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Novo Governo Toma
Posse a 30 de Outubro 

Passos Coelho já for-
mou Governo e escolheu os 
ministros que compõem o 
novo Executivo. Cavaco Sil-
va deu o seu acordo à pro-
posta de constituição do XX 
Governo Constitucional. No 
novo Governo, há 8 novos 
ministros e 2 novos ministé-
rios, o da Cultura, Igualdade 
e Cidadania e o da Moder-
nização Administrativa. Os 
Assuntos Parlamentares, 
que estavam com a Presi-
dência, estão agora num 
ministério próprio. O novo 
ministério é composto por :                                                                                                                 
Paulo Portas – Vice-Pri-
meiro-Ministro, Maria Luís 
Albuquerque – Ministra 
das Finanças, Rui Mache-

Os jardins e salões, do Iate Clube de Santos em São 
Paulo, se revestiram na ultima semana, para receber o 
suntuoso enlace dos jovens, Thais Helena & João Hen-
rique.

Veja aqui, a reportagem deste enlace e ainda, a rea-
lização da Mega Adega Kanguru na sua 13.a versão do 
Wine  Night, a coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albi-
no Castro, e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
O Requintado Enlace de

“Thais Helena & João Henrique”

Frutas, Legumes e Verduras – BENASSI, Produtos de Lim-
peza – BIG SOFT, Trigo e Derivados – BUNGE, Indústria 

de Aves – C. VALE, Carnes e Derivados – CENTRO SUL, Hi-
giene e Beleza – COPAPA, Biscoitos e Sucos - CRAC, Frios 
e Carnes Salgadas – FIAMMA, Cereais e Alimentos Selecio-
nados – GRANFINO, Hortifrutigranjeiros – GRUPO CAMPA-
NHA, Refrigerantes – GRUPO PAKERA, Suínos – RAINHA 
DA PAZ, Azeites e Produtos Industrializados – SALES, Mas-
sas e Biscoitos – SELMI S.A., Embutidos, Derivados, Conge-
lados – SULITA e Temperos, Molhos e Alimentos Seleciona-
dos – VITALIS. Detalhes na pág. 14

Interna, Fernando Negrão 
– Ministro da Justiça,Jorge 
Moreira da Silva – Ministro do 
Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia,Maria da 
Assunção Cristas – Ministra 
da Agricultura e do Mar , Luís 
Pedro Mota Soares – Ministro 
da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social,Luís Morais 
Leitão – Ministro da Econo-
mia, Fernando Leal da Cos-
ta – Ministro da Saúde,Mar-
garida Mano – Ministra da 
Educação e Ciência,Rui Me-
deiros – Ministro da Moderni-
zação,administrativa,Teresa 
Morais – Ministra da Cultura, 
Igualdade e Cidadania,Carlos 
Costa Neves – Ministro dos 
Assuntos Parlamentares.

Luís Montenegro afirma 
que nos últimos dias foi “ins-
tado por vários deputados a 
dar continuidade ao trabalho 
feito nos últimos 4 anos e 
meio” mantendo-se à frente 
da bancada do PSD neste 
“momento parlamentar mais 
complexo”.

“Reclamaremos de todos 
os grupos parlamentares o 
mesmo sentido de compro-
misso e abertura que impo-
remos a nós próprios e não 

calaremos a nossa voz na 
denúncia de qualquer ataque 
aos valores e princípios da de-
mocracia de Abril”, promete.

“Transmiti ao presidente 
do PSD e primeiro-ministro, 
doutor Pedro Passos Coe-
lho, e a todos os deputados 
do PSD a decisão de me 
candidatar a um novo man-
dato de 2 anos como presi-
dente da direção do Grupo 
Parlamentar do PSD”, lê-se 
no comunicado.

Luís Montenegro Recandidata-se
à Liderança Parlamentar do PSD

Uma programação espetacular preparada pela diretoria da 
Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro recebendo o Presi-

dente da Câmara Municipal de Vila Real Dr. Rui Santos e o 
Grupo de Cantares Aléu. Na foto, o Presidente Antonio Paiva 
e o vice Arnaldo Nestor, a primeira-dama Fátima Paiva e dire-
tora Maria Alice quando agradeciam a presença da comitiva 
transmontana. Detalhes na pág. 8

GRupO dE CanTaREs aléu
nO sOlaR TRansmOnTanO

PS, Bloco e PCP estão a 
fechar detalhes do acordo que 
pretendem apresentar após a 
possível queda do programa da 
coligação

As negociações entre o PS, o 
PCP e Bloco de Esquerda encon-
tram-se numa fase tão avançada 
que os últimos detalhes estão a 
ser ultimados por e-mail. A troca 
de correspondência eletrônica 
intensificou-se nos últimos dias e 
tem dispensado o agendamento 
de novas reuniões entre a equi-
pa técnica dos socialistas e a dos 
comunistas e bloquistas.

Segundo fonte ligada às 
equipes técnicas, não está pre-

vista para esta semana qual-
quer reunião entre António 
Costa, Jerónimo de Sousa e 
Catarina Martins, até porque já 
existe concordância quase total 
na maioria dos assuntos que 
têm estado em cima da mesa 
das negociações. E até o timing 
para revelar o programa da fren-
te esquerda está acordado: só 
depois da rejeição no Parlamen-
to do programa da coligação. 
Uma situação que poderá acor-
rer dentro de duas semanas. É 
que depois da tomada de posse 
do governo a coligação tem dez 
dias para apresentar o progra-
ma à Assembléia.

Acordo de Esquerda Finalizado com e-mails

te – Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, José Pedro 
Aguiar-Branco – Ministro da 
Defesa ,Luís Marques Gue-

des – Ministro da Presidência 
e do Desenvolvimento Re-
gional,João Calvão da Silva 
– Ministro da Administração 

Em 2012 o país ficou sa-
bendo que quatro feriados, 
seriam suspensos, sendo 
esta a “moeda de troca” que 
o governo apresentou aos 
parceiros sociais depois de 
ter arrepiado caminho na 
desvalorização fiscal - uma 
medida que previa a desci-
da da taxa social única dos 
empregadores. O próximo 
Executivo deverá propor mu-
danças já em 2016.

Não há dados que permi-
tam contabilizar o real impac-
to da suspensão dos feriados 
do corpo de Deus, do dia de 
todos os Santos,  implantação 
da República  e Restauração, 
ainda que quando a medida 
surgiu tenha sido apresenta-
da como uma forma de au-
mentar a produtividade e o 
Governo tenha estimado que 
permitiria reduzir o custo por 
hora do trabalho em 1,7%.

Esta medida teve efeitos 

Suspensão
dos Feriados

Pode Estar
no Fim

práticos a partir de 2013, de-
pois de o Governo e a Santa 
Sé terem chegado a acordo 
no sentido de suspender os 
feriados do Corpo de Deus 
e de 1 de novembro por um 
período de 5 anos. O que sig-
nifica que se o prazo for cum-
prido, estes dois dias continu-
arão sem ser considerados 
feriados até ao final de 2017.

 No caso da coligação 
Portugal à Frente, o progra-
ma refere haver intenção de 
“propor, a partir de 2016 e 
com espírito de gradualismo, 
a revisão do acordo com a 
Santa Sé sobre a questão 
dos feriados religiosos, tendo 
em atenção a sua correspon-
dência nos feriados civis”.

A adesão aos recibos 
de renda eletrônicos torna-
se obrigatória a partir de 
novembro, havendo atual-
mente cerca de 150 mil se-
nhorios que aproveitaram o 
período de transição  para 
deixarem o recibo em papel 
e passarem a utilizar o mo-
delo eletrônico. Os que dei-
xarem esgotar o prazo ficam 
sujeitos a uma multa entre 
150 e 3750 euros.

A emissão de recibos ele-
trônicos passou neste ano a 
ser obrigatória para os se-
nhorios que no final de 2014 
não tinham ainda completa-
do 65 anos ou para aqueles 
em que as rendas que rece-

Recibos Eletrônicos de
Aluguel Apenas 40% Aderiram

bem não ultrapassam os 70 
euros mensais.

Os dados indicam que 
cerca de 40% das pessoas 
que declararam rendimentos 
prediais no seu IRS aderiram 
até agora aos recibos eletrô-
nicos, ainda que o prazo de 
transição desta obrigação 
origina o pagamento de mul-
tas  termine em novembro.

A diretoria do Arouca realizou mais um almoço festivo em 
homenagem aos Aniversariantes do Mês. No registro do 

evento vemos o diretor Cláudio Ribeiro ex-presidente com a 
esposa Marlene Ribeiro aniversariante do dia, Felipe Mendes, 
Marcela e esposo Luís Cláudio Ribeiro – diretor do Arouca e o 
filho Lucca e um amigo. Detalhes na pág. 16

HOmEnaGEm aOs anivERsaRianTEs 
nO aROuCa baRRa ClubE

Músico Ronaldinho do Cavaquinho brindou a comu-
nidade portuguesa com uma bela apresentação no 

sábado passado na Aldeia Portuguesa, agitando à tarde 
lusitana. Detalhes na pág. 2

sHOw dE CavaquinHO na
aldEia pORTuGuEsa nO CadEG

8ª pRÊmiO TOp bGa

COnvíviO sOCial FEiREnsE
Foi realizado no último domingo mais um tradicional Con-
vívio Social Feirense, onde a diretoria comandada pelo 
Presidente Ernesto Boaventura, realizou mais uma bela 
programação. Detalhes na pág. 17
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Dr. Victor Massena

Os Arcanos Celestes
Sabemos que a Ordem de Cristo foi a herdeira filo-

sófica dos Templários. Dentre as várias cosmovisões 
da Ordem, havia a nítida noção de princípios espiri-
tuais imutáveis. Eram ditos de arcanos. Um arcano 
muito importante, era a concepção de que tudo o que 
estava acima, nos céus, estava também abaixo, na 
Terra. O assim na terra como no céu, era eminen-
temente neotestamentário. O membro da Ordem en-
tendia que tudo o que acontecia, ou que se fizesse, 
tinha uma representação no aqui e no além. Um se-
gundo arcano era o dimensional. Ou seja, o macro-
cosmo corresponde ao microcosmo. Obviamente, a 
infinitude conhecida hoje da física quântica, não era 
conhecida naquele tempo. Mas para a Ordem, o in-
finito era um arquétipo de Deus, sem início ou fim, 
tanto ilimitado no Universo, como na menor partícu-
la que o compunha. Sabiam que tudo neste mesmo 
Universo era medido por números, herança de Pitá-
goras, a se comprovar por Fibonnacci logo depois. O 
termo egípcio Altíssimo, ou a realcunha de Grande 
Arquiteto do Universo, dava ao Criador uma analogia 
perfeita para a construção de catedrais, castelos e 
mosteiros. Tudo para a glória do Senhor. Outro arca-
no importante, era a dualidade. Macho e fêmea, bem 
e mal, trevas e luz. Aquilo que se expande hoje, se 
contrairá amanhã, como o yin e yuan chinês mesmo, 
num processo contínuo digno de uma deusa Shiva. 
Confundindo-se este terceiro arcano com um quar-
to, o tudo é movimento simbolizava a conjunção car-
nal, a procriação, como o mais alto sacramento do 
homem. Os totens fálicos não remontavam a Baco, 
mas sim a perpetuação das espécies. O quinto e últi-
mo arcano era tudo é movimento. Por exemplo, uma 
simples palavra proferida gerava um movimento, que 
afetaria todo o seu entorno, quer seja para o bem 
ou para o mal. Como dizia Jesus, daríamos conta de 
cada palavra falada por nós no dia do juízo. Tudo o 
que está acima, está embaixo. O macrocosmo está 
de igual forma equivalente ao microcosmo. Tudo é 
dual. Tudo é movimento. Tudo que se expande, se 
contrai, e vice-versa. Estes eram os cincinco arca-
nos celestes da Ordem. Um membro da Ordem de 
Cristo deveria ser, em linha de princípio, um homem 
altamente preparado. Assim foram Vasco da Gama, 
Pedro Álvares Cabral, o infante Dom  Henrique, os 
reis Dom Manuel e Dom Dinis, o grande Fernão de 
Magalhães, entre tantos outros. Para se ter uma idéia 
clara da visão destes homens na época, Magalhães 
navegou por toda a Terra, fazendo a circunavegação, 
guiado somente pelas estrelas devido ao seu profun-
do conhecimento em astronomia. Na conquista de 
Ceuta, o infante Dom Henrique o fez premeditado, 
e não por acaso, ou por ambição. Mas, de onde veio 
tanto saber? Tanto conhecimento? Dos Templários. 
Das trocas culturais que eles fizeram com o Oriente, 
com os muçulmanos, judeus, egípcios, no Magreb, 
com os eslavos e persas. No propósito de defender 
a peregrinação cristã para Jerusalém, e de ter uma 
posição privilegiada diante do papa, eles foram longe 
demais. Em riqueza, cultura, sabedoria, aquisições e 
prestígio. Tanto é que acabaram extintos pela cobiça 
e pela mentira de um monarca francês. Mas, aonde 
está todo este conhecimento hoje? Está disponível a 
qualquer um, nos livros, nos meios de comunicação, 
na iniciativa de cada um em ir buscá-lo. Li recente-
mente que no início do século XX uma ordem mís-
tica secreta, chamada de Golden Dawn, tinha estes 
arcanos como um baluarte de sua filosofia. Muitos 
acreditaram ser desta ordem estes princípios, e ri 
comigo mesmo. Ninguém, na verdade, inventa nada. 
Os Templários já faziam isto quase mil anos antes. 
Mas a nossa capacidade de rememorar as coisas é 
do tamanho da nossa leniência. Não perseveramos 
em nossos valores. Valores? Esta geração nem sabe 
o que é isto. Geração de pensamento fragmentado, 
cisalhada por aparelhos inventados por nós mesmos, 
em meios de comunicação imediatistas e impessoais. 
Lembro-me da ilha de Patmos, quando o apóstolo 
João recebeu a profecia do número da besta. Nin-
guém, naqueles tempos, poderia comprar nem ven-
der, se não tivesse na sua mão direita nem na sua 
fronte o número de homem, meia, meia, meia. Ora, o 
mundo era romano, à época. Portanto, era VI VI VI, 
e não 666, pois este era arábico. O VI VI VI equivale 
perfeitamente à World Wilde Web. Na mão direita um 
mouse. Na fronte, o monitor. A profecia se cumpriu. 
Estamos em passos largos contra tudo que um nave-
gador da Ordem de Cristo combateu. Estamos rumo a 
um coletivo naufrágio, em escala mundial. Cisalhados 
progressivamente na fragmentação do pensamento, 
tomando para nós o viés de afirmativas incompletas 
serem grandes verdades, mais perdidos que toda a 
cidade de Nínive, prestes a sermos tragados pela 
loucura da escuridão. Qual é a saída? Abrirmos os 
livros, dividirmos o conhecimento, fomentarmos o es-
tudo, seguirmos o exemplo destes homens, que com 
menos recursos que nós, mudaram o mundo!        

