eleições 
em 4 de outubro”. “Os 
eleitores sabem distinguir 
muito bem e puniram os 
que o tentaram fazer”.

A contagem nas assembléias de voto dos doze con-
sulados que ainda faltam apurar no estrangeiro para as 
eleições presidenciais “pode demorar alguns dias” devi-
do a uma questão de logística, adiantou uma fonte da 
Secretaria de Estado das Comunidades.

“Todos as assembléias onde há menos de cem elei-
tores não podem ser contabilizadas no próprio local . Os 
votos têm de ser concentrados na seção mais próxima 
do consulado e só depois disso é que o próprio consula-
do também abre as urnas. Estamos a falar de distâncias 
longas e pode demorar alguns dias para apurar todos 
os resultados”, explicou a fonte da Secretaria de Estado 

das Comunidades Portuguesas.
A mesma fonte adiantou que “não são só os votos 

residuais que estão espalhados, mas também os da 
base que os recebe. Porque ainda falta a componente 
dispersa da votação” e, “por isso, é que ainda há cer-
ca de 18% por apurar”.De acordo com a mesma fonte, 
até ao momento foram apurados 61 dos 73 consu-
lados (82,19%).Segundo a informação da secretaria 
de Estado das Comunidades Portuguesas estão por 
apurar um consulado em África, quatro na América, 
três na Ásia e Oceânia, enquantona Europa faltam 
cinco dos 31 consulados.    

António Costa disse 
que o governo está a 
rever o “mapa das in-
tervenções em função 
do grau de gravidade” e 
que as “situações de ní-
vel 4 estarão concluídas 
até ao final do ano letivo 
de 2016/2017”.

O primeiro-ministro 
respondia à deputada 
do PEV Heloísa Apoló-
nia, no debate quinze-
nal no parlamento, que 
advertiu em seguida 
que não são apenas os 

edifícios escolares que 
contém amianto e ape-
lou para que o gover-
no divulgue o plano de 
ação não só relativo às 
escolas mas a todos os 
edifícios públicos onde 
foi detectada a presen-
ça de amianto na sua 
construção.”É um fator 
de descanso para as 
pessoas que trabalham 
nesses edifícios saber 
que tipo de intervenção 
é que vai ser feita”, dis-
se a deputada.

Ricardo Figueiredo foi re-
eleito presidente da Câmara 
de São João da Madeira 
nas eleições municipais. O 
independente, apoiado pelo 
PSD e pelo CDS-PP, tinha 
renunciado ao cargo em 
Outubro do ano passado, 
alegando não ter condições 
para governar e acusando 
a oposição, que detinha a 
maioria, de “bloqueios su-
cessivos” aos projetos apre-
sentados. O autarca renun-
ciou, bem como todos os 
elementos da sua lista, re-
candidatou-se e pediu maio-
ria para governar a autar-

quia. A mensagem passou 
e a coligação PSD/CDS-PP 
Maioria por São João da 
Madeira venceu as interca-
lares com 46,3% e elegendo 
quatro mandatos.                                                                                                                                       

O PS conquistou 39% 
dos votos e três mandatos. 
Desta vez, o Movimento 
Independente São João da 
Madeira Sempre não con-
seguiu eleger qualquer ele-
mento, ao contrário do que 
aconteceu em 2013, com a 
eleição do cabeça-de-lista 
Jorge Lima, que se recan-
didatou nestas intercalares 
e obteve 6,5% dos votos. A 

Governo Promete Resolver Situações 
Mais Graves de Amianto Até Final 

do Ano Letivo 2016/2017

Apuramento de Votos em 12
Consulados Pode “Demorar Alguns Dias”

Ricardo Figueiredo com Maioria
Absoluta em São João da Madeira

CDU ficou em quarto lugar 
com 5,33%, o BE em quin-
to com 2,57% e o Partido 
Nacional Renovador , que 

se apresentou pela primei-
ra vez em eleições em São 
João da Madeira, em sexto 
com apenas 0,3% dos votos

Orçamento apresenta-
do pela candidata aponta-
va para custos de  650 mil 
euros e receitas estatais 
de 790 mil

Muitos dias antes da 
campanha eleitoral ter-
minar já os responsáveis 
da candidatura de Maria 
de Belém esperavam um 
mau resultado. Os deba-
tes com Marcelo e Nóvoa 
correram mal e represen-
taram uma espécie de 
rampa  negativa para a 
reta final da campanha.

O que ninguém espe-
rava era um resultado tão 
fraco: Maria de Belém fi-
cou em quarto lugar - de-
pois de uma campanha 
inteira a dizer que disputa-
va a passagem à segunda 
volta contra Marcelo - e 
teve menos de metade dos 
votos de Marisa Matias 
(196 mil contra 469 mil). 
Resultado: ficou abaixo 
dos 5%, a fasquia mínima 
para ter acesso a subsídio 
público para lhe pagar a 
campanha. Agora terá de 
ser a própria a resolver 
o problema, com recur-
sos próprios, donativos e 
eventualmente algum em-
préstimo. “É um problema 
privado”, disse um respon-
sável da candidatura.

Segundo o orçamento 
entregue na Entidade das 
Contas e Financiamentos 
Políticos, a candidatura 
tinha despesas previstas 

da ordem dos 650 mil eu-
ros. A maior de cerca de 
229 mil euros, foi coloca-
da na rubrica “comícios, 
espetáculos e caravanas”. 
A outra despesa grande 
foi de 130 mil euros em 
estruturas, cartazes e te-
las e a terceira maior em 
custos administrativos e 
operacionais 99 mil.

O orçamento previsto 
incluía previsões de recei-
ta. E previsões que ultra-
passavam as da despesa: 
896 mil euros contra 650 
mil euros. Nesta previsão 
de receita, a maior fatia 
seria precisamente a da 
subvenção pública que o 
Parlamento paga aos can-
didatos e que é estabele-
cida, em parte, em função 
do número de votos obti-
dos e de forma a cobrir as 
despesas.

Maria de Belém conta-
va com um apoio estatal 
após as eleições de cerca 
de 790 mil euros, algo que 
nas suas contas equivale-
ria a um resultado de 24% 
na primeira volta. Agora 
sabe que não vai receber 
um cêntimo do Estado. 
E sabe também que não 
terá ajuda do seu partido, 
o PS - que oficialmente 
não apoiou ninguém. O 
partido também se vê ele 
próprio a braços com pro-
blemas financeiros e dívi-
das de campanhas eleito-
rais anteriores.

Maria de Belém. Dívida
de Campanha Vai Ser

“Um Problema Privado”
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Fogaceiras Revivida com Emoção na 
Casa da Vila da Feira no Rio de Janeiro

Um dia bastante aguar-
dado, foi o passado domin-
go, dia 24, principalmente 
pelos feirenses que pude-
ram, por mais um ano, revi-
ver uma das mais fascinan-
tes romarias da sua terra: 
a Festa das Fogaceiras. A 
diretoria da Casa da Vila da 
Feira reservou este dia para 
confraternizar associados e 
amigos, dentro do espírito 
destas festas que todos os 

anos, nesta altura engala-
nam as Terras de Santa Ma-
ria da Feira. O programa, 
também festejou o padroei-
ro da Cidade do Rio de Ja-
neiro, São Sebastião, cuja 
data transcorreu no dia 20.

Assim, as festividades 
iniciaram-se pela manhã, 
por volta das 11h30m, com 
Missa na Igreja de São Se-
bastião (Capuchinhos), que 
todos os anos é cenário 

desta fascinante celebração 
das Fogaceiras. Depois da 
Missa, que foi celebrada pelo 
Frei Dimas, todos os presen-
tes voltaram para a Casa da 
Vila da Feira, numa solene 
procissão pelas ruas da Ti-
juca. Na execução dos hinos 
sacros, teve a participação 
especial da Banda Portugal.

A exemplo dos anos an-
teriores, as Fogaceiras deste 
ano alcançaram a sua bele-

za de sempre, uma imor-
redoura tradição, orgulho 
dos feirenses que lotaram o 
salão nobre da Casa, num 
grandioso almoço, onde a 
Banda Portugal apresentou 
vários números musicais. A 
festa ficou completa quando 
não faltou o folclore feiren-
se com o Rancho Danças e 
Cantares da Terra da Feira 

e o Rancho Almeida Garrett 
que fizeram brilhantes apre-
sentações.

O grupo está afinadís-
simo com coreografias 
muito bem apresentadas 
e com uma sincronia de 
tirar o folego. A apresenta-
ção do Grupo Adulto com 
o Infantil, também caiu 
muito bem, as crianças 

estão dando um show. 
Parabéns a todos os 
componentes. Foi uma 
tarde bem passada e 
parabenizamos, não só 
a diretoria como Depar-
tamento Feminino da 
Casa da Vila da Feira 
sob o comando da pri-
meira-dama, Rose Bo-
aventura.

