
Trutas de escabeche
com presunto
Ingredientes:
Trutas frescas:1,5 kg
Presunto:300 g
Cebolas grandes:2
Vinagre:1 copo
Malagueta:1
Sal, pimenta e azeite para fritar:q/b

Receita: Arranje as trutas, corte-
lhes a cabeça, corte-as às postas e
tempere com sal e pimenta. Frite as

postas de peixe em azeite depois de passadas por farinha. Frite o presunto no azeite do peixe.
Coloque o peixe e o presunto num travessa. Passe o azeite por um passador e deite-o num pequeno
tacho. Junte as cebolas cortadas em rodelas, leve ao lume e deixe refogar. Tempere com sal, vina-
gre, malagueta e pimenta. Deixe ferver durante alguns segundos e deite uniformemente sobre o
peixe. Deixe arrefecer, tape o recipiente e guarde no frigorífico. Sirva no dia seguinte.
Acompanhe com batatas cozidas 
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SITUAÇÃO RELATADA:

- Abel é casado com Beatriz no regime de comu-
nhão de bens.
- O contrato de arrendamento está apenas em no-
me de Abel.
- Há um filho do casamento que se chama Ca-
lado.
- Abel faleceu e Beatriz comunicou o seu faleci-
mento ao senhorio, no prazo legal, em carta re-
gistada com aviso de recepção.
- O prédio é vendido, passado tempo.
- O novo senhorio faz obras comparticipadas pelo
Recria e passa o prédio a propriedade horizontal.
- O senhorio vendeu andares que já se encon-
travam vagos.
- Dos andares ocupados, apenas foram vendidos
os andares aos inquilinos novos na idade e cujos
contratos eram recentes.
- Só com os inquilinos novos foi cumprido o pre-
ceituado na lei quanto à transmissão do direito de
arrendamento em caso de compra/venda do loca-
do.
- Aos outros inquilinos não foi feita qualquer pro-
posta de compra/venda.

DÚVIDA:

1- É legal o senhorio ter feito uma proposta de
compra/venda a só alguns inquilinos?
2- Em caso de falecimento de Beatriz, seu filho
Calado que sempre conviveu com os pais durante
mais de 40 anos, terá direito à casa visto ter 63
anos?
3- O senhorio pode recusar-se a arrendar o loca-
do, alegando que só lhe interessa vender?
4- O senhorio pode pedir o preço que entender?

RESPOSTA:

1- A Beatriz, mãe de Calado não tinha de ser
notificada para exercer o direito de preferência da
compra/venda da fracção autónoma em que habi-
ta, tendo presente que o proprietário é livre de
vender ou não vender a fracção. Uma vez que a
propriedade que está em regime de propriedade
horizontal, o proprietário pode vender as
fracções autónomas que entender e desejar
vender.

Deste modo não é obrigado a vender todas as
suas fracções autónomas arrendadas.

2- Por morte de Beatriz, o senhorio não é obri-
gado a fazer novo contrato de arrendamento com
Calado, pois que por lei o contrato existente
transmite-se a Calado.

3- Por morte de Beatriz a renda vigente pode
passar a renda condicionada, cuja determinação
pecuniária só pode ser determinada após a sua
morte.

4- Se o senhorio pretender vender o andar, po-
derá fazê-lo pelo preço que entender, pois não há
formas legais que fixem o preço de compra e
venda de andares nesta situação.  

JOGOS 
OLÍMPICOS PARA

A DEFICIÊNCIA
MENTAL

Lisboa - Cinquenta e cin-
co atletas portugueses
participam a partir de
domingo nos Jogos
Olímpicos para a De-
ficiência Mental, uma
competição que visa
colmatar a diminuição
da quota da participação
deste tipo de atletas nos
Jogos Paralímpicos.

Segundo o chefe da
missão portuguesa, Má-
rio Dias, o Comité Pa-
ralímpico Internacio-
nal (IPC) restringiu a
participação de atletas
deficientes mentais nos
Jogos Paralímpicos de
Atenas2004.

"O argumento oficial
utilizado é o da dificul-
dade em avaliar a defi-
ciência mental", infor-
mou o responsável, acres-
centando que o IPC
"obrigou, assim, com
sucesso" à organização
dos Jogos Olímpicos
para a Deficiência Men-
tal, também denomina-
dos Jogos Globais.

ESTALEIROS
VIANA DO
CASTELO

Viana do Castelo - O Gover-
no vai celebrar em bre-
ve um novo contrato-
programa com os Es-
taleiros Navais de Viana
do Castelo para a con-
strução, até 2010, de
oito navios para a Ma-
rinha, anunciou o min-
istro da Defesa.

Os oito novos navios
- que se integram num
pacote de 12, dois em
construção e dois já
adjudicados - deverão
custar entre 250 e 300
milhões de euros.

"Vamos negociar com
os Estaleiros Navais de
Viana do Castelo a con-
strução de oito navios-
patrulha oceânicos para
substituir as corvetas
que ainda estão ao ser-
viço, mas que estão
antiquadas, pois têm
quase 40 anos", afirmou
Paulo Portas.

Falando aos jornalis-
tas no final de uma visi-
ta aos Estaleiros Navais
de Viana do Castelo,
Paulo Portas classificou
o contrato como uma
parceria estratégica en-
tre o sector da Defesa e
a indústria de cons-
trução naval em Por-
tugal.