Prestigiando o Cantinho das Concertinas, o artista Ronaldinho, do Ca-
vaquinho, num click com os amigos David Ribeiro – diretor da empre-
sa, Diz Estamparia de Precisão, Eduardo Lameira – diretor da famosa 
PM Turismo, Humberto Mendonça e o Luís, dos Pneus

Show de alegria e tranquilidade
no polo gaStronomico no cadeg

feStival de gaStronomia de 30 de outubro a 22 de novembro no cadeg

Mesmo com clima 
quente, a Aldeia Por-

tuguesa do Cadeg conti-
nua muito bem frequen-
tada, com a presença de 
várias famílias, prestigian-
do o famoso Restaurante 
Cantinho das Concertinas, 
do nosso amigo Carlinhos, 
sempre recebendo a todos 

Num close, no Cantinho das Concertinas no Cadeg, o Maestro Antônio 
Seixas, Carlinhos, Cristina Cruz, da Rede Record e o André Leiras

O empresá-
rio Antônio 
Ribeiro 
confraterni-
zou-se com 
o Rei do 
Cavaquinho, 
Ronaldinho 
e os amigos, 
o casal Sra. 
Ermelinda 
e Manuel 
Quintas que 
são de Por-
tugal e estão 
de férias no 
Brasil

Animação geral, na Aldeia portuguesa, no Cantinho das Concertinas 
do Cadeg, na mesa do maestro Antônio Seixas, na despedida do ami-
go Jeff, de partida para a Inglaterra

Um belo momento de alegria, na Aldeia Portuguesa do Cadeg com 
Manuel Borba, acompanhado sua linda família e amigos

Marcando presença, no sábado animado no CADEG, Roberto Monteiro 
e os amigos do Grupo Identidade Vasco. Fabiano, Fred Lopes, Bruno, 
Fabricio, Antônio, Mauro, Carolina, Cesar, Reginaldo e José Morais

Curtindo o sábado, na aldeia Portuguesa do CADEG, depois de me-
recidas férias em Portugal, o empresário José Novais, do Mercadão 
Brasília Carnes, em Bonsucesso, num close com o amigo Carlinhos

Outro grupo de amigos que deu uma esticada até o Cantinho das 
Concertinas no CADEG, no sábado: Fernando Pinto Coelho, Miriam 
Gomes Coelho, Santos e Eduardo Rui

A família Lopes, 
Gama, Claudio, 
Alice, Andressa e 
o Conrado foram 
degustar a sensacional 
gastronomia do 
restaurante Gruta 
São Sebastião. Lá 
receberam atenção 
especial do diretor 
Marquinhos, sempre 
solicito com os amigos, 
que esta semana 
estará participando 
do Festival de 
Gastronomia do 
Cadeg, que teve início 
nesta quinta feira

Saboreando a deliciosa gastronomia do famoso Restaurante Can-
tinho das Concertinas no CADEG, Dário Marques, Valesca Bastos, 
Dorival, Maria das Graças e Glória

O famoso restaurante 
Costelão, do CADEG, 
na Rua Capitão Felix, 
110, Rua 4, lojas 8 e 
10, em Benfica será um 
dos restaurantes que 
estará participando do 
festival de gastronomia 
que será realizado no 
polo gastronômico do 
CADEG, esta semana, 
de quinta a domingo. 
Na foto, Armed, presi-
dente do polo gastro-
nômico do CADEG, e 
o Renato, diretor da 
Ancine e família

com alegria e satisfação e 
oferecendo um verdadei-
ro show de gastronomia 
e vinhos portugueses das 
melhores vinícolas de Por-
tugal e bedidas geladas 
variadas, sempre acom-
panhados da Tocata do 
Cadeg, agitando a Aldeia 
Portuguesa.
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Produção da Galp no
Brasil cresce 90% este ano
A produção petrolífera da Galp Energia no Brasil 
disparou este ano, apresentando de janeiro a se-
tembro uma média diária de 34,1 mil barris, que 
é superior em 90% ao valor registado no mesmo 
período do ano assado.Considerando apenas o ter-
ceiro trimestre, em que a produção média da Galp 
atingiu um pico de 37,8 mil barris por dia, o cres-
cimento da petrolífera portuguesa no Brasil foi de 
77%, informa o grupo no relatório e contas enviado 
à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários .
O Brasil passou a representar, no terceiro trimes-
tre, 86% da produção líquida de petróleo da Galp O 
crescimento da Galp no Brasil reflete a aposta da 
companhia portuguesa neste mercado, onde tem 
executado avultados investimentos, sobretudo em 
projetos localizados em águas ultra-profundas.
Portas acusa César de ter
“sede de poder”
O líder do CDS-PP, Paulo Portas, acusou o presi-
dente do PS, Carlos César, de demonstrar “sede 
de poder” quando falou em demora do primeiro-
ministro indigitado, Pedro Passos Coelho, em 
anunciar a composição do executivo e respectivo 
programa.
“O Presidente da República indigitou o doutor Pe-
dro Passos Coelho, que eu sabia, quinta-feira à 
noite da passada semana, estamos, portanto, no 
segundo dia útil. Essa afirmação do presidente do 
PS denota, de forma muito nítida, ambição de po-
der, sede de poder, fome de poder. Estamos no 
segundo dia útil”, afirmou Paulo Portas aos jorna-
listas.
Marcelo adota low profile
até ao fim da crise
Ainda antes de anunciar que seria candidato à 
Presidência da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa desdobrou-se em iniciativas pelo país fora 
ao longo dos últimos meses. Mas com o anúncio 
da candidatura já feito a idéia agora é manter a 
campanha do professor em novembro: uma única 
ação por semana, ao sábado ou domingo. Duas 
razões justificaram desde logo a antecipação de 
calendário: tapar o caminho a outros candidatos à 
direita; e  evitar estar numa posição em que tives-
se de comentar a crise política que se estava já a 
desenhar depois do resultado das legislativas de 
4 de outubro.

edgar silva candidato do PCP
quer “acolher grito dos pobres”
O candidato comunista à Presidência da República, 
Edgar Silva, defendeu  um mandato em Belém para 
“acolher o grito dos pobres”, “atender ao clamor dos 
trabalhadores”, da “Terra” e da “Natureza”, prome-
tendo “cumprir e fazer cumprir a Constituição”.
“Esta candidatura que assumo exprime essa exigên-
cia de uma profunda rutura e viragem em relação às 
orientações políticas que tanta desordem e tanta re-
gressão impuseram ao nosso país”, garantiu.
sindicatos querem contratos
a prazo mais curtos
UGT manifesta-se contra um novo regime extraor-
dinário, aliando-se à CGTP. Mas as confederações 
do Comércio e do Turismo gostavam de debater 
com o próximo governo o alargamento dos limites 
aos contratos a prazo.
este município está a contratar
A Câmara Municipal de Oeiras anunciou que 
vai contratar 160 novos trabalhadores da área 
educativa para assegurar a satisfação de ne-
cessidades prementes dos estabelecimen-
tos de ensino.Os novos funcionários serão 
recebidos na sexta-feira, na escola secundá-
ria Luís de Freitas Branco, em Paço de Arcos.                                                                                                                                 
O município explica a decisão com a necessidade 
de reforçar a qualidade da aprendizagem e lem-
bra o recente contrato assinado com o Ministério 
de Educação e Ciência que alargou as competên-
cias da autarquia ao nível da gestão dos estabe-
lecimentos de ensino e da gestão do pessoal não 
docente.
Festival literário atraiu
30 mil visitantes a Óbidos
/Trinta mil visitantes passaram pelo Folio -- Festi-
val Literário Internacional de Óbidos que depois de 
11 dias em torno do livro, considerados pela orga-
nização uma aposta ganha. Ando há mais de 25 
anos em festivais e é a primeira vez que vejo uma 
primeira edição de um festival tão interessante, 
tão rico e com tanto público”, disse José Eduardo 
Agualusa,  um dos curadores do Folio. De acordo 
com o curador, “há pequenas coisas que se podem 
melhorar” em próximas edições, entre as quais o 
alargamento a áreas como a criação de “oficinas 
de conto literário, aproveitando a duração do even-
to para “fazer coisas de maior fôlego e poder fide-
lizar o público”.

A ambição sem limites e a necessi-
dade de sobrevivência política a qual-
quer preço, de um dirigente partidário, 
está colocando em risco tudo que os 
portugueses, com grande esforço, con-
quistaram nos últimos quatro anos.

Há uma regra em democracia que 
diz que quem ganha as eleições for-
ma governo. Os portugueses claramente deram 
uma vitória à Coligação PSD/CDS nas eleições 
do último dia 04 de outubro, no entanto, as for-
ças de esquerda (PS, BLOCO DE ESQUERDA 
E COMUNISTAS) inconformadas, querem inver-
ter essa realidade a qualquer preço.

Concordo que estes três partidos, em conjun-
to, conseguiram mais vagas na Assembleia da 
República que a Coligação PSD/CDS, no entan-
to, há um grave problema de legitimidade, pois 
em momento algum informaram os portugueses 
de suas intenções de se unirem para governar, 
pois se isso tivesse sido informado durante a 
campanha eleitoral, certamente a votação te-
ria sido outra, aí está a raiz do problema, estão 
querendo cometer uma fraude sem precedentes 
com o povo português.

O Senhor Presidente da República indigitou, 
muito corretamente, o Dr Pedro Passos Coelho 
para formar o governo, no entanto, como os par-
tidos de esquerda já anunciaram que apresenta-
rão uma moção de rejeição ao programa do go-
verno, teremos uma situação complicada pois o 
Parlamento não pode ser dissolvido no decorrer 
dos próximos 6 meses e aí o Senhor Presidente 
da República que também está em fim de man-
dato, terá que tomar uma decisão que é muito 
complexa.

O Senhor Presidente da República terá algu-
mas opções:

O NOVO 
MANDATO

-- manter o governo em gestão e esperar que 
o próximo Presidente da República, a ser elei-
to em janeiro, marque novas eleições para uma 
data a partir de abril;

--chamar o presidente do Partido Socialista 
(segundo partido mais votado) para que apre-
sente uma alternativa de governo estável;

--poderá ainda o Presidente nomear um Pri-
meiro- Ministro para termos um governo de ini-
ciativa Presidencial.

Enfim, três alternativas cada qual com suas ca-
racterísticas, mas todas péssimas para Portugal.

A lógica e a tradição nos ensinam que o ade-
quado seria um governo com o Primeiro-Minis-
tro oriundo do partido mais votado e com apoio 
negociado no Parlamento para os tópicos inadi-
áveis com o segundo partido do arco da gover-
nação, isso traria tranquilidade aos mercados, 
previsibilidade para os investidores, possibilida-
de de avançar na reforma dos estado e o cres-
cimento da economia e do emprego.

Temo no entanto que, a ambição desmedida, 
de Antônio Costa se sobreponha aos interesses 
de seu partido e do país.

Quanto a mim, continuo tranquilo poi sei que 
meu mandato, agora iniciado, terá uma duração 
que poderá ser de 6 meses a 4 anos, isto é coi-
sa de doidos.

CaRLos PÁsCoa
DePUtaDo À assemBLeia Da RePÚBLiCa

DOMINGUEIRA EM PENEDO
COM FERNANDO SANTOS DA

CONCERTINA NOTA 10 15/11/2015
Venha passar um domingo super animado em Penedo, ao 

som da concertina de Fernando Santos.
E aproveitar para fazer suas compras antecipadas para o 

Natal, na linda cidade do papi Noel.
VaLoR: aPeNas R$ 120,00 (PoR Pessoa)
incluído: Ônibus de luxo com serviço de bordo

(almoço à parte)
saíDa: 15/11/2015 (domingo) às 07:00h na Rua Capitão Fé-

lix, 110 – Benfica, em frente ao Mercado Cadeg.

RetoRNo: Às 17:30h do mesmo dia
no mesmo local de embarque.

Reserva confirmada mediante à depósito,
vagas limitadas

Contato: 98693-9427 / 98611-1047
essa você não pode perder!

PoLítiCa À PoRtUGUesa
As incertezas políticas que 

Portugal atravessa em decor-
rência dos resultados das elei-
ções legislativas de 4 de outu-
bro podem provocar uma crise 
de consequências imprevisí-
veis no país.

A coligação PSD-CDS, que 
estava no governo, não conse-
guiu obter a maioria parlamen-
tar. Esta maioria passou agora 
a ser constituída pelos deputa-
dos socialistas, comunistas e do 
Bloco de Esquerda.

Alguns observadores, logo 
a seguir às eleições, ainda co-
gitaram da hipótese dos socia-
listas aceitarem participar de 
um futuro governo juntamente 
com os dois partidos da atual 
coligação, mas os dirigentes 
do Largo do Rato optaram por 
fazer alianças com a esquerda 
radical. Em face dessa opção, 
ampliaram-se as incertezas e 
não se desfizeram os impas-
ses. Pelo menos até agora.

Depois de ter recebido os 
representantes dos partidos, 
o Presidente da República in-
cumbiu o Dr. Pedro Passos Co-
elho, líder da coligação PSD-
CDS, de formar novo governo, 
formação essa que provavel-
mente irá ser “chumbada” pela 
oposição. E como o Presidente 
Cavaco Silva, ao que tudo in-
dica, não vai mudar a sua de-
cisão, o país passará a ter um 
governo de gestão que, segun-
do os analistas, durará, se du-
rar, até o final do 1º semestre 
do próximo ano, quando então, 
serão realizadas novas elei-
ções legislativas. Ou será que 
o Presidente Cavaco, agora, 
convidará Antonio Costa?

Neste meio tempo, já terá 
sido escolhido novo Presidente 
da República (as eleições pre-
sidenciais realizar-se-ão em ja-
neiro) e um dos candidatos é o 
Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, 
uma das figuras históricas mais 
destacadas do Partido Social 
Democrata.

Num cenário de tantos de-
sencontros e ambições tudo 
parece apontar, nos próximos 
tempos, para um “sarrabulho”, 
na política portuguesa, com tri-
pas à “São Bento” e enchidos à 
“Belém”.

O mais grave é a turbulên-
cia política que afeta em cheio 
o crescimento econômico. E o 
povo acaba por pagar a fatura.

aNGoLa
As relações entre Portugal e 

Angola voltaram a ganhar algu-
ma tensão. Tudo por causa da 
greve de fome de Luatry Bei-

rão, que foi visitado na prisão 
pelo embaixador de Portugal 
em Luanda. O governo ango-
lano não gostou e acusou os 
portugueses de quererem dia-
bolizar o país africano.

DesPoRtiVas
O “Sporting” venceu o “Ben-

fica” por 3x0, no estádio da Luz. 
Como o “Porto” empatou em 
Braga, os “leões” estão à frente 
na classificação geral.

HUmoRista
“O Globo” publicou na se-

gunda-feira uma entrevista com 
Ricardo Araújo Pereira, o hu-
morista português de “O gato 
fedorento”, que fez tanto suces-
so na televisão.

Ricardo é um artista exce-
lente.

FiNaDos
Lembramos os nossos en-

tes queridos que partiram para 
o Céu. É a tristeza e a sauda-
de que se misturam. Sentimos 
a falta dos que perdemos – e 
rezamos.

BeatRiZ BeRRiNi
Faleceu em S. Paulo, em 

setembro, a Profª Beatriz Ber-
rini. Era uma grande Mestra, 
amiga de Portugal e dos portu-
gueses e, para além disso, uma 
especialista da Obra de Eça de 
Queirós. Doutorada em Letras 
pela Universidade de S. Paulo, 
foi professora titular da Ponti-
fícia Universidade Católica de 
S. Paulo. Era autora de vários 
livros sobre o escritor da “Cida-
de e as Serras”, e gozava em 
Portugal (e não só) de grande 
prestígio como “queiroseana”.

Colaborou na edição das 
Obras completas de Eça de Quei-
rós pela “Lello Editora” de Lisboa 
e escreveu vários livros sobre 
Eça e o seu legado literário.

Com sua morte, perdemos 
uma grande amiga de Portugal, 
uma distinta Professora de Lite-
ratura, uma exímia especialista 
na obra queiroseana.

Tivemos a sorte de a termos 
conosco a colaborar nos tra-
balhos do Real Gabinete e da 
Fundação Cultural Brasil-Por-
tugal.

 Obrigado, Beatriz Ber-
rini, pelo seu magistério e por 
sua amizade.

FeCHo
 No meio de tantas in-

certezas e contrariedades na 
política e na economia, pro-
curemos um porto seguro: no 
amor e nas amizades que te-
mos no coração.
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Dia para a Igualdade com 
Caminhada no Passeio Marítimo

O Município de Oeiras 
celebrou, pela primeira 
vez, o Dia Municipal para a 
Igualdade com a realização 
da Caminhada pela Igual-
dade, que teve lugar no 
dia 24 de Outubro, entre as 
10H00 e as 12H00, no Pas-
seio Marítimo de Oeiras.

O ponto de encontro foi, 
às 9H30, na Piscina Oceâ-
nica, em Oeiras. O percur-
so foi entre Oeiras - Paço 
de Arcos - Oeiras.

A participação requereu 
inscrição prévia, gratuita, 
mencionando nome, data 
de nascimento e núme-
ro do cartão do cidadão, 
para o seguinte endereço 
de correio eletrônico: ca-
minhadapelaigualdade@
cm-oeiras.pt .