O Presidente 
Ernesto Boa-
ventura, condu-
zindo a imagem 
de N. S. de 
Fátima, na 
Missa em honra 
ao Padroeiro 
da Casa da Vila 
da Feira, São 
Sebastião

Num des-
taque, na 
Igreja dos 
Capuchinhos, 
o Presidente 
com sua neta, 
Camila, filha 
Rose e genro 
Camilo Leitão

Panorâmica da Igreja, durante o ofertório, com o Presidente Ernesto Boaventura, a primeira-dama 
sua filha, Rose Boaventura, conduzindo o cálice com o vinho e água

Momento, quando a procissão chegava à Casa da Vila da Feira, 
acompanhada pela Banda Portugal

Componentes do R.F. Almeida Garrett, quando conduziam o andor 
com a imagem de São Sebastião, pelas ruas da Tijuca

Lindo momento da coroação de N.S. de Fátima, realizada pela 
primeira-dama, Rose Boaventura ao lado do Irmão Antônio da 
Capela N.S. de Fátima no Recreio

A imagem de São Sebastião, quando entrava no salão da Casa da Vila da Feira, abençoando todos 
os presentes

Mais um 
grande es-
petáculo, do 
R.F. Almeida 
Garrett, que 
está cada 
vez melhor. 
Parabéns 
moçada

Momento 
da linda 
exibição 
do R.F. 
Danças e 
Canta-
res das 
Terras da 
Feira

O Maestro José Soares regendo a Banda Portugal, na Festa das 
Fogaceiras no Vila da Feira

Belíssima imagem, no palco da Casa da Vila da Feira, onde vemos o 
Presidente Ernesto Boaventura com a imagem de N.S. de Fátima acom-
panhado com o Irmão Antônio, da Capela N.S. de Fátima, no Recreio

Um verdadeiro show da Tocata do R.F. Almeida Garrett, co-
mandada pelo Camilo Leitão

O Presidente Er-
nesto Boaventura 

com sua prince-
sinha, sua neta 

Camila Boaventu-
ra, agradecendo a 

todos por presti-
giarem esta linda 

festa, “As Fogacei-
ras” e foi envolvido 
pelos componentes 

do R.F. Almeida 
Garrett Infantil 

Danças e Cantares 
das Terras da Feira

O famoso 
vira livre do 
público com 

os compo-
nentes do 

R.F. Almei-
da Garrett
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Novas Regras 
da ANS

A Agência Nacio-
nal de Saúde Su-
plementar (ANS) 
divulgou recente-
mente novas regras 
para operadoras de 
planos de saúde. A 
Resolução Norma-
tiva 395 tem como objetivo melhorar 
o atendimento prestado aos benefi-
ciários e entra em vigor em maio de 
2016.

As principais alterações dizem res-
peito a obrigatoriedade de canais de 
contato presencial e telefônico, além 
do estabelecimento de prazos para a 
prestação de informações ao consu-
midor e disponibilização dos dados 
sobre o atendimento prestado.

A resolução ainda determina que, 
havendo negativa de autorização 
para realização de algum procedi-
mento e/ou serviço solicitado por pro-
fissional de saúde habilitado, a opera-
dora deve informar detalhadamente o 
motivo ao beneficiário, em linguagem 
clara e adequada, indicando a cláu-
sula contratual ou o dispositivo legal 
que justifique.

O consumidor que tiver cobertura 
negada indevidamente deve denunciar 
diretamente à ANS através do telefone 
0800 701 9656. A multa em casos de 
descumprimento das novas normas va-
ria de R$ 30 mil a R$ 100 mil.

NOSSA SAÚDE

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

Quem esteve, no sábado passado, na Aldeia Portu-
guesa do Cadeg  foi o empresário Dário dos Santos 
com sua esposa Cidália e sua prima, Odete, que 
veio de Chaves para saborear o bacalhau do Canti-
nho das Concertinas

Quem esteve prestigiando o restaurante Can-
tinho das Concertinas, no sábado foi o Cônsul 
Honorário de Portugal, em Niterói, Dr. Fernando 
Guedes, esposa, Dra. Rosa Guedes e os amigos 
Zenir de Melo e Carlos Bartha

Turma boa, 
marcando 
presença 
na Aldeia 
Portuguesa, 
Américo, 
Cácia (nora), 
Eduardo, 
Ana Cristine 
(filhos), linda 
família!

O dinâmico empresário, Nelson Correia, da em-
presa Flaviense Madeiras do Brasil com seu ami-
go Eurico Pires, dos Doces Portugueses

Até que enfim, os amigos de Duque de Caxias, apa-
receram na Aldeia Portuguesa, a primeira de 2016, 
o ex-presidente dos Camponeses, Rodolfo e sua 
filha. Forte abraço amigo

AldeiA PortuguesA no CAdeg 
Com ForçA totAl em 2016
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Os desafios do Timor Português
O Português é falado em diferentes 
regiões de toda a Ásia. Inclusive em 
gigantes do continente, sobretudo 
na Índia, no poderoso Estado de 
Goa, e na China, na querida Macau, 
bem como na Malásia, onde, ainda 
hoje, está presente o épico idioma 
do poeta Luis de Camões na segun-
da maior cidade do país, Malaca, 
que foi lusitaníssima nos séculos 
XVI e XVII – cuja corruptela, ‘ma-
laco’, se transformaria em sinônimo 
de esperteza na gíria do dia-a-dia 
da maior das metrópoles lusófonas 
do planeta, São Paulo, que com-
pletou, na última segunda-feira, 25 
de janeiro, 462 anos de fundação. 
Todos os pontos na Ásia nos quais 
está preservado o Português têm 
em comum populações de maioria 
Católica – e, talvez, seja este, para 
além da língua, o maior dos legados 
da Coroa de Lisboa aos povos do 
Extremo Oriente. Mas, curiosamen-
te, é a menor das nações de idioma 
português em todo o mundo, o atual 
Timor Leste, antigo Timor Portu-
guês, o único país da Ásia a adotar, 
oficialmente, a nossa língua e, como 
no caso de Goa, Macau e Malaca, 
também possui uma população for-
temente de fé Católica. Os timoren-
ses já pagaram um preço altíssimo 
pela fidelidade ao Cristianismo em 
meio a um imenso arquipélago, 
com mais de 200 ilhas, a Indonésia, 
maior nação de população maome-
tana do planeta. Também sofreram 
pela opção pelo socialismo. Há 
pouco mais de 40 anos, ao conse-
guir a independência de Portugal, 
em 28 de novembro de 1975, após 
a Revolução dos Cravos, deflagra-
da em 25 de abril do ano anterior, o 
pequeno Timor Português passou a 
se chamar Timor Leste, que, a rigor, 
é uma redundância, pois, no idioma 
indonésio, timor já significa leste. 
Fazia sentido Timor Português, isto 

é, Leste Português – já o Timor à 
Oeste foi o Holandês. Assumiu en-
tão o controle da capital Díli o gru-
po armado de tendência comunista 
FRETILIN (Frente Revolucionária 
de Timor-Leste Independente), vin-
culado à antiga União Soviética. 
Igual, de resto, ao que acontecera 
também nos países luso-africanos, 
que passaram à orbita de Moscou, 
como Angola, Moçambique, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe e a 
Guiné Portuguesa, esta, rebatizada 
para Guiné-Bissau.
Duraria apenas nove dias o poder da 
FRETILIN, pois, em 7 de novembro 
de 1975, a Indonésia, comandada 

então pelo General Hadji Moham-
med Suharto (1921 – 2008), visceral 
anticomunista, ocuparia o território 
timorense e o anexaria à sua Re-
pública de matriz islâmica. Suharto 
permaneceu à frente do regime da 
Indonésia de 1967 a 1998. Mante-
ve sempre ‘mão forte’ sobre Díli. 
Projetou-se como um dos bastiões 
contra a expansão sino-soviética 
no extremo continente asiático e foi 
aliado dos Estados Unidos nos con-
flitos contra os grupos comunistas 
que acabariam por conquistar, no 
início dos anos 1970, Vietnã, Laos e 
Camboja. Os regimes de inspiração 
muçulmana já mantinham à época, 
como hoje, grande desconfiança 
contra o ateísmo pregado pelos co-
munistas e, por isso, quase nunca 
embarcaram na ideologia revolucio-
nária esquerdista – seja no Irã dos 

aiatolás, no Afeganistão dos talibãs, 
na ‘progressista’ Argélia que, aos 
poucos, sucumbiria ao fundamen-
talismo, no Iraque xiita de nossos 
dias ou no conflito sem trégua na 
atual Síria. A FRETILIN atraves-
sou quase 25 anos de proscrição e 
desterro. Seus dirigentes só retor-
nariam em 1999, após a queda de 
Suharto, quando Timor Leste recu-
perou a independência, ajudado, já 
não só pelos comunistas de Lisboa 
e Moscou, mas, também por todas 
as democracias ocidentais e, princi-
palmente, com o decisivo apoio do 
Papa João Paulo II (1920 – 2005). 
Timor Leste preside, no momento, a 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, a CPLP, e, na última 
década, aproximou-se bastante da 
Indonésia. No início deste ano, por 
exemplo, o governo timorense foi 
um dos primeiros a se solidarizar 
com o país vizinho, logo depois do 
atentado terrorista reivindicado pelo 
chamado Estado Islâmico, que cau-
sou a morte de sete pessoas, no dia 
14 de janeiro, em Jacarta, capital da 
Indonésia – cidade fundada na Ilha 
de Java pelos holandeses, em 1619, 
com o nome de Batávia, pouco an-
tes do desembarque neerlandês no 
Nordeste brasileiro. O Estado Islâ-
mico controla áreas do Iraque e da 
Síria e tem como escopo estender 
a rigorosa sharia, as leis corâni-
cas, ao rico arquipélago do Extremo 
Oriente.
São grandes, portanto, os desa-
fios do Timor Português, no iní-
cio de 2016, na política, com as 
eleições municipais programadas 
para este ano, e na economia, 
após a brutal queda do preço do 
petróleo – principal commodity do 
país e da Indonésia. Desafios que 
precisam ser superados para que 
os timorenses possam continuar 
independentes.

Dia 30.01.2016
Almoço de Sábado na Casa de 
Portugal do Grande ABC
A diretoria da Casa de Portugal do 
Grande ABC convida a todos para 
seu primeiro almoço de sábado 
no seu espaço Taberna minhota a 
partir das 12,30 horas. Teremos no 
menu principal Sardinhas e Febras 
na Brasa com Batatas ao Murro e 
Vitela. Convites e informações R. 
Nossa Senhora de Fátima 55 - San-
to André – São Paulo - fones (011) 
4436.0223 – 4438.0188  
www.casadeportugalabc.com.br 

Dia 31.01.2016
Almoço de Confraternização de 
Ano Novo no Arouca
O Arouca São Paulo Clube esta-
rá iniciando suas atividades deste 
novo ano, com um almoço de con-
fraternização, ou seja aquele deli-
cioso Bacalhau a Moda de Arouca 
além de outros pratos. Muita musica 
para dançar e a exibição do Ran-
cho Folc. Aldeias da Nossa Terra 
do Arouca. Informações convites e 
reservas a Rua Vila de Arouca 306 
(Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucu-
ruvi ou pelos fones (11) 2455.1000 
- 2455.1988 - 2497.2581 
www.aroucaclube.com.br

Almoço Dançante na Casa do Mi-
nho
Iniciando suas atividades deste ano, 
a Casa Cultural Império do Minho e 
seu rancho folclórico estarão neste 
dia a partir das 13 horas realizando 
seu primeiro almoço dançante. Te-
remos como prato principal o deli-
cioso bacalhau à moda do Minho 
além de outros pratos e acompa-
nhamentos. A animação estará a 
cargo da tocata do rancho da casa 
que se exibirá. Convites e reservas 
com a diretoria e componentes. Lo-
cal Rua Jaguaretê, 414 Casa Verde 
fone 011 - 98155.8187 email 
contato@casadominho.com.br

Natal no Lar da Provedoria. O 
Natal foi comemorado no dia 22 
de dezembro de 2014, com a cele-
bração de uma santa missa levada 
pelo Padre Guttemberg Souza da 
Paróquia Nossa Senhora da Salette 
com canto e ministros da Paróquia 
São Gabriel da Virgem Dolorosa do 
Tremembé.  Os presentes também 
foram brindados com uma apresen-
tação do Rancho Pedro Homem de 
Mello. O Presidente da entidade Dr. 
Fernando Ramalho, em companhia 
do Dr. Antônio de Almeida e Silva 

Presidente do Conselho da Comuni-
dade, desejaram a todos muita paz 
e saúde. Naquele dia foi servido um 
almoço especial para os internos do 
Lar.

São Paulo comemorou 461 Anos . 
A História da cidade de São Paulo 
ocorre paralelamente à história do 
Brasil, ao longo de aproximada-
mente 461 anos de sua existên-
cia, contra os mais de Quinhentos 
anos do país.São Paulo surgiu 
como missão jesuítica, em 25 de 

janeiro de 1554, reunindo em seus 
primeiros territórios habitantes de 
origem tanto européia quanto indí-
gena, com grande destaque para 
nós os portugueses que elevariam 
São Paulo ao posto de maior ci-
dade do país, PARABÉNS SÃO 
PAULO! 

Rancho Poveiro Brilhou em São 
Paulo. O Rancho Poveiro home-
nageou mais uma vez São Paulo. 
Este veio para o Brasil para par-
ticipar de mais um aniversário da 

Casa dos Poveiros do Rio de Ja-
neiro e ainda se exibiu na Casa de 
Trás os Montes, Casa das Beiras, 
Casa do Minho, e exibiu-se na 
sede da Associação dos Poveiros 
de São Paulo, e no Clube Portu-
guês. O Rancho Poveiro veio pela 
quarta vez ao Brasil, e participou 
também das festividades em co-
memoração ao dia do padroeiro 
em Guarujá, na Badalada Praia 
das Pitangueiras.

Associação dos Poveiros, Clube 

Português e o Grupo dos Vete-
ranos Recepcionaram o Rancho 
Poveiro. 
Essa recepção aconteceu no dia 
18 de janeiro de 2015, na sede do 
Clube Português, durante um con-
corrido almoço convívio. Foi servi-
do a todos bacalhau à portuguesa, 
tivemos os parabéns a você aos 
aniversariantes do mês, e a seguir 
tivemos a entrada e a 1º exibição 
do Majestoso Rancho Poveiro, com 
seus trajes que eram usados pelos 
pescadores  da Póvoa nos finais do 

século XIX. O presidente do Clube 
Português Dr. Rui Mota e Costa no 
uso da palavra saudou a todos os 
presentes e homenageou o Rancho 
Poveiro.

Bons Amigos Sempre no Cais do 
Porto Isso mesmo o restaurante 
Cais do Porto, sempre com pre-
senças marcantes, principalmente 
as terças feiras, com um bom papo 
com os amigos, uma deliciosa gas-
tronomia portuguesa sempre aos 
cuidados da Tereza Morgado.

Depois de uma chicotada 
psicológica, com a demissão do 
técnico Espanhol Julien Lope-
tegui, o Futebol Clube do Porto 
contratou o treinador José Vitor 
dos Santos Peseiro, de 55 anos. 
Natural de Coruche do Distrito 
de Santarém e estava no “AL-
-AHLI” do Egito. Em Portugal, 
treinou o Nacional da Madeira, 
o Sporting e ganhou uma Taça 
da Liga dirigindo o Braga. Foi 
adjunto no Real Madrid, quan-
do o técnico era Carlos Queiroz, 
trabalhou na Grécia, Romênia e 
na Arábia Saudita. É com este 
currículo que chegou ao Porto, 
dizendo “queremos ser campe-
ões”. O treinador em sua apre-
sentação disse aos jogadores 
em ganhar a Liga Europa e a 
Taça de Portugal, e claro, pen-
sar diferente não tem sentido. 
“Sei da exigência e da respon-
sabilidade que é ser treinador do 
F. C. Porto, clube que dominou 
o futebol português nos últimos 

José Peseiro Novo Técnico do Porto

30 anos. Sei também da mi-
nha competência e capacidade 
como treinador. Tenho jogado-
res de grande qualidade, um 
clube organizado e estruturado 
ao mais alto nível. Estou aqui 
para ajudar o clube e os jogado-
res a venceram, e me compro-
meti com o presidente Pinto da 
Costa, em colocar no lugar que 
a instituição merece e agradeci 
a confiança”. Já o Presidente do 
Porto Pinto da Costa, esclarece 
que a escolha de José Peseiro, 
foi unânime, não foi necessário 
apresentações. Este disse: “Se 

não o conhecessem, ele não 
estaria aqui para trabalhar nas 
funções em questão. Quero dar-
-lhe boas vindas publicamente, 
registrar o seu entusiasmo des-
de a primeira hora em que falei 
consigo, a sua vontade de estar 
conosco e conseguir aquilo que 
todos ambicionamos, em bre-
ve declaração na cerimônia de 
apresentação do treinador de 
55 anos, no estádio do Dragão e 
que em nome da direção do clu-
be a confiança  é unânime, é to-
tal, desejamos as maiores felici-
dades”. Portanto, todos confiam 
no sucesso de José Peseiro, no 
comando dos Dragões.

Caros Amigos continuem 
ligados no programa “PORTU-
GAL DENTRO DE NÓS”, no ar 
das 17 às 18 horas pela Rádio 
Trianon AM 740, e aos domingos 
das 11 às 12,30 horas também 
pela Trianon AM 740, o Progra-
ma “Heróis do Mar”, com a apre-
sentação de Martins Araújo e 
Adriana Cambaúva.
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Portugal Lança a 1º Semana 
Mundial do Mar. A Ministra por-
tuguesa da Agricultura e do mar, 
Assunção Cristais, apresentou 
a primeira semana Azul, mun-
dial do mar com objetivo de tor-
nar Lisboa na capital dos ocea-
nos, a capital do mar em junho 
deste ano de 2015. A semana 
Azul está incluída nas metas do 
governo português, que preten-
de aumentar o peso do setor do 

mar em 50% no (PIB). 