A Comemoração do Dia 
Municipal pela Igualdade 
inseriu-se no âmbito do Pla-
no Municipal para a Igual-
dade de Gênero de Oeiras, 
Município que tem vindo a 
concretizar um percurso 
progressivo e consistente 
com as opções ao nível do 
desenvolvimento e coesão 
social, incorporando e in-
tegrando esta matéria nas 
políticas municipais. Estas 
opções têm sido assumidas 
através de projetos e ações 
desenvolvidos numa ótica 
transversal, quer ao nível 
interno (numa perspectiva 
de implementação de boas 
práticas organizacionais), 
quer ao nível externo (no 
que se refere à atuação 
municipal em prol da quali-
dade de vida no concelho).

A criação do Plano Mu-
nicipal para a Igualdade de 
Gênero de Oeiras, aprova-
do em 2011, é prova deste 
empenho municipal e no 
seu âmbito foi operaciona-
lizada uma estratégia, defi-
nida até 2017, assente em 
medidas estruturadas no 
âmbito das seguintes áreas 
estratégicas: Integração da 

perspectiva da igualdade 
de gênero na Administra-
ção Local; Promoção da 
igualdade entre Mulheres e 
Homens nas Políticas Pú-
blicas (educação, saúde, 
desporto); Independência 
econômica, mercado de 
trabalho e organização da 
vida profissional, familiar e 
pessoal; e, Consolidação 
da intervenção no domínio 
da Violência Doméstica.

São de destacar, em 
sede deste plano, a con-
cretização de algumas 
medidas, nomeadamente: 
A nomeação de dois Con-
selheiros Locais para a 
Igualdade, para as compo-
nentes externa e interna, 
aos quais compete, em ter-
mos de atribuições, acom-
panhar e dinamizar a im-
plementação das políticas 
locais, para a cidadania e 
a igualdade de gênero; A 
dinamização de uma rede 
de acompanhamento de 
casos de Violência Domés-
tica e de Gênero, integrada 
na Rede Social de Oeiras; 
e, o apoio ao funciona-
mento do Balcão para a 
Igualdade de Gênero, sob 
gestão da Associação Por-
tuguesa para a Solidarie-
dade e Desenvolvimento, 
entidade que assegura o 
atendimento de vítimas e 
agressores.

Câmara recorre a mina de água 
para regar jardins do Palácio 

Os jardins do Palácio 
Marquês de Pombal, em 
Oeiras, começaram a ser 
regados com a água da 
mina local, substituindo a 
água da rede pública, o 
que irá permitir uma pou-
pança anual de 15 mil eu-
ros, refere à autarquia.

A intervenção, englo-
bada no “Plano Estratégico 
da Água”, cujo investimento 
rondou os 9.000 euros, irá 
permitir, segundo a Câmara 

de Oeiras, uma poupança 
anual de cerca de 15 mil 
euros no consumo de água.

Trata-se da 18.ª capta-
ção de água em funciona-
mento no concelho, sendo 
já utilizado este método de 
rega no Parque dos Po-
etas, da Quinta de Santo 
Antônio (Miraflores), do 
Parque Urbano de Mira-
flores e da Fábrica da Pól-
vora de Barcarena, entre 
outros.

III Certame Gastronômico do Míscaro
O Município de Aguiar da Beira re-

aliza no fim-de-semana de 30, 31 de 
outubro e 1 de novembro o III Certa-
me Gastronômico do Míscaro.

Durante os três dias, o pavilhão 
gimnodesportivo, vai ser palco de di-
ferentes exposições, workshop “Pro-
dução de cogumelos em borras de 
café”, espaços de gastronomia, mer-
cadinho de produtos locais e artesa-
nato, animação de rua e música po-
pular e outras atividades direcionadas 
a todas as idades.

O certame privilegiará o contato 
com a natureza com a realização do 
2.º Trail do Míscaro e o passeio mi-
cológico na manhã de sábado dia 31.

Um certame, onde os sentidos irão ser despertados por sabo-
res, cheiros, texturas e sons. A música tradicional ligada à degusta-
ção de diferentes sabores são parceiros perfeitos para um espaço 
que se pretende cheio de ação.

Distinguido pela 5.ª vez 
pelas boas práticas susten-
táveis

Estarreja volta a destacar-
se a nível nacional pelas boas 
práticas de sustentabilidade 
nas suas políticas municipais.

Não só se evidencia 
especialmente na edição 
2015 por ter atingido índices 
ECOXXI superiores a 70%, 
como é um dos exemplos de 
boas práticas no panorama 
nacional. Estarreja está no 
grupo dos 43 municípios que 
foram galardoados com a 
Bandeira Verde ECOXXI em 
2015, num projeto que visa 
premiar as boas práticas de 
sustentabilidade nas políti-
cas municipais. 

O Município recebeu pelo 
5.º ano consecutivo o ga-
lardão da sustentabilidade, 
resultado da candidatura 
apresentada ao projeto da 
Associação Bandeira Azul 
da Europa (ABAE). O em-
penho de Estarreja é mais 
uma vez reconhecido tendo 
melhorado o índice verde na 

candidatura deste ano para 
70,3% e ficando desta forma 
incluído no grupo de oito mu-
nicípios com índice ECOXXI 
superior a 70%.

Tendo por base os objeti-
vos da Agenda 21, este galar-
dão procura, através de um 
sistema de 21 indicadores 
de sustentabilidade, avaliar o 
desempenho dos municípios 

em 13 temas chave: educa-
ção ambiental, sociedade ci-
vil, instituições, conservação 
da natureza, ar, água, ener-
gia, resíduos, mobilidade, 
ruído, agricultura, turismo e 
ordenamento do território. 

Cooperação com a socie-
dade civil; conservação da 
natureza (biodiversidade e 
geodiversidade); conhecer, 

educar e divulgar; qualidade 
do ar e informação ao públi-
co; qualidade da Água para 
consumo humano; produção 
e recolha seletiva de resídu-
os urbanos; e valorização do 
papel da energia na gestão 
municipal são os itens de 
ponderação onde Estarreja 
se destaca de forma muito 
positiva.

aGuIar Da BEIra

santa MarIa Da FEIra

Câmara apoia Missão Empresarial ao México
No encontro do embaixa-

dor do México em Portugal, 
Alfredo Pérez Bravo, com 45 
empresários da região, no 
Europarque, o presidente da 
Câmara de Santa Maria da 
Feira, Emídio Sousa, mani-
festou a sua disponibilidade 
para organizar uma missão 
empresarial ao México, em 
parceria com a embaixada, 
caso se verifique um efetivo 
interesse dos empresários 
locais no mercado mexicano.

Neste encontro, os em-
presários tiveram oportu-
nidade de dialogar com o 
embaixador, apresentando 
pessoalmente as suas áreas 
de negócio, numa ação de di-
plomacia econômica liderada 
pela Câmara Municipal, atra-
vés do projeto de promoção 
econômica Bizfeira.

No Europarque, o diplo-
mata apresentou aos empre-
sários as oportunidades de 
negócios do mercado me-
xicano, falou das relações 
México – Portugal e caracte-
rizou a economia do segundo 
maior parceiro comercial de 

contato no Europarque.
Gás, ferro, aço e energia, 

cortiça, calçado, produtos ali-
mentares e bebidas, metalo-
mecânica, construção, têxteis 
e vestuário, energias renová-
veis, novas tecnologias, ma-
deiras, plásticos e borracha, 
equipamentos informáticos, 
produtos alimentares, consul-
toria, arquitetura, ferragens, 
vidro e telecomunicações 
foram os setores e áreas de 
atividade da região represen-
tados neste encontro com o 
embaixador do México.

Este encontro do embai-
xador do México com em-
presários foi mais uma ação 
de diplomacia econômica do 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Santa Maria da Feira, 
Emídio Sousa, com as dife-
rentes embaixadas sediadas 
em Lisboa, perspectivando 
a promoção da economia do 
território, através do fomento 
das exportações e da procura 
de parceiros internacionais. 
Em novembro, o autarca fei-
rense recebe o embaixador 
do Paraguai.

Portugal na América Latina. 
Alfredo Pérez Bravo destacou 
como áreas de oportunidade 
para as empresas portugue-
sas a indústria automóvel, as 
tecnologias de informação 
e comunicação, as energias 
renováveis, a indústria aero-
espacial, o setor energético 
do petróleo, a informática, 
os produtos para a área da 
saúde e as indústrias criati-
vas, ressalvando que, com o 
planeamento correto e com o 
apoio do interlocutor certo no 
México, todos os setores de 

atividade podem representar 
oportunidades, dando como 
exemplos o calçado e a cor-
tiça, setores dominantes no 
território feirense.

O embaixador recomen-
dou ainda o contato dos 
empresários com a associa-
ção ProMéxico, através do 
conselheiro comercial para 
Portugal, Mario Gonzálex, e 
disponibilizou-se para rece-
ber, na embaixada em Lis-
boa, todos os empresários 
feirenses interessados em 
aprofundar este primeiro 

a melhor vinha do DÃO está em Gouveia
GOuvEIa

Os produtores do Vitivinícolas do concelho 
de Gouveia foram galardoados com três meda-
lhas de ouro no concurso. “As melhores Vinhas 
do Dão” e “Os Melhores Vinhos do Dão Engar-
rafados”, promovido pela Comissão Vitivinícola 
da regional do Dão. A listagem de premiados foi 
divulgada na sexta-feira, 16 de outubro, durante 
a gala que reuniu os produtores da região de-
marcada do Dão.

Dos produtores de Gouveia os vinhos tintos Casa de Passarela 
e Quinta da Ponte Pedrinha receberam medalhas de ouro e o vinho 
branco Casa da Passarela foi também galardoado com uma meda-
lha de ouro.

Já no prêmio das “Melhores Vinhas do Dão”, o grande vencedor 
foi a Quinta Madre D’ Água também do concelho de Gouveia que 
obteve a medalha de ouro. 

O concurso “Os melhores do Dão” é uma iniciativa da Comissão 
Vitivinícola Regional do Dão que anualmente premeia os melhores 
vinhos e os melhores projetos agrícolas regionais numa ótica de 
promoção e valorização das iniciativas empresariais num espírito 
mais inovador, empresarial e dinâmico.
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Covilhã

Vítor Pereira remete 
para a justiça o caso de 
alegada difamação a que 
terá sido sujeito pelo ante-
rior autarca, Carlos Pinto

“À justiça o que é da 
justiça. À política o que é 
da política. Não me que-
ro pronunciar”. Foi assim 
que na sexta-feira, passa-
da dia 25, o presidente da 
Câmara da Covilhã, Vítor 
Pereira, abordou o fato do 
Ministério Público (MP) ter 
acusado o ex-presidente 
da Câmara da Covilhã, 
Carlos Pinto, de um crime 
de difamação agravada, 
que alegadamente pôs 

em causa o bom nome do 
atual presidente, Vítor Pe-
reira.

Segundo a acusação, 
deduzida na passada se-
mana, o crime foi come-
tido durante a campanha 
para as eleições autár-
quicas de 2013, quando, 
num comício de um can-
didato independente que 
apoiava, o ex-presidente 
acusou o cabeça de lista 
do PS - Vítor Pereira - de 
ter facultado à Câmara de 
Lisboa o dossiê referente 
à implementação do Data 
Center da Portugal Tele-
com.

Ministério Público 
acusa Pinto

O Festival do Vinho de 
Torres Vedras realizar-se-á 
de 30 de outubro a 13 de no-
vembro, no Pavilhão Multiu-
sos da Expotorres, integrado 
no programa comemorativo 
das Festas da Cidade. Esta 
é a 4.ª edição deste festival 
que contará com a partici-
pação de 11 produtores de 
vinho do Concelho de Tor-
res Vedras, um espaço per-
manente dedicado à mostra 
e venda de vinhos, provas, 
concurso e uma mostra de 
uvada.

O Festival do Vinho de 
Torres Vedras assume-se 
como mais uma forma de ce-
lebração do S. Martinho, da 
vinha e do vinho, elementos 
fundamentais que traduzem 
a vivência deste concelho, o 
trabalho das populações, o 
saber dos antigos e a arte li-
gada à atividade.

Com esta iniciativa brin-
damos ao nosso bom vinho 
e enaltecemos a importância 
socioeconômica que este 
tem em Torres Vedras, um 
dos concelhos com maior 

Festival do vinho 2015
Torres vedras

Peso da reGUa

CeloriCo de BasTo

vila real 
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tradição vitivinícola do país. 
Desta forma, a Câmara Mu-
nicipal de Torres Vedras, em 
conjunto com os produtores 
locais, organiza um conjunto 
de iniciativas onde o vinho é 
o ator principal.

Em permanência, no Pa-
vilhão Multiusos da Expotor-
res, está um espaço dedicado 
à mostra e venda de vinhos 
que será dinamizado pe-
los 11 produtores locais que 
participam nesta 4.ª edição, 
nomeadamente: Sociedade 

Agrícola Quinta da Folgoro-
sa, Ltda.; Sociedade Vitiviní-
cola do Formigal, Ltda.; San-
tos & Santos, Ltda.; João 
Melícias – Unipessoal, Ltda.; 
Antônio Francisco Bonifácio 
& Filhos, Ltda.; Adega Coo-
perativa da Carvoeira, CRL; 
Adega Cooperativa de Dois 
Portos, CRL; Adega Coope-
rativa de S. Mamede da Ven-
tosa, CRL; Vinhas do Portu-
xo, Ltda.; AVA – Associação 
para Valorização Agrária e 
Adega Mãe – Sociedade 

Agrícola, Ltda.
Cada produtor irá expor 

as suas referências de vinho 
tinto, branco e rose.

 “O Vinho Tinto e Branco 
de Torres Vedras 2015” é o 
concurso organizado pela 
Câmara Municipal de Tor-
res Vedras, com orientação 
técnica do INIAV – Instituto 
Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária. I.P 
– Unidade Estratégica de 
Investigação e Serviços de 
Biotecnologia e Recursos 
Genéticos, que premeia a 
qualidade dos vinhos tin-
to e branco produzidos no 
Concelho de Torres Vedras. 
Esta ação constitui um in-
centivo que se materializa 
em prêmio, passando os 
vencedores a integrar as 
ofertas institucionais do 
Município em todos os seus 
eventos do ano de 2016. 
O anúncio dos vencedo-
res será feito no dia 14 de 
novembro, no decorrer da 
Grande Final do Festival 
das Vindimas, no Pavilhão 
Multiusos da Expotorres. 

A partir da próxima 
quarta-feira, pode apa-
nhar o comboio na “Es-
tação do Reino Maravi-
lhoso” e embarcar numa 
“viagem” pela paisagem 
de Vila Real nas suas 
mais diversas facetas. 
Esse é um dos convi-
tes feito à população na 
nova exposição do Cen-
tro de Ciência 

Com uma forte ver-
tente interativa, a ex-
posição permanente do 
Centro de Ciência de 

Vila Real, que vai ser 
inaugurada no dia 28, 
convida os visitantes a 
conhecer mais de perto 
o “cenário” natural do 
concelho e da região.

Cofinanciada por 
fundos europeus, a ex-
posição, que exigiu um 
investimento de 309 
mil euros e aborda os 
temas ligados ao terri-
tório, à geologia, hidro-
logia, biodiversidade, 
paisagem à energia, es-
tará aberta. 

Centro de Ciência leva 
visitantes numa 

“viagem” pelo ambiente

ex-presidente da extinta Turismo douro nega que o 
parque termal de Moledo tenha ficado ao “abandono”

Antônio Martinho, o úl-
timo presidente da extinta 
Turismo do Douro, refere 
que o parque termal das 
Caldas de Moledo “não fi-
cou ao abandono” durante 
cinco anos, como disse o 
presidente da Turismo do 
Porto e Norte, Melchior Mo-
reira. Além disso, lamenta 
ainda a entrega do espaço 
à autarquia reguense, que 
vem “contrariar as decisões 
dos tribunais”.

“Entre 2009 e 2013 as 

Como forma de comemo-
ração da semana mundial 
da amamentação, a Câma-
ra Municipal de Celorico de 
Basto, em parceria com a 
UCC Mãos Amigas do ACES 
Tâmega I – Baixo Tâmega, 
promoveu uma aula extra de 
hidroginástica às grávidas do 
concelho. A ação decorreu 
no dia 13 de outubro, na pis-
cina coberta de Celorico de 
Basto.