Casa do Minho iniciou seus 
convívios. Começou bem o 
ano de 2015, exatamente no 
dia 25.01.15, e contou com casa 
cheia. Como de costume o al-
moço teve como prato principal 
a deliciosa bacalhoada Minhota, 
alem de outras opções, de sa-
ladas, sempre contando com a 
mão da primeira dama da enti-

dade Sra. Albertina Pisco. 

Padaria A Lareira Anuncia 
Novo Empreendimento em 
Breve. A Lareira anuncia para 
breve um novo empreendi-
mento, ou seja, já em obras na 
Avenida Sumaré, 488 no Bairro 
Perdizes. A padaria A Lareira 
matriz, é considerada nas ime-
diações onde está instalada 
no bairro do Limão, como refe-

rência pela qualidade de seus 
deliciosos pães italianos, de 
azeite, e os brioches. Destaque 
também para os doces e as pi-
zzas no forno a lenha e lanches 
variados. 

Consulado Geral de Portugal 
em SP Aposta nas redes So-
ciais. A página do Consulado 
de Portugal na rede social era 
voltado para a divulgação de 

informações institucionais, hoje, 
com dinamismo nos seus con-
teúdos é possível se conectar 
com assuntos ligados a arte, 
esportes, cultura e economia. 
A pagina do consulado, agora 
mais engajada e ativa, fala de 
forma pragmática ehh direta-
mente. Para visitar o novo fa-
cebook do Consulado, acessar: 
www.facebook.com/consulado-
deportugalsp

Roberto Leal e José Cesário 
no Restaurante Senzala. O 
ídolo Português Roberto Leal e 
também o Secretário de Estado 
das Comunidades portuguesas 
Dr. José Cesário estiveram pre-
sentes a este almoço no afama-
do restaurante Senzala, onde 
foram recepcionados pelos Srs. 
Flávio Moreira, Carlos Morgado, 
Leandro Braz Alves e Sr. Mário 
Ferreira Santos. 
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 21

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 21

JORNADA 24JORNADA 18

AVEIRO
JORNADA 19

COIMBRA
JORNADA 16

LISBOA
JORNADA 14

VILA REAL
JORNADA 14

VISEU
JORNADA 15

GUARDA
JORNADA 15

CASTELO BRANCO
JORNADA 11

LEIRIA
JORNADA 14

SPORTING SEGURA 
LIDERANçA NA MATA REAL

André André: Importante era Vencer

“Leões” triunfam por 3-1 sobre o Paços de 
Ferreira e mantêm dois pontos de vantagem 
sobre o Benfica.

Não haverá muitos campos em Portugal 
onde o Sporting sinta tantas dificuldades 
como na Mata Real, onde o Paços de Fer-
reira costuma ser um adversário bem difícil 
de roer. Basta olhar para os números. Em 17 
visitas, os “leões” apenas venceram em sete, 
empatando cinco e perdendo outras cinco. 
Neste domingo, com a liderança em risco, a 
equipe de Jorge Jesus não tremeu e venceu 
por 3-1, na 19.ª rodada da Liga, mantendo o 
comando isolado, com dois pontos de vanta-
gem sobre o Benfica.

André André fica ligado de forma 
direta ao gol que resolveu o jogo, 
mas no final preferiu destacar a im-
portância dos três pontos. “Estou 
feliz pelo gol, mas ainda mais com 
a vitória. Era muito desejada e feliz-
mente conseguimos”, adiantou o mé-
dio, completando: “O importante era 
mesmo vencer, apesar de também 
termos tentado jogar sempre bem. 
Nem sempre aconteceu, houve altu-
ras em que a ansiedade se notou.” 
André André atuou mais adiantado 
no terreno e, assim, mais perto do 
gol. “Joguei mais próximo da área e 
vou tentar aproveitar as oportunida-
des para marcar mais gols.”

Benfica 
vence 
Arouca (3-1)

O Benfica venceu, no sá-
bado passado, o Arouca, por 
3-1, na Luz, em jogo a contar 
para a 19.ª rodada. As águias 
ganharam com gols de Pizzi 
(3m), Mitroglou (19m) e Jo-
nas (68m). O Arouca reduziu 
por Velásquez, em tempo de 
compensação. Com este re-
sultado, o Benfica assume, 
provisoriamente, a liderança 
da Liga, e espera o resultado 
do Paços Ferreira-Sporting

Mané de 
partida para 
o Hamburgo

O extremo português Car-
los Mané estará de saída do 
Sporting para os alemães 
do Hamburgo. O Sporting 
vai emprestar o extremo por 
uma temporada e meia, com 
opção de compra de nove 
milhões de euros. O jogador 
não vinha tendo espaço no 
time do treinador Jorge Je-
sus, pelo que já tinha pedido 
para sair de Alvalade e assim 
ter a oportunidade de jogar 
com regularidade.



Esportes

Sérgio Conceição saiu do 
Restelo insatisfeito pelo 
empate com o Belenen-
ses, mas durante a confe-
rência de imprensa ainda 
brincou com os jornalis-
tas, quando questionado 
se a equipe vimaranense 
jogava à sua imagem. Na 
resposta, o técnico dos 
minhotos levantou várias 
dúvidas sobre o teor da 
pergunta, lembrando-se 
por momentos do “ami-
go” Jorge Jesus. Isso de 

Sérgio Conceição: “Estou 
um bocado Jorge Jesus”

O treinador nacional 
encontra-se em França 
a visitar as várias infra-
estruturas que vão ser-
vir a Seleção durante o 
Campeonato da Europa 
de 2016.

Acompanhado por 
Tiago Craveiro (Dire-
tor-Geral da FPF), João 
Vieira Pinto (Diretor da 
FPF) e Carlos Godinho 
(Diretor da Divisão Des-
portiva da FPF), Fer-
nando Santos visitou 
as três cidades onde 
Portugal vai disputar 
os encontros da fase 

“Acredito que vamos estar em 
França até à final do Euro” - 

Fernando Santos
de grupos (Lyon, Sain-
t-Étienne e Paris), ten-
do ainda passado pelo 
Centro de Estágio de 
Marcoussis, nos arre-
dores de Paris, onde a 
Seleção Nacional esta-
belecerá o seu “quartel 
general” durante o Eu-
ropeu.

“Queremos jogar a 
final em Paris, por isso 
temos a reserva até 
esse dia. Acreditamos 
que vamos ficar cá até 
essa data [10 de julho]”, 
disse o treinadorr nacio-
nal.

“Marega e José Sá? Quando se Lida com Pessoas Corretas é Mais Fácil”

A dupla Jonas e Mitro-
glou têm sido fulcrais nas 
vitórias do Benfica e os 
dois jogadores já contabili-
za 26 dos 50 gols marca-
dos até o momento pelo 
clube encarnado.

O brasileiro Jonas, de 
31 anos, já leva 19 gols 
e é o melhor marcador 
do campeonato. Depois, 
o grego Mitroglou, de 27 
anos, que está empresta-
do ao Benfica e tem uma 
opção de compra avaliada 

A Federação 
Portuguesa de Fute-
bol anunciou que o 
encontro particular 
da Seleção Nacional 
diante da Bulgária, 
de preparação para 
o Euro-2016, será 
realizado no Estádio 
Municipal de Leiria. A 
partida está agenda-
da para 25 de março, 
com início às 20.45 
horas.

O Marítimo anunciou, 
no site oficial, que o ata-
cante Marega e o goleiro 
José Sá vão reforçar o 
FC Porto.

Embora os dois jo-
gadores viessem a ser 
apontados ao Sporting, 
o FC Porto terá apresen-
tado uma proposta mais 
vantajosa ao Marítimo e 
a equipe insular decidiu 
fechar o negócio com o 
FC Porto.

O atacante franco
-maliano ainda defron-
tou, no domingo, o FC 
Porto, mas saiu na pri-
meira parte, isto por, ale-
gadamente, ter contraído 
uma lesão.

JonAS E Mitroglou 
gArAntirAM 26 DoS 50 golS

em sete milhões de euros, 
já contabiliza sete gols na 

lEiriA rECEbE Jogo 
AMiStoSo FrEntE à bulgáriA

Marega e José 
Sá reforçam 

Dragões
sua temporada de estreia 
ao serviço dos encarnados.

os jogadores jogarem à 
minha imagem é o quê? 
É competência, organiza-
ção? É porque a equipe 
está um nível mais acima 
do que já estava? Estou 
um bocado Jorge Jesus 
mas pronto. Estamos 
mais próximos daquilo 
que eu quero, mas há 
muitas coisas a melho-
rar, como é óbvio, atirou 
o treinador do Vitória, já 
perto do final da confe-
rência.

Pinto da Costa falou 
pela primeira vez da con-
tratação da Moussa Ma-
rega e José Sá, jogadores 
que chegaram ao Dragão 
provenientes do Maríti-
mo. O presidente portista 
elogiou a maneira de atu-
ar do emblema insular e 
explica como se proces-
sou a transferência. “Não 
há negócios difíceis nem 
fáceis, há negócios que 
se fazem no momento 
próprio. Quando se lida 

com pessoas corretas e 
de boa-fé, torna-se mais 
fácil. Falei com o Carlos 
Pereira [presidente do 
Marítimo] durante o jogo, 
marcámos um encontro 
para o final, fomos jantar 
e nessa mesma noite ficou 
concretizado”.