“As aulas de hidroginás-
tica para grávidas decorrem 
durante todo o ano e têm o 
objetivo de minimizar o des-
conforto provocado pelas 
mudanças corporais duran-
te o período da gestação. 
Esta atividade física acarre-
ta múltiplos benefícios nesta 
fase da vida da mulher” dis-
se Sandra Novais, monitora 
das aulas de hidroginástica.

A participar nestas ses-
sões estão todas as grávidas 
que tenham indicação para 
fazer exercício físico e que 
se encontrem a frequentar 
as sessões para a parenta-

Celorico de Basto comemora semana Mundial 
da amamentação com aula de hidroginástica

lidade promovidas pela UCC 
Mãos Amigas.

O Vereador da Câmara 
Municipal de Celorico de 
Basto, Carlos Peixoto, sa-
lienta a importância de co-
locar os equipamentos ao 
serviço da população res-
pondendo da forma mais 
imediata às suas necessi-
dades. “Estamos atentos à 
nossa população, às suas 
necessidades imediatas e à 

forma como lhe poderemos 
dar resposta. Neste caso 
em particular, temos a per-
feita noção da importância 
destas aulas de hidroginás-
tica para que as grávidas 
tenham um período de ges-
tação mais tranquilo”, sa-
lientou o autarca.

As aulas decorrem uma 
vez por semana, às quartas-
feiras, das 14h15 às 15h00, 
e são monitoradas por Ânge-

la Santos, Enfermeira Espe-
cialista em Saúde Materna e 
Obstétrica e Sandra Novais, 
Professora de Educação Fí-
sica.

De uma forma sucinta na 
hidroginástica são realizados 
exercícios de fortalecimento 
dos músculos abdominais e 
do períneo, alongamento e 
relaxamento. Parte destes 
exercícios são realizados a 
pensar no parto.

Caldas do Moledo nunca 
estiveram abandonadas. 
Durante esse período, por 
diversas vezes, foi aprovei-
tado para festas de crian-

ças, passeios de idosos, 
grupos de turistas pernoita-
vam no parque, houve ainda 
excursões que faziam ali os 
seus piqueniques”, refere 
Antônio Martinho, adiantan-

do que a entidade da qual 
foi presidente “sempre fez 
a manutenção e limpeza 
do parque”, que “esteve em 
condições de ser utilizado 
até 31”.
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BRASIL E PORTUGAL: 
QUE FUTURO?

exportações portuguesas) e, 
no outro, o petróleo (nas ex-
portações brasileiras). E man-
tém-se, entretanto, a TAP com 
seus aviões a cruzar os céus 
sobre o Atlântico.

Se no campo da economia 
e dos negócios entre os dois 
paises já tivemos melhores 
perspectivas e resultados, 
também no intercâmbio cultu-
ral estamos longe dos níveis 
que chegaram a ser alcan-
çados noutras épocas. Não 
existem recursos por parte 
dos governos para financiar 
projetos; os institutos, univer-
sidades e fundações passam 
por grandes dificuldades; o 
mercado de livros ficou re-
duzido às raras edições de 
alguns autores e as “embai-
xadas” de mestres, professo-
res, intelectuais ou escritores 
desapareceram por falta de 
recursos que as subsidias-
sem. Em resumo: nem para o 
“comércio das sobremesas”, 
nem para o “depósito legal” 
que permitia aos leitores do 
Real Gabinete Português de 
Leitura acompanhar o que se 
editava além-mar, os tempos 
são propícios.

Entretanto, não é para 
perdermos a esperança: entre 
o Brasil e Portugal, para além 
do mar Atlântico a uni-los, e 
do passado que não pode ser 
esquecido, haverá sempre as 
raízes e fundamentos de uma 
amizade recíproca a reclamar 
da falta que nos faz a maior 
partilha do presente para fi-
carmos unidos cada vez mais 
no futuro.

A. Gomes da Costa 

As relações econômicas 
e financeiras entre o Brasil e 
Portugal passaram nas duas 
últimas décadas por uma fase 
animadora. Não foi tanto no 
comércio bilateral, que este 
mal saiu dos níveis modes-
tos de sempre, mas as rela-
ções melhoraram sobretudo 
na área dos investimentos. 
Primeiro, ainda no crepúscu-
lo do século XX, tivemos al-
gumas empresas brasileiras 
que investiram além-mar, em 
cimentos e na construção de 
estradas, e, depois, foram ca-
pitais portugueses que entra-
ram no Brasil, principalmente 
para os setores das teleco-
municações, dos bancos, da 
hotelaria, da eletricidade e do 
comércio de grandes super-
fícies. Esses investimentos 
portugueses chegaram a mais 
de 15 bilhões de dólares.

A essa fase bastante 
auspiciosa seguiram-se os 
desdobramentos da crise do 
“subprime”, cujas consequên-
cias na economia portuguesa 
foram desastrosas. Por isso, 
uma boa parte dos investi-
mentos feitos no Brasil retor-
nou e a partir do fim do gover-
no de José Sócrates o país 
não teve mais condições para 
promover empreendimentos 
no exterior.

Com exceção de algu-
mas empresas, o que nos 
resta agora, no âmbito das 
relações econômicas e finan-
ceiras, é o comercio bilateral 
que não chega sequer a um 
bilhão e meio de dólares por 
ano e que tem na pauta dos 
produtos principais, num lado, 
os azeites e os vinhos (nas 

Um em cada quatro por-
tugueses que estavam de-
sempregados no primeiro 
trimestre do ano encontra-
ram trabalho no segundo 
trimestre e os restantes con-
tinuaram desempregados 
ou passaram uma situação 
de inatividade econômica 
(16,3%), segundo o Euros-
tat.  A média européia é de 
18,6% de pessoas que re-
entraram no mercado de 
trabalho do primeiro para o 
segundo trimestre do ano, 
quase um em cada cinco, de 
64,8%  que permanecerem 

Um em cada quatro desempregados
conseguiu emprego este ano

desempregados e 16,8%  
que passaram a uma situa-
ção de inatividade.Portugal 
está, assim, acima da média 
européia no que respeita a 
reinserções no mercado de 
trabalho. Segundo o gabine-
te de estatísticas da UE, que 
divulga dados sobre o fluxo 
trimestral no mercado de tra-
balho, 97,1% (167,9 milhões 
de pessoas) continuaram 
empregadas, enquanto 1,3% 
(2,2 milhões) passaram a 
uma situação de desemprego 
e 1,6% (2,8 milhões) a uma 
de inatividade econômica.

A duração máxima dos 
contratos a prazo volta a 
encolher para apenas 3 
anos,  mudança que se 
aplica já a partir de 8 de 
novembro. Se ignorarem a 
mudança e fizerem renova-
ções extraordinárias após 8 
de novembro, as empresas 
podem integrar os trabalha-
dores no quadro.

O regime que desde 
2012 permitia que os con-
tratos a prazo durassem 
5 anos e meio chega ao 
fim e, não sendo renova-
do, a duração máxima dos 
contratos volta a ser ape-
nas de 3 anos e 3 renova-
ções, conforme as regras 
anteriores a 2012. Essas 

Contratos a prazo passam a ser mais curtos

regras estipulavam ainda 
exceções a essa duração 
máxima: passa a ser de 
apenas 2 anos quando se 

trata de contratação de 
desempregado de longa 
duração ou de certas si-
tuações de início de ati-

A pesca da sardinha vai 
ser prolongada até 31 de 
dezembro, até ao limite de 
9000 toneladas, segundo 
um despacho publicado no 
Diário da República, que 
aumenta também os limites 
diários das descargas. O 
Governo decidiu em agosto 
reduzir as quantidades máxi-
mas de descarga, para evitar 
o esgotamento precoce da 
quota fixada para cada orga-
nização de pescadores, mas 
a pesca de sardinha está in-
terdita em várias regiões do 
país que atingiram os limites 
locais de captura, como Pe-
niche, Nazaré e Algarve. O 
diploma publicado volta a 
rever o limite diário, desta 
vez em alta, tendo em conta 
que a sardinha descarrega-

da se destina sobretudo ao 
abastecimento da indústria 
conserveira e que “as captu-
ras apresentam um bom ren-
dimento em algumas zonas 
da costa onde a pesca ainda 
decorre”. Os limites diários 
passam a ser de 2,5 tonela-
das para embarcações com 
comprimento igual ou inferior 
a nove metros; 4,5 toneladas 
para barcos com comprimen-
to superior a nove metros e 
inferior a 16; e de seis tonela-
das para embarcações com 
mais de 16 metros. No ano 
passado, a pesca da sar-
dinha foi suspensa a 20 de 
setembro, por esgotamento 
de quota, a que seguiu um 
período de defesa biológica, 
tendo sido retomada a partir 
de março de 2015.

Pesca da sardinha vai 
até 31 de dezembro 

O fabricante 
de carros ja-
ponês Toyota, 
que foi “destro-
nado” no pri-
meiro semestre 
pelo alemão 
Vo l k s w a g e n , 
reconquistou o 
primeiro lugar 
nas tabelas de 
vendas de auto-
móveis nos pri-
meiros 9 meses do ano.

Entre janeiro e setem-
bro, a Toyota vendeu mais 
de 7,49 milhões de veícu-
los, contra 7,43 milhões da 
Volkswagen, que neste pe-
ríodo ainda não tinha sido 
afetada pelo escândalo dos 
motores manipulados para 
distorcer os resultados das 
emissões poluentes.

Os dois grupos viram as 
suas vendas recuar em pro-
porções idênticas uma que-
da de 1,5%.

No caso da Toyota, a di-
minuição explica-se com as 
vendas a meio gás no Japão 
(-7,8%), onde a recuperação 
econômica é muito frágil, en-
quanto a Volkswagen sofreu 
com o mau desempenho de 
determinados mercados, a 
China e o Brasil.

A 18 de setembro foram 

vidade, ou de 18 meses 
para quem estava à pro-
cura do primeiro emprego.                                                                                                                            
Passado o prazo das alte-
rações feitas ao regime em 
2012, uma nova alteração 
teria que ser aprovada na 
Assembléia da República, 
algo que demoraria meses 
e não é portanto possível 
antes de 8 de novembro.

As empresas que, a par-
tir do final do regime, façam 
renovações extraordinárias 
a contratos que já tenham 
alcançado o seu prazo má-
ximo arriscam-se a integrar 
o trabalhador no quadro, 
visto que a renovação é 
nula e o contrato passa a 
ser um contrato sem termo.

Toyota passa
Volkswagen nas vendas

conhecidos publicamente os 
resultados de testes a emis-
sões poluentes de viaturas 
equipadas com motores 
‘diesel’ do grupo Volkswa-
gen, relativamente às mar-
cas Volkswagen, Audi, Seat 
e Sköda, concluindo-se pela 
existência de viaturas equi-
padas com um dispositivo 
que permite a manipulação 
de informação relativa a 
emissões poluentes.

O grupo alemão admitiu a 
existência de 11 milhões de 
carros nestas circunstâncias, 
e em Portugal, de acordo 
com informação divulgada 
pela SIVA, representante das 
marcas Volkswagen, Audi e 
Sköda, estima-se que exis-
tam cerca de 94 mil viatu-
ras afetadas, mais 23 mil da 
marca Seat, totalizando 117 
mil veículos.

Casa dos Poveiros
Sociedade recreativa e cultural de Benemerência 

de utilidade Pública Municipal
Decreto 4789 de 22/05/34     Fundada em 

08/01/1930
(Sede Própria)

Convocatória
Conselho Deliberativo 

Casa dos Poveiros
Reunião Ordinária

De conformidade com o artigo 61 item “II” suas letras 
“a”, “b” e parágrafo único do Estatuto Social, convoco to-
dos os sócios quites com suas obrigações associativas 
para a Reunião “ORDINÁRIA”, que se realizará dia 16 
de novembro de 2015 – (segunda-feira), em nossa sede 
social, à Rua do Bispo, 302, às 19:30 horas em primei-
ra convocação, com metade mais um do total dos seus 
Membros ou meia hora após com o número registrado no 
livro de presenças, para ao abrigo das disposições esta-
tutárias em vigor, deliberarem sobre a seguinte “ORDEM 
DO DIA” :a) Leitura discussão e aprovação da ata da reu-
nião anterior; b) Leitura do expediente; c) Prestação das 
Contas período de novembro/2013 à novembro/2015, 
sua aprovação, com o parecer do Concelho Fiscal; d) 
Eleição do Presidente, Vice Presidente da Diretoria Ad-
ministrativa e (5) cinco Membros do Concelho Fiscal 
para o Biênio 2015/2017, com posse imediata. Sem mais 
para o momento.
 Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015 

Gilberto de Souza Moreira
Presidente do Conselho Deliberativo
Casa dos Poveiros Triênio 2014/2017
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Política

O Presidente da Repúbli-
ca deslocou-se a Roma, 

onde participou no X En-
contro COTEC Europa, com 
a presença dos chefes de 
Estado de Espanha e Itália, 
além de algumas dezenas de 
empresários portugueses. 
Na sessão de encerramento 
do encontro, os Presidentes 
da República de Portugal e 
Itália, Aníbal Cavaco Silva e 
Sergio Mattarella, e o rei de 
Espanha, Felipe VI, houve 
também uma intervenção 
do comissário europeu para 
a Investigação, Inovação e 
Ciência, Carlos Moedas. O 
programa da deslocação de 
Cavaco Silva a Roma, come-
çou  pela manhã, com uma 
reunião com os empresários 
portugueses participantes 

Cavaco Silva participa no
X Encontro COTEC Europa

no X Encontro COTEC Euro-
pa, na residência da embai-
xada de Portugal. Na sessão 
técnica, falaram os diretores 
da COTEC de Itália, Clau-

dio Roveda, Portugal, Da-
niel Bessa, e de Espanha, 
Jorge Barrero Fonticaba. 0 
chefe de Estado português 
reuniu-se com o rei Felipe 

“Acreditamos que o PS 
tem sempre a oportunidade 
para corrigir a trajetória er-
rada que está a fazer relati-
vamente à história, porque a 
sua história não é no sentido 
desta trajetória, estamos a 
um mês do 25 de novembro 
e recordamos a importância 
que o PS teve para ajudar a 
cimentar valores de demo-
cracia que nós perfilhamos”, 
afirmou.Em declarações aos 
jornalistas, no final de um 
encontro com dirigentes da 
JSD do distrito do Porto, Mar-
co Antônio Costa disse que a 
coligação nunca fechou as 
portas ao diálogo. “Julgo que 
toda a gente já percebeu que 
o simulacro que tivemos até 
aqui com o PS é porque efe-
tivamente há uma ambição 
pessoal de alguém que quer 
sobrepor a sua ambição aos 
interesses nacionais”, sus-
tentou.O porta-voz do PSD 
considerou que “é sempre 
possível, a todo o tempo, em 

democracia, o diálogo com 
todos os partidos sem exce-
ção, mas nós sabemos que 
há partidos que têm progra-
mas e projetos políticos que 
são inconciliáveis com aque-
les que o PSD, o CDS e o PS 
defendem para a sociedade 
portuguesa”.”Os nossos pro-
gramas, em muitos pontos, 
são conciliáveis, o que não 
são conciliáveis são os pro-
gramas do PS, do BE e do 
PCP, a não ser num arranjo 
oportunista de querer che-
gar ao poder de qualquer 
maneira e de criar uma con-
dição de bloqueio ao respei-
to do resultado eleitoral de 
04 de outubro”, sublinhou.                                                              
Para Marco Antônio Cos-
ta, “é preocupante ver que 
se criou uma coligação de 
bloqueio em Portugal, rela-
tivamente ao respeito que 
era devido e merecido pe-
los portugueses quanto ao 
resultado eleitoral do dia 04 
de outubro”.