Em declarações ao Por-
to Canal, Pinto da Costa 
desejou, ainda “que o Ma-
rítimo possa prosseguir a 
sua caminhada e tenha as 
maiores felicidades
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O AMOR E O ROMANTISMO...
NO ENLACE DE ANDRÉA & ADRIANO

Momento 
de muita 

emoção na 
Paróquia de 
São Conra-
do, a noiva 

Dra. Andréa 
Fernandes 

do Cima 
com seu Pai 

Alfredo do 
Cima

A emoção 
quando os 
noivos An-
dréa e Adria-
no no altar 
da Paróquia 
deSão Con-
ra,, do diante 
do celebran-
te, Diácono 
Eduardo 
Figueiredo, 
da Basílica N. 
S. Auxiliadora 
em Niterói

Uma linda 
imagem no 
instante que os 
noivos Andréa e 
Adriano diante 
dos seus pais, 
padrinhos e 
convidados 
extravasavam 
sua emoção

Muita emo-
ção durante 
a assinatura 
do livro de 
compromis-
so os noivos 
Dr. Adriano 
Vicente Al-
meida e seu 
amor Dra. 
Andréa Fer-
nandes do 
Cima, viviam 
este lindo 
momento

Transbordan-
do de felicida-
de o casal de 
noivos Dra. 
Andréa, Dr. 
Adriano Vicen-
te de Almeida 
ao lado dos 
seus pais, 
padrinhos e 
familiares na 
saída da igreja

O amor em toda sua plenitude, glorificando 
um grandioso momento para duas jovens vidas... 
Andréa & Adriano. Jovens que entrelaçaram 
seus corações movidos pela força criadora do 
amor, esse grandioso e infinito sentimento que 
só mesmo seria capaz de abrir páginas inesque-
cíveis de felicidade no inicio deste ano.

Aliás, páginas estas que o Portugal em 
Foco aqui orgulhosamente abre e registra 
como o último e grande acontecimento social 
junto à comunidade luso-brasileira iniciando 
assim com chave de ouro, o enlace de An-
dréa & Adriano.

Assim 2016 começa de forma bem espe-
cial para estes jovens. Mais que um ano de 
boas perspectivas, veio a se tornar o mar-
co de uma grande realização para ambos. 
A busca da concretização de seus sonhos, 
novos caminhos a percorrer e a conquista de 
novos ideais.

Andréa & Adriano escolheram o dia 16 de 
janeiro de 2016, para celebrarem toda a ter-
nura de um amor que idealizaram, construíram 
com a perfeição dos seus sentimentos, capaz 
de solidificar seus sonhos, de transformá-los 
em realidade.

A cerimôniA
Uma essência divina e cristalina reves-

tia com ares suaves aquela quente noite 
de verão.

De todo esse cenário, sobressaia impo-
nente e majestosa a Paróquia de São Conra-
do, templo de tantas histórias gloriosas que 
veio a ser o “manto” abençoado para a união 
de Andréa & Adriano pelo Diácono Eduardo.

A cerimônia foi aberta com a entrada do 
noivo Adriano logo   a sequir A noiva, Andréa, 
que chegou a igreja num reluzente carro, de-
pois de ser anunciada a sua chegada pelos 
acordes dos clarins triunfais que ressoaram 
fortes impregnando a paróquia com uma at-
mosfera reluzente. Andréa adentrou ao som 

da Marcha Nupcial, sendo conduzida pela 
mão de seu pai o Sr. Alfredo do Cima orgulho-
so desse instante, ao compasso da clássica 
melodia até ser entregue às mãos do noivo.

Foi sem dúvida uma celebração inesque-
cível para os noivos, pais e padrinhos e as 
centenas de convidados. As alianças foram 
conduzidas até ao alta pelas daminhas 

Logo a sequir ao ato religioso foi ofereci-
do aos familiares e convidados um delicioso 
coquetel e um jantar mavilhoso. E uma linda  
mesa de doces e um belissimo bolo e espu-
mante Português para brindar a felicidade 
dois noivos Dra. Andréa e Dr. Adriano, que 
explodiam de alegria e satisfação por esse 
momento inesquecivél do casal.

Que 
imagem, 

os noivos 
chegando 
no Arouca 

simples-
mente 

maravilho-
sos

Sr. Alfredo do Cima com seus irmãos Dr. Francisco do Cima, José 
Alberto do Cima  e demais familiares num brinde de felicidade

Que 
imagem 
linda, já 

casados 
Andréa e 

Adriano 
num 

beijo ma-
ravilhoso 
diante da 
mesa de 

doces

Um show de felicidade e alegria de Andréa e Adriano diante da 
mesa  de doces

Os noivos 
Andréa e 
Adriano 
com vários 
convidados

Alfredo do 
Cima com 
um grupo 
de amigos

Os noivos 
Dra. 

Andréa e 
Dr. Adria-

no,com 
os pais 

da noiva 
Alfredo 

de Sousa 
do Cima 

e Palmira 
Pinheiro 

Fernandes

Dra. Adriana e Dr. Patrick Klien numa pose com o Alfredo do Cima e 
Palmira Pinheiro Fernandes, os noivos Andréa e Adriano, as dami-
nhas Isabela e Gabriela Julia

Os noivos Andréa e Adriano com o Abílio Brandão, esposa Dra. 
Adelaide, Augusto e esposa Conceição

, Os noivos 
Dra. Andréa 
e Dr. Adria-
no, diante 
do bolo fes-
tivo do seu 
casamento
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ESTRELA DA TV VENCE AS 
ELEIÇÕES EM PORTUGAL

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

Com uma abs-
tenção de 51% os 
portugueses foram 
às urnas e elege-
ram com boa mar-
gem de diferença 
do segundo colo-
cado o analista po-
lítico e professor 
da Universidade 
de Lisboa, Marcelo 
Rebelo de Souza, 
membro do PSD e 
considerado uma 
personalidade por 
sua atuação na TV. A democracia portuguesa 
dá um banho na democracia brasileira, ao ado-
tar uma legislação eleitoral que dá ao cidadão 
português o direito de escolha, participar ou 
não das eleições, votar ou não votar.  Diferente 
da Lei eleitoral brasileira que obriga o cidadão 
a votar. A eleição do professor Marcelo, como 
é conhecido o Presidente Português, eleito 
representa uma divisão ou a aproximação de 
forças com a esquerda, que hoje governa Por-
tugal. O presidente Marcelo Rebelo, de acordo 
com suas promessas de campanha, procurará 
manter uma relação de cooperação com os so-
cialistas, divididos entre as pressões da União 
Européia no cumprimento do déficit e as co-
branças e expectativas dos aliados de esquer-
da que exigem um alívio na política de aus-
teridade imposta pelo governo do ex Primeiro 
Ministro Passos Coelho. No regime parlamen-
tarista as principais funções de um presidente 
são honorárias, para alguns até chamado de 
rainha da Inglaterra, no entanto o Presidente 
Português tem em mãos uma prerrogativa que 
pode ser considerada uma bomba atômica, ou 
seja, o poder de dissolver o parlamento, o que 
é muito poder. Que reine a paz e a harmonia 
entre o socialista e Primeiro Ministro, António 
Costa que foi aluno do Presidente “Professor 
Marcelo” e juntos possam construir um Portu-
gal muito melhor. Amém.
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Casa das Beiras Festejou
Estamos nos pri-

meiros dias do verão 
e nada melhor que co-
meçar a vivê-los num 
agradável clima de con-
vívio social, como o ofe-
recido pela Casa das 
Beiras, no passado dia 
20. A diretoria realizou 
o seu tradicional almo-
ço em homenagem aos 
aniversariantes do mês, 
inaugurando o seu ca-
lendário social de janei-
ro, sucesso de público.

A Casa das Bei-
ras reiniciou, assim, 
as suas atividades na 
alegria daqueles que, 

estreiam “nova idade” 
neste começo de ano. 
Foi servido um saboroso 
churrasco com carnes 
nobres e acompanha-
mentos, saladas varia-
das, sardinha portugue-
sa, arroz de polvo e arroz 
malandrinho. Sobreme-
sa e outras delícias, no 
salão social, com o con-
forto do ar refrigerado e 
o rápido serviço nas me-
sas. E, embalando o am-
biente, os associados e 
amigos puderam pas-
sar boas horas ouvin-
do e dançando ao som 
do Conjunto Típicos da 

Beira Show.
E ainda teve mais, 

com a sobremesa de 
banana assada e o in-
confundível corte do 
bolo dos aniversarian-
tes que cantaram o tra-
dicional “Parabéns pra 
Você”. O delicioso bolo 
foi servido com gos-
to de “quero mais”. Os 
aniversariantes foram 
parabenizados pela di-
retoria da Casa das Bei-
ras, muito especialmen-
te do presidente José 
Henrique e sua esposa 
a primeira-dama, Verô-
nica.

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro a 3 de Fevereiro de 2016

O Presidente 
da Casa das 
Beiras, José 
Henrique, a 
primeira-da-
ma, Verônica, 
numa boni-
ta imagem 
diante do 
bolo dos 
aniversarian-
tes ao som 
dos parabéns 
com a Banda 
T.B. Show

O vice-presidente da Casa das Beiras, Luís Ramalhoto deu um toque de alegria 
ao lado da esposa, Maria Elena, agitando o salão com amigos e aniversariantes

Já no clima 
de carnaval, 
o diretor da 

Unidos da Ti-
juca, Pézinho, 

esposa Ro-
sani Blanck, 
filho Brenno 
e o vice-pre-
sidente Luís 
Ramalhoto e 

esposa Maria 
Elena

Outra 
mesa em 

destaque, 
no feriado 

beirão, 
Fernando 
do Soito, 
Margari-

da, irmãos 
e sobri-

nhos

A aniversariante do dia, Sra. Virgínia com seus familiares e amigos, Ilda 
Robalo, Verônica, João, Presidente José Henrique, Maria Elena, esposo 
Luís Ramalhoto, Rogério Costa, Dr. Luzembergue, Cirene, a diretora Neu-
mara Coelho e demais amigos, erguendo um brinde à amiga
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Aniversariantes no Feriado

Durante o convívio social, no feriado de São Sebastião, na Casa das Beiras, vemos 
o casal Ida e Júlio Robalo, Verônica, esposo, o Presidente José Henrique, filha Verô-
nica com o namorado, Felipe Mendes (Portugal em Foco), Maria Elena, esposo Luís 
Ramalhoto – vice-presidente da Casa das Beiras

Esse trio, 
realmente não 
falha, sempre 
animado: o 
vice-presiden-
te da Casa do 
Benfica, An-
tônio Ribeiro, 
esposa Maria 
Antônia Ribei-
ro, Gertrudes 
com os ami-
gos Rochinha 
e Toilia Santos

O Presidente, numa explosão de alegria com os ami-
gos, Cirene, esposo João, Dr. Luzembergue, esposa 
Virgínia e demais amigos

Num registro fotográfico, a mesa do vice-presidente 
Luís Ramalhoto, esposa Maria Elena e sua mãezi-
nha, D. Maria de Lourdes e um casal de amigos

Quem também estreou nova idade, na quarta-fei-
ra foi a diretora Eliane Mariath, num close especial 
com sua filha, Flávia Mariath e demais amigas

FestA de são sebAstião
PAdRoeiRo dA CidAde

do Rio de JAneiRo
Uma multidão de devotos estive participando da procissão 

em louvor à São Sebastião, Padroeiro da Cidade do Rio de Ja-
neiro. Grande parte, usando a roupa vermelha. À saída da Igreja 
dos Capuchinhos, na Tijuca em procissão até Catedral Metropo-
litana. Foi emocionante ver o povo entoando  os cânticos católi-
cos e toda essa emoção com a presença do Arcebispo D. Orani 
Tempesta e nem a chuva atrapalhou a fé de todos os Cariocas. 

O prefeito Eduardo Paes esteve presente durante todo o ato 
religioso.

Procissão de São Sebastião, padroeiro da Cidade do Rio de Janeiro, sendo ado-
rado pelos seus devotos, no dia da sua procisão pelas ruas do Rio de Janeiro 
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Maneca
tarde de Glória na 
casa das Beiras

Nesta tarde, bem vivida, a presença de duas aniversa-
riantes na festa do Benfica. Como vemos à esquerda, 
a jovem Gisele, completando 16 risonhas primaveras, a 
seguir o vovô, Sr. Domande, dançarino das Casas Regio-
nais e com ele, como vemos, Dona Mussete, completan-
do, neste dia também, 94 primaveras. Que Deus continue 
abençoando-os com muita saúde. No visual fotográfico, 
ainda sua filha, Professora Teresa. Para esta linda família 
um grande abraço.

Domingo passado, a diretoria da Casa Trás-os-Montes e 
Alto Douro, realizou o primeiro Almoço Dançante do Ano. 
Como vemos na foto, uma tarde bem passada e muita ale-
gria entre amigos. À direita Dona Emília Horto, seu marido 
Dr. Ângelo Horto, grande colaborador com a Instituição, e 
não só, a seu lado, o grande Presidente do Solar Transmon-
tano, Sr. Antônio Paiva a quem rendo minha homenagem e 
a sua Senhora Fátima Paiva pelo grande trabalho que estão 
fazendo. Ao lado do Presidente, seus compadres Dr.ª  Rose 
Peixoto e seu marido Dr. Eduardo Souza, que gostei de co-
nhecer, voltem mais vezes. Para os amigos em pauta, um 
feliz Ano novo e muita saúde.

Domingo passado, a Diretoria da Casa Vila da Feira e Terras 
de Santa Maria, mais uma vez, realizou a Festa das  Fogacei-
ras, uma tradição histórica e até religiosa desta bela Região. 
Após almoço, o Conjunto Típicos da Beira Show, alegrou a 
tarde e como se vê no cenário fotográfico, a disputa dos “pés 
de valsa”, Dona Fatima Fonseca e o amigo Orlando, ainda 
Dona Mara com seu marido Sr. Gentil que, com muita ele-
gância, deram um Show. Para não cometer erro, vou dar o 
empate para os distintos casais. Parabéns amigos.

Na festa das Fogaceiras, domingo passado, 
na Casa Vila da Feira, como vemos na foto, 

um colírio para  nossos olhos em ver a grande 
vontade  destas crianças, dando tudo de si, 

para fazer o melhor. Como vemos, Manuela com 
seu par, apresentando um lindo vira e todos os 

coleguinhas, de joelhos, batendo palmas, como 
manda a tradição neste número e a certeza que 

o folclore português nas Terras do Brasil terá 
vida por muitos e muitos anos, se Deus quiser. 

Para os Componentes dos Ranchos Infanto 
Juvenil Danças e Cantares das Terras da Feira 
e  Grupo Folclórico Almeida Garrett, parabéns 

pela belissima lição de regionalismo
Parabéns e muita saúde.

Domingo passado foi celebrada a Santa Missa 
em louvor a São Sebastião, Padroeiro da Casa 
Vila da Feira e Terras de Santa Maria e em ho-
menagem à grande tradição feirense, Festa das 
Fogaceiras. Como vemos na foto, um visual que 
alegrou nossos corações, Nossa Senhora de Fá-
tima, em direção ao altar, levada pelo Sr. Ernesto 
Boaventura - Presidente do Solar Feirense, um 
gesto de carinho e acima de tudo, para quem tem 
fé, um amor sublime. Parabenizo toda a diretoria 
e que Nossa Senhora nos abençoe a todos.

Pé de valsa da  semaNa
Numa Bela disPuta

o Primeiro almoço daNçaNte do aNo traNsmoNtaNo

Nossa seNhora de fátima
(PereGriNa) Na iGreja

dos caPuchiNhos

Parabéns aos
jovens folcloristas

coNheceNdo a Bolsa de
GêNeros alimeNtícios do r.j

Com certeza, quem visita a B. G. A. fica encantado com sua lo-
gística e quem esteve visitando a B. G. A. foi a senhorita Sandra 
Auzenir, diretora da empresa Amafil e, na foto, num bate papo des-
contraído, o Manuel Cunha, diretor presidente do Inter Supermer-
cados, Marcelo Lopes, do famoso Moinho América do Sul.

momeNtos marcaNtes
No Boteco do morais

Um grupo de amigos que esteve prestigiando, como sempre, 
a gastronomia no Boteco do Morais que recebe a todos com 
muita fidalguia. Nesta foto podemos ver Elio de Lima, Elio Gar-
çon, José Chança, Dagmar, Dimas Ramos, Sergio, Gilberto 
Costa Jornalista e Editor do Jornal Nordestino, o cantor Mos-
sorô, Fernando Sucesso, Genilson, Roberto Gomes, Arnaldo, 
Ramiro da Maia, Daniel Morais e Carlos Augusto da Cidade.
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Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES

PACIÊNCIA.
COM A QUALIDADE DA PACIÊNCIA,

SABEREMOS SEGUIR O FLUXO DA ENERGIA, PASSO A PASSO,
EM DIREÇÃO AO SUCESSO DE NOSSAS REALIZAÇÕES.
MINHA PACIÊNCIA OPERA MILAGRES NA MINHA VIDA!

PeNSameNto da SemaNa

TRIBUTO AO FADO!
DÁ TEMPO AO TEMPO!

LETRA DE ANTONIO CAMPOS, MUSICA DE 
ANTONIO RODRIGUES.

 
NUNCA PENSEI, DEPOIS DE TANTA AMIZADE
HOUVESSE TANTA MALDADE ESCONDIDA NO 

TEU PEITO
NUNCA PENSEI

MAS TEU DIA HÁ-DE CHEGAR, E ENTÃO TERÁS 
QUE PAGAR

POR TODO O MAL QUE TENS FEITO.
 

DÁ TEMPO AO TEMPO
RI ENQUANTO TENS VONTADE, TALVEZ UM DIA 

A SAUDADE
NÃO TE DEIXE RIR ASSIM

DÁ TEMPO AO TEMPO, QUE O TEMPO CORRE 
E NÃO CANSA

E EU NÃO PERDI A ESPERANÇA, DE TE VER 
CHORAR POR MIM.