PSD aDmiTE
COmO POSSívEl 

rETOmar O
DiálOgO COm PSVI da Espanha e com o Pre-

sidente italiano. Meia hora 
mais tarde houve então, a  
sessão de encerramento do 
encontro da COTEC, com a 
presença do rei emérito de 
Espanha, Juan Carlos, fun-
dador da COTEC Espanha 
e co-fundador da COTEC 
Europa. À noite, Cavaco Sil-
va jantou com  o Presidente 
italiano em honra dos chefes 
de Estado português e espa-
nhol. No encontro COTEC 
Europa deste ano foi dada 
continuidade aos trabalhos 
da última reunião, realizada 
ano passado em Lisboa, fo-
cados na reindustrialização 
e no seu papel na promoção 
do crescimento econômico e 
na criação de postos de tra-
balho.

Ferro Rodrigues, depu-
tado e antigo líder do PS foi 
eleito com 120 votos, en-
quanto o outro candidato, o 
deputado do PSD Fernando 
Negrão, obteve 108 votos. 
O novo presidente da As-
sembléia, Ferro Rodrigues, 
defendeu que a “história de 
compromissos e convergên-
cias” tem “forçosamente de 
se repetir” no tempo atual 
em que “nenhuma força teve 
maioria absoluta” e a res-
ponsabilidade de todos “é 
acrescida”. A candidatura do 
socialista Ferro Rodrigues à 
presidência foi assinada 
pelo número máximo de pre-

ponentes (46 deputados), 
sendo os dois primeiros sig-
natários o secretário-geral e 
o presidente do PS, respec-
tivamente Antônio Costa e 
Carlos César. O deputado 
social-democrata Fernando 
Negrão também se candi-
datou à presidência, com o 
apoio da Comissão Política 
Nacional do PSD, e afirmou 
à Lusa que não se candida-
tou “contra nada nem contra 
ninguém”. Segunda figura do 
Estado, a candidatura de Fer-
nando Negrão a presidente 
da Assembléia da República 
foi proposta pelo presidente 
do PSD, Pedro Passos Co-

Esquerda ganha Primeira Batalha

elho, em articulação com o 
líder da bancada social-de-
mocrata, Luís Montenegro, e 

recolheu um apoio genera-
lizado, disse à Lusa um diri-
gente social-democrata.

“Não podemos desistir, 
e porque não desistimos 
há quem esteja assusta-
do, Manuela Ferreira Leite 
está em estado de cho-
que”, ironizou a porta-voz, 
vincando que a antiga líder 
social-democrata “sempre 
disse que queria defender 
as pensões, mas que seja 
o Bloco de Esquerda a de-
fender as pensões já lhe 
parece muito mal”.

Catarina Martins afirmou 
que o caminho das negocia-
ções que o Bloco está a levar 
a cabo com o PS e o PCP “é 
difícil, é complexo”.”Mas é 
mesmo, mesmo o que temos 
de fazer”, frisou.

“Paulo Portas lembrou-
se de vir defender os elei-
tores do Bloco de Esquer-
da, diz que isto é terrível o 
BE pensar ir para um Go-
verno ou discutir soluções 
de um Governo para o país 
isso é terrível porque é 
desrespeitar o sentido de 
voto”, afirmou a dirigente, 
acrescentando que “agora 
que ficou abaixo do Bloco 
de Esquerda, aparente-
mente acha que pode ser 

Catarina martins: Caminho
é Difícil, mas tem de ser Feito

Governo e que o Bloco não 
pode discutir soluções de 
Governo”.

Catarina Martins, que 
falava perante uma sala 
cheia de bloquistas, numa 
sessão pública com o obje-
tivo de consultar militantes 
do partido em relação ao 
futuro governativo do país, 
revelou ter ficado espanta-
da por ter lido que as bol-
sas de valores teriam medo 
de si, e referiu que “ver o 
medo mudar de lugar é 
muito bom”.

Em entrevista à TVI, Je-
rônimo de Sousa reiterou 
que estão reunidas todas 
as condições para que o PS 
forme um Governo à esquer-
da, para dessa forma “afas-
tar PSD/CDS-PP do poder”, 
o que, no seu entender “já 
não será coisa pequena”.
Questionado, por diversas 
vezes, sobre as matérias 
em discussão e que tipo de 
acordo é que está a ser tra-
balhado nas reuniões bilate-
rais em curso entre PCP e 
PS, o líder comunista escu-
sou-se sempre a responder, 
justificando que se o fizesse 
“estaria a ser desleal” com o 
Partido Socialista.

“Existe a possibilidade 
real de o PS formar Go-
verno e o PCP está forte-
mente empenhado nes-
sa solução. Mas não vou 
avançar com conteúdos 
porque estaria a ser des-

leal”, dizendo que o PCP 
está neste processo com os 
socialistas “de boa-fé, com 
honestidade e seriedade”.                                                                                                                               
Alguns órgãos de comuni-
cação social noticiaram que 
o acordo em discussão pe-
los três partidos de esquer-
da apenas garante um dos 
quatro anos da legislatura.
Confrontado com esta pos-
sibilidade e se o acordo em 
discussão dá garantias para 
toda a legislatura, Jerônimo 
afirmou que, da parte do 
PCP, “há essa disponibili-
dade”, mas sublinhou que 
não faz “futurologia”, garan-
tindo que o partido é imune 
a pressões e que decidirá 
sempre autonomamente.O 
líder comunista disse ain-
da que nestas negociações 
com o PS não está a ser 
abordada a hipótese de 
membros do PCP ocupa-
rem lugares no Governo.

O eurodeputado Paulo 
Rangel (PSD) foi  eleito como 
um dos 10 vice-presidentes do 
Partido Popular Europeu, ao 
conseguir 342 votos no con-
gresso em Madrid.

O presidente do PPE - a 
maior família política européia 
e à qual pertencem o PSD e 
o CDS-PP -, o francês Joseph 
Daul, também foi reeleito.

Além de Rangel, também 
foram eleitos para a vice-presi-
dência 3 comissários europeus, 
a belga Marianne Thyssen, o 
austríaco Johannes Hahn e o 
finlandês Jyrki Kataunen, e o 
vice-presidente do Parlamento 
Europeu e ex-comissário italia-
no, Antônio Tajani. O alemão 
David Mcallister, o polaco Ja-
cek Saryusz-Wolski, a húnga-
ra Kinga Gál, o irlandês Dara 
Murphy e a holandesa Corien 

Wortmann-Kool completam a 
lista. O tesoureiro do PPE será 
o alemão Christian Schmidt.

Rangel considerou que a 
sua eleição como vice-presi-
dente do PPE dará “o dobro do 
peso” ao PSD - e por inerência 
também ao CDS-PP.

“Isto é muito importante 
porque nos dá acesso às ci-
meiras do PPE. Significa que 
teremos a oportunidade de 
uma interlocução direta, um 
contato e influência direta so-
bre os primeiros-ministros e 
chefes de Estado em funções 
que pertencem ao PPE”, afir-
mou Paulo Rangel.

Para o eurodeputado, a 
sua eleição vai, por isso, “re-
forçar o peso de Portugal no 
contexto da política do PPE, 
contribuindo mais para definir 
a sua política”.

Paulo rangel eleito vice-presidente 
do Partido Popular Europeu

Jerônimo: acordo
com PS está bem

encaminhado
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Boa 
exibição 

do Grupo 
Cantares 

Aléu, 
de Vila 

Real, na 
Casa de 
Trás-os-

Montes e 
Maria Alci-
na dando 

uma canja 
com mú-
sicas de 

Viseu

Magnífica 
apresenta-

ção do Ran-
cho Guerra 

Junqueiro 
da Casa de  

Trás os 
Montes e 

Alto Douro, 
no Arraial 

Transmon-
tano, com 

os Canteres 
Aléu, de Por-

tugal

Cantares aLÉU de ViLa reaL no domingo transmontano

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Real – Portugal, Rui Santos com a diretoria transmontana, 
num de grande confraternização entre transmontanos

Momento da troca de lembranças, onde vemos a primeira-dama, Fátima Paiva, a diretora Maria Alice 
Abreu, a componente do Cantares de Aléu, o vice-presidente transmontano, Arnaldo, o Presidente Anto-
nio Paiva e o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos

Serafim componente do Cantares Aléu, de Vila Real, festejou aniver-
sário e foi homenageado com um delicioso bolo. Na foto, a primeira-
dama, Fátima Paiva e Francisco Martins

O Presidente 
da Casa de 

Trás-os-Mon-
tes Antonio 
Paiva, seu 

vice Arnaldo 
com o amigo 

Agostinho 
Santos, 

apesar do 
momento 
triste que 

esta passan-
do esteve 
presente

Animação total, no Solar Transmontano: Felipe Mendes, do Jornal Portugal em Foco, Dr. Rui Santos, Presidente 
da CM. de Vila Real, Luís Augusto e Pacheco acompanhados de suas respectivas esposas, Glorinha, Fátima, 
o Francisco Martins e Luís Pires (Pezinho)

O Conjunto Amigos 
do Alto Minho agitou 

o Arraial Trans-
montano com um 

repertório de muito 
gosto e qualidade, 

colocando o público 
para dançar e, 

na oportunidade 
estreou um novo 

visual com camisas, 
lindamente decora-
das e completando 
com a calça branca 
e o boné. Parabéns 

moçada, ficaram 
lindos

O domingo, dia 25 pas-
sado foi muito especial 

para a família transmontana 
frequentadora da Vida As-
sociativa, pois a diretoria da 
Casa de Trás-os-Montes não 
deu trégua para esquentar o 
convívio dos seus associados 
e amigos e ofereceu aquele 
gostosíssimo churrasco, sel-
f-service, sardinha na brasa 
com guarnições variadas.

Os aniversariantes do 
mês viveram num dia, dos 
mais festivos, no Solar 
Transmontano, no passa-
do domingo. Associados e 
amigos não perderam esta 
chance de saborear os gos-

tosos pratos e esquecer por 
horas as suas tarefas, pas-
sando um final de semana 
com a família no agradável 
ambiente e tudo que o clube 
pode oferecer, sob a recep-
ção da diretoria.

Enquanto os mestres do 
churrasco cuidavam para 
que o serviço fosse farto em 
todas as mesas, no palco, o 
Conjunto Amigos do Alto Mi-
nho se ocupou de apresentar 
muita música, garantindo a 
animação dos casais durante 
toda a tarde.

Porém, o momento mais 
esperado chegou, foi com 
o Grupo Cantares ALÉU de 
Vila Real que visita o Bra-
sil e realiza mais uma linda 
das várias apresentações, 
sempre com grande suces-
so e, no passado domingo 
a sua atuação foi na Casa 
de Trás-os-Montes, que 
causou grande emoção 
ao numeroso público que 
prestigiou a Instituição, en-
cerrando a apresentação, 
caloropsamente aplaudi-
do. O Presidente Antônio 

Paiva, no final agradeceu 
a todos os componentes 
do Grupo Cantares ALÉU 
de Vila Real, a alegria que 
eles vieram dar aos só-
cios e amigos da Casa de 
Trás-os-Montes e também 
fizeram diversas homena-
gens ao Grupo, na pessoa 
do Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Real, Dr. 
Rui dos Santos que teve 
palavras muito carinhosas 
para a diretoria da Casa de 
Trás-os-Montes e distribuiu 
algumas lembranças.

Prestigiando o convívio social transmontano, na apresentação do 
Cantares Aléu, de Vila Real, o empresário, Lopes com sua esposa, 
Anita, familiares e amigos

O empresário Marsal – diretor do Restaurante Massapê esteve com 
sua sorridente e simpática esposa, Dolores, no convívio social trans-
montano, num destaque com amigos, entre eles o José Matos e es-
posa Ana Maria

Esse time, sem dúvida alguma, merece nota 1000 e estão sempre 
de bem com a vida. Parabéns, Antônio Ribeiro, esposa Maria Anto-
nia Ribeiro, Alberto, Maria do Céu, Gertrudes e Edna Amaral

A nossa fadista maior, Maria Alcina sempre atenciosa com os ami-
gos e fãs, como nesta foto com o casal D. Perci e Domingos, Maria 
Gorete e Abreu

Presença 
marcante nas 
nossas Casas 

Regionais, qua-
se todo fim de 

semana, o dire-
tor-presidente 

da empresa, 
A. Machado 

Frutas, no 
Ceasa, Alcino 

Machado, 
esposa Judite 

acompanhados 
por um grupo 

de amigos

Um verdadeiro festival de amigos, num domingo especial para a fa-
mília transmontana que, quando se encontra é uma verdadeira festa, 
o casal Orlando Gonçalves e Lúcia Granito, Maria Augusta Morta-
gua, Maria Alcina, sua filha Alcinelli, Pinheiro e demais amigos

Francisco Martins, durante a apresentação do Grupo Cantares Aléu 
de Vila Real com o Presidente da C.M Vila Real, Rui Santos e de-
mais amigos
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“13.o Wine Night”
Novo Sucesso da Mega Adega Kanguru

Em festa, esteve mais uma vez o 
Supermercado Kanguru, no ultimo 
dia 21 de Outubro de 2.015. Foram 
muitos os amigos, clientes e convi-
dados, a prestigiar mais esta promo-
ção da Mega Adega Kanguru, que 
trouxe cerca de 10 importadoras que 
ofereceram seus melhores produ-
tos para degustação. O Supermer-
cado Kanguru, já é conhecido pela 
sua qualidade, bons preços, e bom 
atendimento, e agora também faz 

sucesso no mundo dos vinhos, atra-
vés de sua adega climatizada, e com 
cerca de 6.000 rótulos, alguns com 
importação própria. Oferece ainda 
diversos produtos necessários para 
se degustar um bom vinho como 
decanters, taças finas, saca rolhas 
variados e outros produtos. A seguir 
temos as importadoras e os seus 
produtos degustados nesta noite: 
Importadora La Pastina, trouxe os 
vinhos Almendra, Sirius, e Coyam. 
A Zahil trouxe os vinhos Rutini, Pun-
ta de Flechas, Lazuli, Les Granges, 
Chateau Kefraya. Já a Portus trouxe 
os vinhos Sino da Romaneira, Quinta 
da Romaneira. A importadora Tahaa 
ofereceu para degustação os vinhos 

Terra Serena, Chateau de L’escarel-
le, Domaine Lafond, Siegel, Cathar. 
A Qualimpor ofereceu os vinhos 
Freixenet, 4 Castas, Esporão Reser-
va, Quinta do Crasto Superior, Quin-
ta dos Murças. A Decanter trouxe 
Ferrari Brut, Gala 3, Amalaya Gran 
Corte, CA2, San Lorenzo. A Ravin 
ofereceu os vinhos Valdivieso Single 
Vineyard, Viña Maipo, Zuccardi Q, 
Montessu, Sela. A Mistral os vinhos 
Amayna, Carmen, Montes Alpha, 
D.V. Catena. A importadora Devinum 
trouxe Narbona Blend, Lagarde 
Guarda, Castelo D’Albola, Celeste, 
Mas Borras. Já a Adega Alenteja-
na ofereceu os vinhos Dom Rafael, 
Monte do Pintor, Cedro do Noval, 

Tiago Cabaço, Mouchão e Porto No-
val. Mais uma vez o destaque da noi-
te também foi a farta mesa de frios, 
patês, pães variados e azeites, tudo 
com fartura e qualidade, além ainda 
de os presentes serem presente-
ados com uma linda taça de cristal 
personalizada. Não perca a próxima 
Wine Night. Vá você também conhe-
cer o Supermercado Kanguru e sua 
Mega Adega. O Kanguru, esta aber-
to sempre de segunda a sábado, das 
8,30 às 20 horas, e está localizado 
à Rua Antonio de Barros, 285 no 
Tatuapé, estacionamento próprio 
com manobristas. Fones 2296.6111 - 
2296.4569 – 2942.8877.  Visite o site 
www.kangurusupermercado.com.br 

ADEGA ALENTEJANA Promotores Elias Ri-
beiro, Luciene Carvalho e a Luis Fernando. DEVINUM Promotores Andre e Paola.

MISTRAL Promotores Rosangela e Leila 
e o Embaixador da Carmen Jorge Arias. RAVIN Promotores Fátima e Carlos.

DECANTER Promotores Simone e Edu-
ardo Dorilio.

QUALIMPOR Promotores Sabrina e Ce-
sar Fervone

TAHAA Promotores Rodrigo Pavan, a Mar-
cela e a Manon embaixadora da Ĺ escarelle.

PORTUS- Promotores Anderson e Ri-
cardo.

ZAHIL Promotores Sr. Dario, o Bruno e 
a Adriana.

LA PASTINA O Sommelier Raphael 
Sena Cardoso.

Da Mega Adega Kanguru vemos o Fernando Jeronimo, o 
Tito, o Elton e o José.

Presentes vemos o Sr. Alexandre Milhiorança, a Luciene 
Carvalho, a Regiane Fanganieli e a Jaqueline Cardoso.

Aqui vemos o Sr. Gilmar Montosa, a Sra. Norma Monto-
sa, a Miriam Montosa, a Sra. Regina Colombo e o espo-
so Sr. João Colombo.

Presentes vemos o Sr. Eduardo Guicho, o Sr. Albino Lopes, o diretor da Mega 
Adega Kanguru Sr. Adriano Jeronimo, o Zito, o Sr. Antonio Rodrigues e o Sr. 
João Barroso.

Sr. Adriano Jeronimo, a filha Liliam Jeronimo o esposo 
Marcelo Teixeira, a cunhada Leila Jeronimo, o Cesar Fer-
vone, a amiga Rita de Cássia e o esposo Humberto Altran.

Sra. Maria Jeronimo diretora do Kanguru e as sobrinhas 
Liliam e Leila Jerônimo.

O diretor do Kanguru Sr. Francisco Jeronimo e os ami-
gos Leandro Gonzaga e o Elvis Carreira.

Presentes nesta noite vemos a Sra. Sueli Shihara, a Sra. 
Rosa Maria Cardoso e a Sra. Ednélia Barbaresco.

Sr. Adriano Jeronimo diretor do Kanguru aqui com os 
amigos Lucivaldo, Dr. Marco A. Lacava, Sr. Roberto 
Mourão e o Sr. José Carlos Macedo.
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O terremoto que abalou Voltaire
A Idade Moderna tem início em 
1453, com a queda da cristã Cons-
tantinopla, rebatizada de Istambul 
pelos conquistadores, os sultões 
islâmicos otomanos, originários 
da Mongólia, e se estenderia até 
1789 – ano da Revolução France-
sa. Nenhuma metrópole da Euro-
pa, naquele período de 336 anos, 
bateu-se, como a católica Lisboa, 
pela conversão ao Cristianismo dos 
povos das Américas, Ásia e das 
Áfricas. Não igualaram a proeza 
nem mesmo os indomáveis vizinhos 
ibéricos da então Coroa de Castela, 
a atual Espanha, que evangeliza-
ram grande parte do Novo Mundo, 
do Norte ao Sul dos três continentes 
americanos, porém, fora das terras 
descobertas pelo genovês Cristó-
vão Colombo, converteriam somen-
te as Filipinas, na Ásia, quando lá 
chegaram, em 1521, conduzidos 
pelo navegante português Fernão 
de Magalhães na célebre Viagem 
de Circum-Navegação. Por isso, 
estarrecida e incrédula, a Europa 
tomou conhecimento da segunda 
tragédia acontecida em Lisboa, em 
1º de novembro de 1755, quando a 
cidade foi completamente destro-
çada, como já acontecera em 26 
de janeiro de 1531, por um violento 
terremoto, calcula-se de 9 graus na 
escala Richter – seguido de um tsu-
nami com ondas de até 20 metros, 
que inundaram quase todos os bair-
ros baixos da capital portuguesa, e 
de incêndios que arderam por cinco 
dias. Foram quase 100 mil mortos 
numa população de cerca de 300 
mil habitantes. Todas as catedrais 
acabaram arrasadas. Inclusive a Sé 
do Patriarcado. Mais uma vez, como 
se acreditava à época, a destruição 
da mais católica das metrópoles 
do mundo havia sido causada pela 
mão de Deus. E por que Ele teria 
motivos para levantar-se contra a 
cidade que mais se empenhara pela 
conversão dos povos? Creditou-se 

a ira de Deus, em 1531, à grande 
quantidade de ‘cristãos novos’ en-
tão existentes no Império portu-
guês, isto é, judeus ‘convertidos’ 
ao catolicismo. Porém, 224 anos 
mais tarde, em 1755, no esplendor 
do Século Iluminista, as opiniões 
divergiram. Foi questionada a visão 
de nova ira de Deus propagada pela 
Igreja e, com efeito, filósofos de 
toda a Europa passaram a discutir 
as duas grandes tragédias ocorri-
das nos tempos da Idade Moderna 
na então beatíssima Lisboa.   
Um dos grandes mestres do Ilumi-
nismo, o francês Voltaire, célebre 
pseudônimo de François Marie 
Arouet (1694 – 1778), nascido em 
Paris, atacou duramente a Igre-
ja por buscar respostas em Deus 
para catástrofes 
como os abalos 
que destruíram 
por duas vezes 
Lisboa. Chegou a 
escrever, quatro 
anos depois do se-
gundo terremoto, 
a obra Cândido 
(também conheci-
do em português 
como Cândido ou 
Otimismo), livro 
publicado simul-
taneamente em 
três das capitais 
iluministas, Paris, 
Londres e Amsterdam, no qual cria-
ria um novo gênero literário, os cha-
mados ‘contos filosóficos’. Voltaire 
contestava, assim, a postura domi-
nante anos antes do filósofo alemão 
Gottfried Wihelm Leibniz (1646 – 
1716), mestre de Leipzig, que acre-
ditava que o mundo se movia pela 
bondade de Deus. O trabalho de 
Voltaire acabaria por inspirar, de 
uma certa forma, o ‘déspota escla-
recido’ português, Sebastião José 
de Carvalho e Melo, o Marquês de 
Pombal (1699 – 1782), secretário 

de Estado, ou seja, ministro dos 
Negócios Estrangeiros, e, depois, 
primeiro-ministro do Rei D. José I 
O Reformador, nascido em 1714 - 
e soberano de 1750 a 1777. Foi o 
Marquês de Pombal quem coman-
dou a restauração de Lisboa – com 
tanta eficiência, segundo os escri-
tos da época, que, passado apenas 
um ano, já não havia mais entulhos 
na cidade. Deu início também à re-
construção de toda a região baixa, 
que hoje é chamada, com justiça, 
de Baixa Pombalina, considerada, 
em 2014, um dos 25 bairros mais 
bonitos de toda a Europa, segundo 
a edição espanhola da prestigiosa 
revista Condé Nast Traveler, ocu-
pando o quinto lugar – vindo à frente 
da ‘meca do fado’, a Alfama, bairro 

medieval lisboeta 
que sobreviveu 
aos dois sismos e 
ficou na 16ª colo-
cação. Já na 23ª 
posição está o en-
cantador Cais da 
Ribeira, no Porto – 
terceiro bairro por-
tuguês destacado 
pela publicação.
C u r i o s a m e n t e , 
deve-se aos terre-
motos de 1531 e 
1775 duas precio-
sidades da metró-
pole portuguesa 

– a criação do Bairro Alto, ainda nos 
anos 1530, para escapar aos tsu-
namis, e a Baixa Pombalina, inclu-
sive, o belíssimo Terreiro do Paço 
quase debruçado sobre o estuário 
do Rio Tejo. Às vésperas de com-
pletar, neste domingo, os 260 anos 
do segundo abalo, registro também 
que, entre os legados do Marquês 
de Pombal, está o advento do estu-
do da Sismologia em todo o mundo. 
Uma ciência que teve início na sua 
gestão e foi fomentada pelas ‘críti-
cas’ do Cândido de Voltaire.

Dia 29.10.2015
O fotógrafo lá de Viana do Caste-
lo Gualberto Boa-Morte; Marcelo  
Brandão (do Arouca Barra Clube); 
Aparecida Fernandes da Silva que 
trabalha no SAMPAPÃO. 
Dia 31.10.2015
Eduardo Viveiros; Bernadete Jar-
dim.
Dia 01.11.2015
Álvaro Garcia Junior; João Antonio 
Dias Ramos (Elos Sul); Sr. Emiliano 
Bezerra (assinante do Portugal em 
Foco). 
Dia 02.11.2015
Juliana de Sá (neta do casal Maria 
Aparecida e José de Sá); Dr. Julio 
Rodrigues (Ex- Presidente da Casa 
de Portugal).
Dia 03.11.2015
Vivian Ferrari Torrão (esposa do 
amigo Armando Ignácio Torrão Ju-
nior); Nossa chefinha lá do Resort 
Hotel e Restaurante Monte das Oli-
veiras Sra. Lilian Jeronimo; Oldenil 
Souza que trabalha no SAMPAPÃO. 
Dia 04.11.2015
Sra. Ângela Rosmaninho (esposa 
do Sr. Jorge Rosmaninho); Lucas 
Baptista Cardoso (neto Sr. Armando 
Lopes Baptista); Alexandre Duarte e 
Silva; Sra. Aurineide Ferreira Cabral 
(esposa do chefinho Antonio Euge-
nio Cabral do grupo Leograf).

Três Vitórias da Liga Europa
Na 3.a jornada, da fase de grupos da 
Liga Europa, Portugal foi o único País 
Europeu, que as suas três equipes 
venceram. Um grande feito que mostra 
a força do Futebol Português. O Braga 
está invicto, na competição com três 
jogos e três vitórias. Boa performan-
ce dos guerreiros do Minho. O Braga 
recebeu o Marselha, e venceu por 3 

x 2 em partida da terceira jornada do 
Grupo F da Liga Europa. Hassan, Wil-
son Eduardo e Alan, marcaram para a 
equipe minhota. Já o Sporting, venceu 
o Skënderbeu da Albânia por 5 x 1, foi 
a primeira vitória no Grupo H no Está-
dio José Alavalade. O Sporting somou 
quatro pontos mantendo-se no tercei-
ro lugar do grupo, com Lokomotiv e 

o Besiktas, nas duas primeiras posi-
ções. O Belenenses subiu a segundo 
no Grupo I vencendo Basiléia por 2 x 1 
na Suíça, sua primeira vitória na com-
petição, está com os mesmos quatro 
pontos dos polacos do Lech Pozman. 
Vamos ficar na torcida para que con-
tinuem assim os resultados das equi-
pes Portuguesas.

Caros Amigos continuem ligados no programa “PORTUGAL 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 Programa “Heróis do Mar”, com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

7ª edição do Salão de Cutelaria
Na Casa de Portugal

A 7ª edição do Salão Paulista de 
Cutelaria, traz uma novidade bem 
interessante, que com certeza to-
dos que se interessam pelo assunto 
vão apreciar, e os que não conhe-
cem, passarão a apreciar também 
Trata-se da exposição Mestres do 
Aço, sobre a arte da cutelaria, que 
fica em cartaz entre os dias 31/10 
e 8/11 na Galeria de Artes da Casa 
de Portugal. A exposição reúne 34 
peças que pertencem ao acervo 
particular do empresário Franke 
Pavan, de Sorocaba (SP), um dos 

maiores colecionadores da técnica 
no país. O gaúcho Rodrigo Sfreddo 
assina 28 facas. Para quem não 
sabe ele é, até o momento, o único 

sul-americano a receber o título de 
Master Smith (“Mestre Ferreiro”, em 
português), certificação da cutela-
ria mundial concedida pela Ameri-
can Bladesmith Society (ABS), nos 
Estados Unidos, e tem entre seus 
clientes o roqueiro Axl Rose. A ex-
posição conta também com quatro 
facas da belga Véronique Laurent, 
duas do francês Jean-Louis Regel. 
Ambos se especializaram no Brasil 
em 2013, pela R. Sfreddo Escola de 
Cutelaria, e em 2015 se graduaram 
como Mestres pela ABS.

Existem Mulheres...E Mulheres...
É melhor você ter uma mulher 
engraçada do que linda, que 
sempre te acompanha nas 
festas, adora uma cerveja, 
gosta de futebol, prefere an-
dar de chinelo e vestidinho, 
ou então calça jeans desbo-
tada e camiseta básica, faz 
academia quando dá, come 
carne, é simpática, não liga 
pra grana, só quer uma vida 
tranqüila e saudável, é desen-

canada e adora dar risada.
Do que ter uma mulher perfei-
tinha, que não curte nada, se 
veste feito um manequim de 
vitrine, nunca toma porre e só 
sabe contar até quinze, que é 
até onde chega a seqüência 
de bíceps e tríceps.
Legal mesmo é mulher de ver-
dade. E daí se ela tem celu-
lite? O senso de humor com-
pensa.

Pode ter uns quilinhos a mais, 
mas é uma ótima companhei-
ra. Pode até ser meio mal 
educada quando você larga a 
cueca no meio da sala, mas 
e daí?
Porque celulite, gordurinhas e 
desorganização têm solução. 
Mas ainda não criaram um re-
médio pra FUTILIDADE!!”

Arnaldo Jabor

Dia 31.10.2015
Re-Inauguração da Casa de Bru-
nhosinho
A Casa de Brunhosinho de São 
Paulo depois de um período fecha-
da para reformas e adequações, es-
tará abrindo suas portas nesta noite 
a partir das 19 horas com sua ha-
bitual Noite Trasmontana. Comidas 
típicas, muita musica para dançar 
com sua tocata, e exibição do seu 
grupo folclórico mirim e o adulto. 
Entrada Franca. Local Rua Georgi-
na Diniz Braghiroli, 30 na Vila Curu-
çá – São Miguel Paulista. Reservas 
de mesas até as 20,00 horas pelos 
fones pelos fones (11) 2401.6580 
com Juliana ou 96923.4989 com 
Fabiana email 
casadebrunhosinho@gmail.com  
Dia 07.11.2015
Roberto Leal no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará 
nesta noite realizando mais uma 
grande Noite Portuguesa.  Teremos 
os deliciosos bolinhos de bacalhau, 
caldo verde e aquele bacalhau à 
moda de Arouca e o grande show 
do ídolo Roberto Leal. Informações 
convites e reservas a Rua Vila de 
Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias 
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 
2455.1000 - 2455.1988 - 2497.2581 
www.aroucaclube.com.br 

Noite Dançante no Tricanas
O Rancho Folc. Tricanas de Coim-
bra de Santos, estará nesta noite re-
alizando mais uma Noite Dançante 
em sua sede a partir das 20 horas. 
Teremos incluso no convite jantar 
frango à Tricanense com batatas 
ao forno. Rua Almirante Barroso, 24 
Campo Grande - Santos Fones (13) 
3223.1023 
email tricanasdecoimbra@gmail.com
Dia 08.11.2015
Festa da Primavera do SAMPAPÃO
Não perca esta grande festa do 
SAMPAPÃO. Será na sede campes-
tre em Ibiúna tendo como atração o 
cantor Daniel. Informações e convi-
tes Rua Santo Amaro, 313 Bela Vis-
ta São Paulo Fone 3291-3737
CERIPAN - Estrada de Ibiúna, Km 
59,5 - Ibiúna - SP.
Dia 12.11.2015
Jantar Comemorativo dos 103 
Anos da Câmara Portuguesa
Não perca este concorrido jantar 
em comemoração aos 103 anos da 
Câmara Portuguesa no Buffet Casa 
Petra. Nesta noite será homenage-
ado com o Premio Personalidade 
do Ano o Dr. Roberto Irineu Marinho 
Presidente do Grupo Globo. Preços 
especiais para associados. Infor-
mações 
Dia 14.11.2015