 
POUCO ME IMPORTA O QUE DIZES E O QUE 

PENSAS
NEM FAÇO CASO ÀS OFENSAS , QUE VIVES 

DIZENDO À TOA
TENHO A CERTEZA, QUE ESSE TEU RISO 

ATREVIDO
HÁ-DE UM DIA SER VENCIDO

PORQUE O TEMPO NÃO PERDOA!

Como bem os 
chamava a 

nossa saudosa 
D. Benvinda 

Maria: os 
Embaixadores 

de Boticas:  
Antônio Perei-

ra e Antônio 
Figueiredo o 

Popular “FIFA”. 
Por onde 
andarão?

Estamos com 
saudades, 
apareçam.

Saudações 
fadistas.

caSaL eXemPLo da comuNIdade!
Distinto casal da Comunidade, a querida Cantadeira do Arouca Ma-

ria Soares, minha amiga e seu esposo Comendador Cesar Soa-
res - Presidente do Conselho do Arouca.Como estão em Portugal, 
não irão ao lançamento do livro (MARIA ALCINA A FORÇA INFINITA 
DO FADO). Mas sei que o Comendador Cesar Soares já está tratan-
do de tudo para que o livro seja lançado em Arouca Portugal. Abraços 
fadistas.

Parabéns aos queri-
dos amigos, Presi-

dente Manuel Branco 
e D. Berta Branco, 
pela fidalguia com que 
receberam a todos que 
foram  degustar o ma-
ravilhoso almoço, ouvir 
o Fado com Márcio 
Gomes e Maria Alcina 
e também o maravilho-
so Rancho Armando 
Leça, que está bom-
bando  em simpatia 
com seu ensaiador e  
componentes. Na foto: 
Eu, muito orgulhosa, 
pelo carinho como fui 
tratada pelos compo-
nentes do Rancho da 
Casa do Porto, esta-
mos todos muito feli-
zes. Abraços mil, fadis-
tas aos folcloristas.

uma eXPLoSÃo de aLeGRIa No
aLmoÇo daS QuINtaS No aRouca
Foi emocionante a tarde que passamos, ouvindo uma ex-

celente repentista, rainha da simpatia, a minhota Claudia 
Martins, do Grupo Minhotos Marotos, cantando ao desafio 
com o nosso Toninho Serápico, sendo prestigiada pela dire-
toria do Arouca, Fernando Soares, Antônio Marques, Cláu-
dio Ribeiro, Dr. Douglas Moreira , o fadista Jorge Moreira e 
demais amigos. Brevemente teremos Cláudia Martins com 
o seu Conjunto Minhotos Marotos, no Rio de Janeiro para 
grandes apresentações

No almoço bene-
ficente, no Hotel 

Windsor na Barra, 
dois empresários, 

sempre presentes,  
colaborando com as 
obras da Capelinha 

de Nossa Senhora de 
Fátima, no Recreio.

Bem hajam, meus 
amigos, Álvaro 

Menezes e Joaquim 
Cunha!

Dois grandes 
empresários, 

orgulho  da Comu-
nidade Portuguesa, 
heroicos lutadores, 
venceram por mere-
cimento, são eles o 
meu grande amigo, 
Sr. Ramiro Fernan-
des - Diretor Presi-
dente do Farol das 
Tintas e o  também 
amigo, Sr. Manuel 
Rocha, da Empresa 
Visiense Terrapla-
nagem. Abraços 
Visienses para eles 
e suas dedicadas 
esposas.

Quem festejou idade nova, foi  o meu querido, amigo Dr. Ar-
mênio - Presidente do Ginástico, coração bondoso e sempre 
elegante com os amigos. Na foto: Presidente Armênio, Dra. 
Suzana Audi, Maria Alcina, usufruindo de companhias tão 
maravilhosas. Abraços fadistas.

VISIeNSeS ILuStReS

tRaNSmoNtaNoS de
fé e muIta GaRRa

doIS coRaÇÕeS aBeNÇoadoS

feLIZ aNIVeRSÁRIo,
dR. aRmÊNIo SaNtIaGo

ReINauGuRaÇÃo do SaLÃo
NoBRe da caSa do PoRto

feLIZ aNIVeRSÁRIo, 
dR. douGLaS moReIRa

Mais um ano na vida de 
um ser humano tão ca-
ridoso, amigo dos seus 
amigos e especialmen-
te, chefe de família 
exemplar. Profissional  
de alto gabarito, mas 
em especial, bom filho, 
bom esposo, bom pai, 
excelente irmão, espí-
rito generoso, sempre 
pronto a fazer o bem. 
Bem haja, por ser meu 
amigo. Na foto, Dou-
glas com sua amada 
esposa, Monique.
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Advocacia – Civil . Familiar . Comercial . Trabalhista
OAB/RJ . 38.948
Administração – Corretagem . Compra . Venda de Imóveis
CRECI 10.756

Av. Amaral Peixoto, 344 - SL
Ed. Guanabara . Centro . Niterói 
(21) 2717.6955 | 2622.5455 | 2613.4914

Fernando Guedes
de Azevedo
Assessoria Jurídica

Advogado

DELICIOSO ALMOÇO TRANSMONTANO
No último domingo, a diretoria 

da Casa de Trás-os-Montes rea-
lizou mais um tradicional conví-
vio social transmontano que teve 
início as 12:30 horas com a pre-
sença de diretores, associados e 
familiares para, juntos passarem 
momentos de total descontra-
ção. Como sempre, a diretoria 
ofereceu um cardápio da melhor 
qualidade, com direito à churras-

co completo, saladas diversas 
e demais acompanhamentos. O 
Presidente em exercício, Antônio 
Carvalho era só felicidade com a 
presença dos amigos que sem-
pre tem comparecido ao Clube, 
dando apoio à programação. 
A atração musical ficou com o 
Conjunto Cláudio e seus Amigos, 
com participação do João Paren-
te e o Guto no cavaquinho.

Cláudio Santos e Amigos agitaram o domingo transmontano e participação das concer-
tinas com o João Parente e Guto no cavaco

Felipe 
Mendes, 

do Jornal 
Portugal em 

Foco, num 
registro com 

os amigos, 
os casais 
Eneida e 

Francisco 
Torrão e 

Dona Olinda 
e Luís Albu-

querque

O Presidente em Exercicio, Arnaldo Carvalho com a esposa, Alice, confraternizando-se 
com os amigos Antônio Vieira e Emília, Manuel Coutinho, familiares e amigos ao fundo 
o ex- presidente Fernando Sucesso

Curtindo o do-
mingo, no Solar 
Transmontano, 
os amigos José 
Matos, José 
Chança e suas 
respectivas es-
posas, Ana Ma-
ria e Eliane. Na 
foto, quando 
os casais eram 
cumprimenta-
dos pelo diretor 
Casemiro

A comunidade portuguesa marcou presença no Convívio Social Transmontano, em des-
taque o empresário, Alcino Machado, esposa Judite e amigos que festejavam aniversário
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Vida associatiVa
Leila Monassa 

Curiosidades Portuguesas e 
sua Gastronomia Regional

FoGaÇa dE saNta MaRia da FEiRa
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Em 1505, a peste assolou Portugal. Na região de 
Santa Maria da Feira foi feita a promessa a São 
Sebastião de realizar uma festa anual em sua hon-
ra se o santo livrasse os Feirenses da peste. O 
“voto” da promessa seria uma “fogaça”, bolo cujo 
formato foi inspirado nas quatro torres do castelo.

Preparação
1 - Dissolva o fermento na água tépida e deixe re-
pousar um quarto de hora. Depois adicione a farinha 
e mexa até obter uma massa relativamente mole. 
Deixe levedar cerca de meia hora (depende da tem-
peratura ambiente) para que aumente de volume.
2 - Depois, adiciona-se o açúcar com a canela, o sal, 
os ovos, a raspa de limão, a manteiga e a farinha 
necessária para se obter uma massa um pouco mais 
consistente do que a do pão. Deixa-se fermentar o 
tempo necessário para a massa dobrar de volume.
3 - Seguidamente, pega-se na massa, divide-se 
ao meio e molda-se cada uma das partes num rolo 
comprido semelhante a uma serpente, isto é, mais 
espesso num dos lados. Espalma-se este rolo com a 
mão, ficando uma tira que se começa a enrolar pelo 
lado mais largo, resultando numa pirâmide.
4 - À medida que se vão enrolando, vão-se colocan-
do as pirâmides num tabuleiro forrado com um pano 
polvilhado com farinha onde voltam a crescer (entre 
30 minutos e 1 hora). Pincelam-se com ovo batido e, 
com uma tesoura, dão-se 4 golpes no topo da pirâ-
mide de que resultarão as “torres do castelo”.
5 - Introduzem-se as fogaças no forno quente a (200º) 
e, a meio da cozedura (cerca de 15 minutos depois), 
tiram-se para fora e separam-se as “torres do caste-
lo”, permitindo assim que o calor penetre no interior 
das fogaças, cozendo-as uniformemente. Voltam ao 
forno para acabar de cozer. As fogaças devem ficar 
loirinhas e não queimadas, e cozidas mas não em 
demasia. Verificar a cozedura introduzindo uma faca 
no meio; se esta vier seca, o bolo está pronto.