Festa dos 54 Anos do Rancho 
Verde Gaio
O Centro Cultural Português convi-
da a todos para a festa em come-
moração aos 54 anos de fundação 
do seu rancho o Verde Gaio em sua 
sede a partir das 20 horas. Teremos 
a exibição do aniversariante e musi-
ca para dançar com Marcos Victor e 
Vera Lucia. Convites e informações 
Av. Ana Costa, 290/294 ou Rua 
Amador Bueno, 188 Santos Fones: 
(013) 3234-6503 (013) 3219-3079.
Comemoração dos 42 anos do 
Grupo da Casa de Portugal
A Casa de Portugal convida a todos 
para festa em comemoração aos 42 
anos de existência do seu grupo fol-
clórico a partir das 19,30 horas em 
sua sede com o patrocínio da Nu-
matur Turismo. Teremos a exibição 
do aniversariante e ainda o grupo 
Veteranos da Casa de Portugal de 
São Paulo do período de 1.992 a 
2008. Convites e Informações: Av. 
da Liberdade, 602 Bairro da Liber-
dade 
Tel. (11) 3273.5555 – 3273.5553  
Adega da Lusa
O Dpto. Social da Associação Por-
tuguesa de Desportos estará nesta 
noite realizando mais uma Adega 
da Lusa. Comidas típicas e mui-
ta musica para dançar. Teremos a 
exibição do Grupo da Portuguesa e 
como convidado o Rancho Folclóri-
co Raízes de Portugal. Rua Comen-
dador Nestor Pereira, 33 Canindé 
– São Paulo Fone (11) 2125.9400  
www.portuguesa.com.br
Dia 29.11.2015
Aniversario e Almoço Dançante 
na Casa do Minho
A Casa Cultural Império do Minho e 
seu rancho folclórico estarão come-
morando neste dia a partir das 13 
horas os seus 10 anos de existên-
cia. Teremos um almoço dançante 
e como prato principal o delicioso 
bacalhau à moda do Minho além de 
outros pratos e acompanhamentos. 
A animação estará a cargo da toca-
ta do rancho da casa que se exibirá. 
Convites e reservas com a diretoria 
e componentes. Local Rua Jaguare-
tê, 414 Casa Verde 
fone 011 - 98155.8187
contato@casadominho.com.br  
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Thais Helena & João Henrique
A Realização de Duas Vidas

Foi ao cair da noite, do passa-
do dia 23 de Outubro de 2015, 
que se ouviu uma mensagem 
inspiradora de amor, abençoada 
pelos sagrados laços do matri-
mônio. Deus, assim consagrou 
a união de duas vidas jovens, 
estes que tem muito para seme-
ar e colher, ou melhor, um futuro 
lindo marcado por muito amor, 
paixão, alegrias e plenas reali-
zações. Thais Helena & João 
Henrique, foram os persona-
gens dessa mágica emoção, de 
unirem suas vidas numa só, con-
jugando amor, desejo e dedica-
ção e vontade de construir uma 
linda família, ajudar a construir 
um mundo melhor, compromisso 
este que assumiram firmemente 
em galante cerimônia, que teve 
como cenário os harmoniosos 
jardins de árvores centenárias 
da sede em São Paulo do Iate 
Clube de Santos. Primorosa 
ornamentação com lindas flo-
res brancas, iluminação baixa, 
entre outros toques especiais, 
que produziram uma paisagem 
sonhadora para abrigar a felici-
dade dos jovens e apaixonados 
nubentes. Aquele espaço é uma 
rara união entre conforto, beleza 
e sofisticação, com sua arqui-
tetura clássica francesa, com 
grandes lustres de cristal, tudo 
conspirando para a criação de 
um ambiente especial, em que 
os sonhos se tornaram realidade 
nesta noite. 
O ENLACE
Cada capítulo do enlace, foi per-
filado por lágrimas de felicidade, 
como foi a chegada do noivo João 
Henrique, acompanhado de sua 
querida mãe, Sra. Claudete Akai-
ko ao som da musica “A Conquis-
ta do Paraíso”, ali entoada pelo 
Coral e Orquestra Mozart. No al-

tar já se encontrava o celebrante 
Padre Fabrício, da Igreja São Luiz 
Gonzaga e o acolito Diego dos 
Santos. Na seqüencia adentrou 
a mãe da noiva Sra. Ângela Ma-
ria Scardine, conduzida pela mão 
do pai do noivo Sr. João Batista 
de Miranda Filho, e os pares de 
padrinhos: Magna e Rui; Osvaldo 
e Maria Lucia; Mauricio e Natalia; 
Manuel e Albertina; Gustavo e 
Débora; Abel e Sabrina; Joaquim 
e Ana Maria; Hermes e Akaie; 
Willians e Fernanda; Felipe e 
Pamela; Jeferson e Kelly; Fabio 
e Mariana; Tiago e Ednéia. Tam-
bém adentrou lindamente trajada, 
a daminha de honra Maria Eduar-
da, que é a filha querida da noiva 
Thais. Logo depois, ouviram-se 
várias badaladas e uma clarinada 
da Rainha Elizabeth, um trecho 
da Marcha Nupcial e a Ave Maria 
de Gounoud, anunciando assim, 
a entrada triunfal da belíssima 
noiva Thais Helena, acompanha-
da por seu querido pai, Dr. Paulo 
dos Santos Scardine, que condu-
ziu aquela linda noiva, ou melhor, 
mais parecia uma princesa, ao 
encontro do seu príncipe, que a 
aguardava ansioso no altar, para 
juntos celebrarem o grandioso 
amor, que selou seus corações. 
Foram abençoados, com divinas 
mensagens de fé pelo celebran-
te, fazendo-lhes sentir toda im-
portância deste momento, deste 
compromisso que assumiam ali 
perante Deus. Com as bênçãos 
das alianças, em seguida postas 
entre si, Thais Helena & João 
Henrique, consagraram sua 
união com o tradicional “Sim” 
dito a viva voz, e claro o grandio-
so beijo, para selar o enlace de 
amor. Essa página de tamanha 
felicidade dos nubentes foi acom-
panhada em meio a muita emo-

ção por todos, pais, padrinhos 
e os muitos familiares e amigos 
presentes.  
A RECEPÇÃO
Os noivos recepcionaram os mui-
tos presentes, nos elegantes e 
finamente decorados, salões do 
Iate Clube de Santos. Ali um mag-
nífico coquetel seguido de jantar, 
servido com classe e categoria, 
abrilhantando a bela comemora-
ção em torno dos nubentes. Os 
noivos Thais & João adentraram 
sob muitos aplausos, fizeram o 
corte do bolo matrimonial, o brinde 
a champanhe e a valsa. A seguir 
tivemos o depoimento emociona-
do da Amélia que é amiga desde 
a infância da noiva, dizendo que 
gostaria de ali estar presente bem 
como seu esposo Bruno, residen-
tes em Sergipe, mas que não 
seria possível para tristeza dos 
noivos, mas a seguir de surpre-
sa adentrou o referido casal para 
felicidade e emoção dos noivos. 
Assim sob o signo da primavera, 
com os corações aquecidos pela 
grandeza do amor, Thais Helena 
& João Henrique selaram a tão 
sonhada união. Estes deram seus 
grandiosos passos rumo à felici-
dade conjugal, na certeza de jun-
tos realizarem cada vez mais os 
seus sonhos e projetos de vida, 
e temos a certeza disso pela for-
ça do amor, que solidificou seus 
corações. A animação continuou 
madrugada, adentro com a Ban-
da M7. Os noivos seguiram em 
viagem de núpcias para Miami, 
e um cruzeiro até as Bahamas. 
O jornal PORTUGAL EM FOCO 
lá esteve, e deixa registrada em 
suas paginas para a eternidade, 
os “Votos de Muitas Felicidades” 
aos jovens: Thais Helena & João 
Henrique. Confira mais detalhes 
no Facebook/Portugalemfoco Os noivos Thais Helena & João Henrique, aqui com seus pais e seus pares de padrinhos.

Radiantes de felicidade vemos os noivos Thais Helena & João Henrique.

Dançando vemos o casal Bruno e Amélia que chegaram de Sergipe de surpresa. Dançando vemos Thais Helena & João Henrique. Os nubentes no corte do bolo matrimonial 

Aqui três gerações da Família Scardine. A matriarca Sra. Ângela, a filha e 
noiva Thais Helena e a neta Maria Eduarda.

Os noivos Thais Helena & João Henrique quando faziam os agrade-
cimentos.

Os nubentes Thais Helena & João Henrique com os pais do noivo Sra. Clau-
dete Akaiko e o Sr. João Batista de Miranda Filho. 

Os noivos Thais Helena & João Henrique com os pais da noiva Sra. Ângela 
Maria G. Scardine e Dr. Paulo Scardine e a neta Maria Eduarda. Radiantes de felicidade vemos os noivos Thais Helena & João Henrique 

deixando a nave celestial.

Instante em que os pais da noiva Thais Helena a Sra. Ângela e o Dr. Paulo 
abençoavam as alianças.

Os pais da noiva Sra. Ângela Scardine o Dr. Paulo Scardine e os amigos Sr. 
Rui Gonçalves a esposa Sra. Magna Gonçalves, os filhos Tiago, Ivo e Hugo, 
e a nora Eide Oliveira.

Thais Helena no instante do “Sim” dito a viva voz. Os noivos selaram com o beijo toda a felicidade e desejos desta noite.

Aqui mais um flagrante de duas vidas que irradiavam muito amor e muita 
felicidade Thais Helena & João Henrique.

Instante em que um pai feliz, o Dr. Paulo Scardine entregava a mão de sua 
adorada filha Thais Helena, ao noivo João Henrique.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 9

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 7

JORNADA 11JORNADA 8

AVEIRO
JORNADA 7

COIMBRA
JORNADA 5

LISBOA
JORNADA 4

VILA REAL
JORNADA 5

VISEU
JORNADA 3

GUARDA
JORNADA 4

CASTELO BRANCO
JORNADA 3

LEIRIA
JORNADA 3

Benfica cai com Estrondo no 
Regresso do “Cérebro” à Luz

O Sporting venceu o 
Benfica por uns esclare-
cedores 3-0 e consolidou 
a liderança da Liga NOS. 
Pela segunda vez na 
temporada, Jorge Jesus 
enfrentou o ‘seu’ Benfica 
e, também pela segunda 
vez, venceu. O Sporting 
foi sempre à equipe mais 
esclarecida em campo, 
tendo tido mais critério 
na construção do seu 
jogo. Apesar de um início 
de jogo impressionante, 
o Benfica jogou sempre 
com mais ‘coração’ do 
que com ‘cabeça’ e caiu 
com estrondo frente aos 
seus torcedores, Rui 
Vitória deu ordens aos 
seus homens para pres-
sionar a saída de bola do 
Sporting, o que causou 
alguns calafrios à defe-
sa ‘leonina’ nos primeiros 
momentos de jogo. No 
entanto, o ataque benfi-
quista nunca foi capaz de 
decidir bem, ao contrário 

Porto não 
consegue 
Quebrar 

Defensiva 
Bracarense 

FC Porto e Sp. Braga en-
traram em campo, já com co-
nhecimento do resultado do 
dérbi entre Benfica e Sporting, 
o que, de certa forma, pres-
sionava os ‘dragões’ a terem 
de vencer, caso pretendes-
sem continuar na liderança 
do campeonato. O jogo até 
começou prometedor, com 
muita intensidade de ambas 
as equipes. Mas, na verdade, 
as duas formações foram per-
dendo algum fulgor enquanto 
os minutos iam decorrendo. 
No primeiro tempo, o FC Porto 
até teve algumas oportunida-
des para inaugurar o marca-
dor, mas o Braga ia aguentan-
do o resultado. Ao intervalo, 
os ‘dragões’ já tinham quase 
o dobro dos remates dos bra-
carenses (17 contra 9), mas 
ainda assim o resultado con-
tinuava inalterado.

do adversário que, na pri-
meira ocasião que teve 
para marcar, não falhou. 
Teo Gutiérrez, num lance 
‘trapalhão’ com Júlio Cé-
sar, fez o primeiro logo 
aos 9 minutos. Aos 21 mi-
nutos, o inevitável faria o 
segundo e, aos 36, Bryan 
Ruiz daria a ‘estocada’ fi-
nal. A partir daí, notou-se 

uma clara quebra aními-
ca na equipe ‘encarna-
da’. A pressão, um dos 
pontos fortes do Benfica, 
desapareceu, e, a partir 
daí, o Sporting esteve 
sempre por cima do jogo, 
numa vitória que, apesar 
dos números exagera-
dos, acaba por ser mani-
festamente justa.
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Milhões do PSG Poderão ter como 
Destino ‘Fantasista’ de Mourinho

Tondela Conquista Primeiro 
Ponto em Arouca

Companheiro de Prisão de Nelson 
Mandela Candidata-se à FIFA

Clube gaulês poderá apresentar proposta 
verdadeiramente astronômica por jogador do 
Chelsea Éden Hazard promete ser figura de 
proa e alvo de várias disputas na reabertura 
do mercado de transferências. O belga pa-
rece não ter muita vontade de continuar na 
Inglaterra, ao serviço do Chelsea e há outro 
pretendente para o jogador: o PSGO clube de 
Paris está mesmo na disposição de cometer 
uma verdadeira loucura pelo fantasista que 
recentemente foi associado a Real Madrid, 
Barcelona e Manchester United e oferecer 
qualquer coisa como 104 milhões de euros 
para levá-lo para o Parque dos Príncipes. 
Recentemente, Hazard foi criticado por José 
Mourinho e tem sido relegado para o banco 
em vários jogos, pelo que poderá mesmo es-
tar de saída de Stamford Bridge. O meia tam-
bém já deu a entender a sua vontade de dei-
xar Londres e rumar a outras paragens.

Arouca e Tondela empataram 1-1, em 
jogo da oitava rodada da I Liga portuguesa 
de futebol, na estreia no campeonato de Rui 
Bento no comando técnico dos tondelenses, 
que conquistaram o primeiro ponto como vi-
sitante Romário Baldé, aos 48 minutos, deu 
vantagem ao Tondela, mas Ivo Rodrigues 
fixou o empate, aos 60, deixando o Arouca 

IMPreNSA INTerNACIoNAl FAlA eM 
“HuMIlHAção”, “CASTIGo” e “SuFoCo” 

A vitória por 3-0 do Spor-
ting sobre o Benfica teve eco 
um pouco por todo o mundo O 
Benfica-Sporting foi um evento 
desportivo com grande desta-
que, não só em Portugal, como 
um pouco por todo o mundo. A 
imprensa internacional faz refe-
rência à pesada derrota dos ‘en-
carnados’. A edição mexicana do 
ESPN escreve que “o Sporting 
humilhou o Benfica”, com espe-
cial destaque à exibição de Raúl 
Jiménez. A versão argentina do 
site Goal dá destaque ao gol de 
Teo Gutiérrez, ex-jogador do Ri-
ver Plate, e diz que o “Sporting 
castigou o Benfica”.Já naFrança, 
o L’Équipe escreve que o “Spor-
ting sufocou o Benfica no dérbi 
de Lisboa”, enquanto que o site 
argelino DZFoot diz que o “Spor-
ting esmagou o Benfica”

Tokyo Sexwale, sul-africano do comitê 
antirracismo da FIFA, é o quinto candidato 
à sucessão de Sepp Blatter.

O sul-africano Tokyo Sexwale vai can-
didatar-se à presidência da FIFA, entidade 
que tutela o futebol mundial, disse um dos 

seus assistentes à AFP. Tokyo Sexwale, de 
62 anos, é um antigo ativista antiapartheid 
e esteve preso junto a Nelson Mandela em 
Robben Island. O sul-africano não exer-
ce qualquer cargo no futebol do seu país, 
tendo apenas feito parte do comitê orga-
nizador do Mundial 2010. O seu trabalho 
no Campeonato do Mundo organizado na 
África do Sul valeu-lhe a nomeação para o 
comitê antirracismo da FIFA. O sul-africano 
é o quinto candidato oficial à sucessão de 
Joseph Blatter, juntando-se ao francês Mi-
chel Platini, o presidente da UEFA que está 
suspenso por 90 dias pela FIFA, o príncipe 
Ali da Jordânia, o francês Jérôme Cham-
pagne, antigo secretário-geral da entidade, 
e David Nakhid, antigo capitão da seleção 
de Trinidad e TobagoAs eleições da FIFA 
decorrem a 26 de fevereiro. Nunca nenhum 
africano presidiu à FIFA nos seus 111 anos 
de história.

no nono lugar da classi-
ficação, com 11 pontos. 
O Tondela, que terminou 
o jogo em inferioridade 
numérica devido à ex-
pulsão de Dolly Menga 
já em período de com-
pensação, segue na 
16.ª posição, com cinco 
pontos. Arouca e Tonde-
la empataram 1-1, em 
jogo da oitava jornada 
da I Liga portuguesa de 
futebol, na estreia no 
campeonato de Rui Ben-
to no comando técnico 
dos tondelenses, que 
conquistaram o primeiro 
ponto como visitanteRo-

mário Baldé, aos 48 minutos, deu vantagem 
ao Tondela, mas Ivo Rodrigues fixou o em-
pate, aos 60, deixando o Arouca no nono lu-
gar da classificação, com 11 pontos. O Ton-
dela, que terminou o jogo em inferioridade 
numérica devido à expulsão de Dolly Menga 
já em período de compensação, segue na 
16.ª posição, com cinco pontos.