Fonte: Receita de A Confraria da Fogaça da Feira.

Fogaça de Santa Maria da Feira

Ingredientes para o fermento
• 200 g de farinha de trigo • 120 ml  de água 
morna • 50 g de fermento fresco de padeiro

Ingredientes para a 
massa
• 600 g de farinha de trigo 
• 160 g de açúcar • 120 g 
de manteiga sem sal • 3 
ovos • 1 colher (café de 
sal • 1 colher (café) de 
canela em pó • raspa de 
limão

aRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300 a – tel.:- 3325-3366

JANEIRO – 28 – Quinta-feira – Lançamento 
do Livro da Maria Alcina. imperdivél.
JANEIRO – 29 – Sexta-feira – 20h. Baile 
Pré Carnaval. O maior baile de pré-carnaval da 
Barra da Tijuca. Chopp & Galeto. Premiação para 
as melhores fantasias. Animação Banda Arouca.
JANEIRO – 31 – Domingo – 12:30h. Festa 
dos Aniversariantes do mês. Ambientação 
“Festejos de Momo”. Animação com o cantor Marco 
Vivan e sua Banda.

casa da ViLa da FEiRa E 
tERRas dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195 - tijuca - tel.:- 2293-1542
JANEIRO – 30 – Sábado – 12h. Feijoada com-
pleta e pratos variados em nosso salão com ar con-
dicionado.
JANEIRO – 31 – Domingo – 12h. Almoço 
Social. No salão nobre. Cardápio variado. Música 
ao vivo.

casa das BEiRas
Rua Barão de Ubá, 341 – tel.: 2273-1897

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – car-
dápio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces portu-
gueses. Serviço a La Carte. Bebidas não inclusas. 

casa dE tRÁs-os-MoNtEs E aLto doURo
av. Melo Matos, 15-19 – tijuca tel.: 2284-7346 

JANEIRO – 31 – Domingo – 12h. “Arraial 
Transmontano”. Cardápio: sardinha assada, 
tripas a moda Transmontana, churrasco completo, 
acompanhamentos, saladas diversas, caldo verde. 
Atração: Amigos do Alto Minho. Dançarinos para 
Damas. Valor da entrada: R$ 50,00. Aceitamos car-
tões de crédito e débito.

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50 – 

tels.: 3391-6730/3459-3027 - Vila da Penha – RJ
AVISO: A Casa de Viseu lançará, em julho 2016, 
um livro comemo-rativo pelos 50 anos de sua fun-
da-ção. Por isso, pedimos que ajudem a divulgar 
este pedido. Quem tiver fotos ou algum material 
para ser emprestado ou mesmo queira deixar seu 
depoimento de alguma história dos 50 anos de nos-
sa Associação, que faça contato com nossa secre-
taria pelo telefone 3391-6730 (de terça a sexta) ou 
pelo e-mail: secretaria@casade viseu.com.br

casa do BENFica
Rua são Francisco Xavier, 363 – Maracanã

Rio de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184
FEVEREIRO – 14 – Domingo – 12h. Festa da 
Casa do Benfica. Festa Tropical. Bailarico: Com 
a Banda Típicos da Beira e show de concertinas 
portuguesas com Fernando Santos. Distribuição de 
frutas tropicais e bagaceira portuguesa. Dançarinos 
profissionais para dançar com as damas. Bolo dos 

aniversariantes do mês com direito a parabéns e brin-
des. Bingo: com 5 prêmios e leilão de produtos portu-
gueses. Entrada: gostosa calabresa e deliciosos ape-
ritivos tropicais. Venda de doces portugueses, pão de 
ló, bagaceiras das aldeias e etc... Menu: churrasco 
self-service completo, saladas variadas, arroz de ba-
calhau, empadão, sardinha portuguesa assada na 
brasa e etc. Local: Casa das Beiras na Rua Barão 
de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897. Reservas: 2261-2184 
Wanda / 2589-5418 Augusto / 99637-6094 Queiroga.
AGUARDE!!! Dia 13 de março festa das Vindimas 
com muitas uvas e vinhos geladinho, com a Banda 
Típicos da Beira e o Grupo Folclórico Benvinda Maria.

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 – c. Velho – tel.: 2225-1820
FEVEREIRO – 28 – Domingo – 12h. Veteranos 
em Ação - Domingueira Minhota. O Rancho dos 
Veteranos da Casa do Minho convida a todos para a 
Domingueira Minhota. Música ambiente ao som das 
concertinas à moda de Ponte de Lima e uma apre-
sentação especial de folclore minhoto com o Ran-
cho anfitrião. Para animar a festa o Conjunto “Trio 
Josevaldo”. Para completar esta belíssima festa, um 
almoço caprichado, onde serviremos: Churrasco, ar-
roz de bacalhau, feijão branco e saladas.

casa do PoRto
Rua afonso Pena, 39  – tel.:/Fax: (021) 2568-2018
JANEIRO – 31 – Domingo – 12:30h. Almoço 
Social. Conjunto Josevaldo e seu trio. Cardápio 
de entrada: bolinho de bacalhau e batidas tropicais. 
Menu: Churrasco completo, tripa a moda do porto e 
saladas diversas.

casa UNidos dE PoRtUGaL
Rodovia amaral Peixoto, km 11 – coelho –
 alcântara – sG Rua cristiano otoni, 201 

tel.: 2701-6846/2701-4204
JANEIRO – 31 – Domingo – 12:30h. Delicioso 
churrasco completo, arroz de coelho, arroz de brócolis, 
batata frita, saladas variadas , a tradicional sardinha na 
brasa e a castanha portuguesa. Valor R$ 60,00. Con-
junto Cláudio Santos e amigos. Bebidas a parte.

cLUBE REcREatiVo PoRtUGUÊs
Rua ariapó, 50 – taquara tel.: 3251-3585 

PROJETO BAILE DOS SONHOS DOURA-
DOS Todos os sábados, a partir das 18h com o 
Grupo Som e Vozes. 
FEVEREIRO – 14 – Domingo – 12 h.
 FESTA PORTUgUESA com Cláudio Santos e 
Amigos, Manuel Cardoso e sua sanfona biônica e 
convidados. Um cardápio de primeira preparado no 
capricho pela equipe do clube recreativo portuques

 MARçO- IMPERDíVEL DIRETAMENTE 
DE PORTUgAL

RUIzINHO DE PENACOVA. 
Telefone para contato de shows 3251-3585 

 2423-3585.
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Novas Regras 
da ANS

A Agência Nacio-
nal de Saúde Su-
plementar (ANS) 
divulgou recente-
mente novas regras 
para operadoras de 
planos de saúde. A 
Resolução Norma-
tiva 395 tem como objetivo melhorar 
o atendimento prestado aos benefi-
ciários e entra em vigor em maio de 
2016.

As principais alterações dizem res-
peito a obrigatoriedade de canais de 
contato presencial e telefônico, além 
do estabelecimento de prazos para a 
prestação de informações ao consu-
midor e disponibilização dos dados 
sobre o atendimento prestado.

A resolução ainda determina que, 
havendo negativa de autorização 
para realização de algum procedi-
mento e/ou serviço solicitado por pro-
fissional de saúde habilitado, a opera-
dora deve informar detalhadamente o 
motivo ao beneficiário, em linguagem 
clara e adequada, indicando a cláu-
sula contratual ou o dispositivo legal 
que justifique.

O consumidor que tiver cobertura 
negada indevidamente deve denunciar 
diretamente à ANS através do telefone 
0800 701 9656. A multa em casos de 
descumprimento das novas normas va-
ria de R$ 30 mil a R$ 100 mil.

NOSSA SAÚDE

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

Quem esteve, no sábado passado, na Aldeia Portu-
guesa do Cadeg  foi o empresário Dário dos Santos 
com sua esposa Cidália e sua prima, Odete, que 
veio de Chaves para saborear o bacalhau do Canti-
nho das Concertinas

Quem esteve prestigiando o restaurante Can-
tinho das Concertinas, no sábado foi o Cônsul 
Honorário de Portugal, em Niterói, Dr. Fernando 
Guedes, esposa, Dra. Rosa Guedes e os amigos 
Zenir de Melo e Carlos Bartha

Turma boa, 
marcando 
presença 
na Aldeia 
Portuguesa, 
Américo, 
Cácia (nora), 
Eduardo, 
Ana Cristine 
(filhos), linda 
família!

O dinâmico empresário, Nelson Correia, da em-
presa Flaviense Madeiras do Brasil com seu ami-
go Eurico Pires, dos Doces Portugueses

Até que enfim, os amigos de Duque de Caxias, apa-
receram na Aldeia Portuguesa, a primeira de 2016, 
o ex-presidente dos Camponeses, Rodolfo e sua 
filha. Forte abraço amigo

AldeiA PortuguesA no CAdeg 
Com ForçA totAl em 2016