Hamilton eufórico por ter 
Igualado o Idolo de Infância

O piloto britânico Lewis 
Hamilton (Mercedes) mos-
trou-se, no passado domingo, 
exultante por ter igualado os 
três títulos de campeão mun-
dial de Fórmula 1 do seu ído-
lo, o brasileiro Ayrton Senna.

“Para mim, é verdadei-
ramente algo de importante 
[igualar os títulos de Senna], 
era o meu ídolo de infância, 
o meu modelo. Ter três títulos 
como ele, é algo que nunca 
pensei ser possível. Em mi-
údo queria ser campeão do 
mundo, é de loucos pensar 
que sou tricampeão”, reco-
nheceu na conferência de 
imprensa após o Grande Prê-
mio dos Estados Unidos, dis-
putado em Austin, no Texas.

Extasiado por ter realizado 
um sonho de infância, Lewis 
Hamilton assumiu não encon-
trar palavras para expressar o 
que estava sentindo.

“Neste exato momento, 
recordo-me do primeiro Gran-
de Prêmio, obviamente na 
Grã-Bretanha, que vi ao vivo, 
com o meu pai. É incrível ter 
chegado aqui. Quero agrade-
cer aos meus pais pelos sa-

crifícios que fizeram por mim. 
Também quero enviar uma 
mensagem aos jovens de 
todo o mundo: nunca percam 
a esperança”, prosseguiu.

Questionado sobre até 
onde pode ainda chegar, o 
britânico, de 30 anos, confes-
sou que, apesar de não ser 
brasileiro, igualar os três títu-
los de Senna era um objetivo 
que ressoava na sua cabeça.

“Agora, vou tentar continu-
ar a ganhar e ir o mais longe 

possível, sem colocar metas 
de números de títulos ou vitó-
rias”, completou.

Hamilton negou ainda que 
sagrar-se campeão a três pro-
vas do final da temporada da 
Fórmula 1 tenha um significa-
do particular: “As duas primei-
ras vezes [em 2008 e 2014], 
o título mundial jogou-se no 
último Grande Prêmio da tem-
porada. O que é especial por 
mim este ano, volto a insistir, é 
igualar o Ayrton Senna”.

Casillas cumpriu Jogo 
900 como Profissional

O goleiro espanhol chegou 
aos 333 encontros sem ir buscar 
a bola ao fundo da baliza

O resultado da recepção do 
FC Porto ao Braga não foi, certa-
mente, aquele que Casillas mais 
esperaria mas a partida deste 
domingo não deixa de ter um 
significado especial para o guar-
dião dos azuis e brancos. O es-
panhol cumpriu 900 jogos como 
futebolista profissional. Destes, 
a maioria foi com a camisola do 
Real Madrid (725), seguindo-se 
164 pela seleção espanhola e, 
agora, 11 pelos dragões.
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Festa do Prêmio toP BGa do rJ
Mais alguns mo-

mentos marcantes da 
Edição Especial do 
Prêmio Top BGA da In-
dústria e Alimentação.

Durante a premia-
ção, 16 empresas 
receberam o troféu 
Justino Oliveira Go-
mes de Castro – uma 
homenagem ao gran-
de empresário, que é 
diretor-presidente dos 
Supermercados Mun-
dial. Vários veículos de 
comunicação fizeram a 
cobertura do evento:

O diretor-presiden-
te da BGARJ, José de 
Sousa e Silva, durante 
o discurso de abertura, 
falou da importância do 
prêmio principalmente 
em uma época onde 
as empresas do setor 
alimentício conseguem 

Sr. Nilson 
Iglesias 
represen-
tante da 
Bunge 
recebendo 
o Prêmio 
de Melhor 
Indústria 
de Trigo, o 
troféu Top 
BGA

crescer, mesmo diante 
da crise econômica que 
o Brasil vem enfrentando. 
“É importante que a gente 
saiba que o nosso setor é 
considerado o mais limpo 
do mercado, importantís-
simo para a economia do 
país. Mas também é o se-
tor mais castigado devido 
às altas cargas tributá-
rias e determinadas fis-
calizações... Nós temos 
consciência que sairemos 
da crise, mas, para isso, 
temos que trabalhar do-
brado e pagar dobrado. 
Quando a empresa tem 
os seus problemas, ela 
busca soluções e resolve. 
Ao contrário do governo, 
que, quando tem os seus 
problemas, mete a mão 
no bolso do cidadão bra-
sileiro, e isso não é justo”.

E foi José de Sousa e 

presente no evento jun-
tamente com seus dois 
filhos, Rafael e Rodrigo, e 
a esposa, Elaine Monken 
de Castro.

A Mesa Solene sem-
pre é composta por gran-
des personalidades e 
empresários do setor. 
Nesta edição, fizeram 
parte da solenidade. Jus-
tino Oliveira Gomes de 
Castro (diretor-presiden-
te dos Supermercados 
Mundial), Manoel Leite 
(sócio fundador dos Su-
permercados Mundial), 

Num desta-
que especial 
na festa da 
Entrega do 8.º 
Prêmio Top 
BGA, vemos a 
dinâmica equi-
pe da Bunge

Marcelo Piuí (vereador), 
Antônio Carlos Medeiros 
(superintendente federal 
do Ministério da Agricul-
tura), Marcos Dias (pre-
sidente da OCB), Waldir 
Lemos (presidente da 
Acegri), Marcelo Jun-
queira (diretor da Conab) 
e Ivanir Linhares Fer-
nandes (chefe de Estado 
Maior da PM).

A escolha das empre-
sas ganhadoras foi fei-
ta através de indicação 
da diretoria-executiva da 
BGARJ. Juntamente com 

grandes supermerca-
distas e atacadistas do 
setor de alimentos. O 
prêmio também tem o 
objetivo de estreitar os 
laços entre as parce-
rias de negócio, atra-
vés de um ambiente 
onde clientes e forne-
cedores podem ter um 
contato direto.

Cada empresa re-
cebeu o troféu através 
das mãos de um super-
mercadista, atacadista 
ou membro da BGARJ 
durante a premiação.

Um time de primeira no almoço festivo da BGA, o Presidente José de Sousa, Genivaldo 
Beserra, Joaquim Cunha, Wagner Emygoio – Secretário de Planejamento, Comandante 
Cândido Vieira e o diretor da BGA Gilberto

O jovem 
empresá-
rio Felipe 
Lantimant 
– gerente de 
marketing 
das Indús-
trias Granfi-
no receben-
do o Troféu 
Top BGA 
das mãos do 
Presidente 
José de 
Sousa

Um time de campeões presente na Bolsa, o diretor-presidente da Friganso e Império, Nor-
berto Filho, Euclides Altenas Milagres (diretor da Friganso/Império), Reginaldo Pastores 
– gerente de vendas e demais membros da equipe Friganso e o amigo Erasmo Gonçalves 
(Supermarket)

Silva quem entregou o tro-
féu ao empresário Justino 
Oliveira Gomes de Castro, 
através de uma homena-
gem pelo seu trabalho à 
frente do Mundial Super-
mercados. Justino esteve 
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VELHA E 
NOVA CIDADE

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

Semana pas-
sada regressou 
de Portugal uma 
amiga querida, 
que mesmo não 
sendo portugue-
sa, ama de pai-
xão a sagrada 
terra lusitana. 
Mulher bem in-
formada e politi-
zada, na nossa 
conversa apressada, de horário de al-
moço, relatava seu encanto por Lisboa, 
como dizia - Continua cada vez mais lin-
da, acolhedora e oferecendo tamanha 
segurança, que suas joias, retiradas do 
“baú”, pois no Rio de Janeiro não podem 
ser usadas, em Portugal eram exibidas 
a qualquer hora do dia ou da noite. Fa-
lou-me da recuperação da economia por-
tuguesa, com crescimento em 2014 de 
aproximadamente 1%, com inflação zero 
e de tanta coisa boa que me deram uma 
enorme vontade de voltar a Portugal, 
considerando que lá se vão três longos 
anos sem visitar a pátria amada. Por ou-
tro lado ouvir o entusiasmado relato da 
minha amiga, pensei: – A nossa Lisboa 
é realmente muito bonita, mas existe no 
mundo cidade mais encantadora que o 
nosso Rio de Janeiro? No entanto, sua 
beleza é todo o dia ofuscada por uma 
violência sem fim que nos aflige e nos 
tira a vontade e o prazer de apreciar e vi-
ver a beleza oferecida por Deus a nossa 
Cidade Maravilhosa.
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Domingo em homenagem 
aos aniversariantes no 

arouca barra clube
Um domingo movimentadíssimo, no 

Arouca Barra Clube. O público, de 
primeira, veio prestigiar com muita ani-
mação. Foi assim que iniciou o domin-
go em homenagem aos aniversariantes 
do mês, ambientado pela consagrada 
Banda T.B. Show. Pelo salão, muitas 
danças e descontração dos associa-
dos e amigos que foram prestigiar um 
programa luso-brasileiro, podemos as-
sim dizer, que agradou geral. O Pre-
sidente Fernando Soares e seus dire-
tores recepcionaram e deram atenção 
a todos, num dia agradável, tranquilo 
e de muitos encontros entre amigos. 
Temos como destaque esta gente que 
está sempre presente nos aconteci-

mentos sociais no Arouca, festejan-
do seu aniversário ou dos seus entes 
queridos familiares. Um dia tropical-
mente bem temperado, o domingo fes-
tivo em homenagem aos aniversarian-
tes do mês com missa na Capela de 
Santa Mafalda. O cardápio variado e 
preparado com muito carinho, do qual 
podemos destacar bacalhau à Gomes 
de Sá, escalopinho, saladas diversas 
e batata frita. Para completar, aquela 
cervejinha bem gelada, vinhos portu-
gueses e nacionais e demais bebidas. 
Como manda a tradição, todos os me-
ses, a diretoria homenageia seus ani-
versariantes com um diploma festivo, 
uma recordação para guardar.

Panorâmica do Almoço dos Aniversariantes, no passado domingo no Arouca, ao som 
da Banda T.B. Show

Buffet do Arouca, sempre uma gastronomia de primeira qualidade, oferecendo muitas 
variedades aos seus associados e amigos. Vejam que bela apresentação deste Buffet

Olha quem 
apareceu 

no Arouca, 
nosso ami-
go, o para 

sempre 
relações 
públicas 

nota 10 do 
Arouca, 

Henrique 
Saraiva, 
esposa 
Silvana 

com alguns 
amigos

Quem estreou 
nova idade foi 
o grande aço-
riano, Francis-
co Machado 
e comemorou 
no Arouca, 
onde recebeu 
os parabéns 
de amigos, 
entre eles, ou-
tro açoriano, o 
Amaro Rocha. 
Na foto quan-
do confraterni-
zavam-se pela 
data

Num registro 
festivo, no 

domingo, no 
Arouca, onde 
festejou mais 

uma data 
natalícia, o 

dinâmico aço-
riano, Francis-

co Machado 
quando era 

cumprimenta-
do pelo Felipe 

Mendes – 
diretor do Jor-

nal Portugal 
em Foco
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Visita da comitiVa 
transmontana a quadra 

da unidos da tijuca

Visita do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos que esteve do-
mingo, visitando a quadra da Unidos da Tijuca, acompanhado dos amigos empresá-
rios, Luís Augusto, Pacheco e suas respectivas esposas Sras. Glória e Fátima

No último domingo, o vice-pre-
sidente em exercício, Luís Pires 
e demais diretores, da Unidos da 
Tijuca recepcionaram uma comi-
tiva da Câmara Municipal de Vila 
Real, em Portugal. Tendo à frente 
o seu Presidente, Dr. Rui Santos 
que veio ao Rio de Janeiro pres-
tigiar a apresentação do Grupo 
Cantares de Aleu, de Vila Real. 
Foi um domingo, sem sombra de 

duvida, de muita descontração e 
alegria, onde diversos amigos da 
nossa comunidade luso-brasileira 
estiveram presente confraterni-
zando-se com os amigos trans-
montanos, que puderam desfru-
tar de alguns momentos de lazer, 
caindo no samba ao som da ba-
teria “Pura Cadência, do mestre 
Casagrande”. Veja alguns flachs 
da visita.

Momentos de total 
alegria com a visita 

do Presidente da 
Câmara de Vila 

Real, Rui Santos 
que foi envolvido 
pelo carinho dos 

amigos, o vice-pre-
sidente da Unidos 

da Tijuca, Luís 
Pires (Pézinho), 
esposa Roseni 

Blanc, Luís Augus-
to – Super Prix, 

Maria Alice, esposo 
Abreu, Fátima 

Paiva e o Serafim, 
músico do Grupo 

Cantares Aléu 

Uma verdadeira 
legião de amigos es-
teve prestigiando a 
visita do Presidente 
da Câmara Munici-
pal de Vila Real Rui 
Santos, o vice-presi-
dente da Unidos da 
Tijuca, Luís Pires, o 
vice-presidente da 
BGA, Luís Augus-
to, Roseni Blanc, 
Fátima Paiva, Maria 
Alice, amigos do 
Cantares de Aleu e 
da Unidos da Tijuca

almoço da casa da Vila da 
Feira sempre é sucesso

Mais um fim de semana, onde as-
sociados e amigos da Casa da Vila 
da Feira estiveram saboreando a 
deliciosa gastronomia feirense, além 
de degustar deliciosos vinhos portu-
gueses e aquela cervejinha na tem-
peratura apropria para este calor.

Como sempre, o Presidente Er-
nesto Boaventura e seus diretores, 
Fernando Alves e Sérgio Viana, 
sempre atenciosos com todos que 
lá comparecem para festejar o con-

vívio social feirense. Não podemos 
deixar de falar nas senhoras do De-
partamento Feminino que, às vezes, 
largam seus compromisso, para de-
dicar-se à sua querida Casa da Vila 
da Feira.

Realmente, a Casa da Vila da 
Feira é a extensão da família feiren-
se que tem o prazer de frequentar 
o Castelo da Feira e podem feste-
jar seu aniversário com familiares e 
amigos.

Aspecto 
do salão 
feirense, 
no almo-
ço social 
mensal, 
sempre 
com um 
excelente 
público de 
amigos

O Presidente Ernesto Boaventura, numa foto especial com o amigo Sr. Joaquim, espo-
sa, filho, nora e netos

A diretoria da Casa da Vila da Feira, sempre homenageando os seus aniversariantes 
e aqui vemos o Presidente, Ernesto Boaventura, seu Vice-Social, Fernando Alves e o 
diretor Sérgio Viana, no momento do parabéns
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Maneca

Domingo passado, no belo Arraial Transmontano, a 
presença de amigos que gostam de viver a vida As-
sociativa nas Casas Regionais. Como vemos na foto, 
àesquerda, Sr. Mendes, depois o Sr. Lisboa, a seu 
lado, seu irmão Fernando, Sr. Osvaldo e de pé Sr. 
Manuel Pinto, um quinteto atuante na Comunidade. 
O amigo Lisboa, muito feliz, dizia-me: meu irmão, Fer-
nando, veio para o Brasil, com apenas 9 anos de ida-
de, tinha na mente algumas lembranças e por vários 
motivos não tinha muita animação em visitar, porque 
após a segunda guerra mundial, as dificuldades eram 
muitas, no mundo inteiro. Palavras do irmão, o conhe-
cido Lisboa. Meu irmão quando chegou, ficou encan-
tado com tudo o que via, parou para pensar  e depois 
as garrafas começaram a esvaziar, era uma alegria 
só. Veio maravilhado com tudo. Parabéns amigo e 
abraços para este atuante quinteto, com muita saúde.

 Não poderia  deixar de publicar este belo acontecimento, até porque ouvir elogios de alguns  amigos, com referência à 
voz de Isaura Milhazes que, cada vez está melhor e neste lindo cenário fotográfico, onde os Amigos Veteranos Poveiros 
deram um colorido à parte e atentos a  esta linda música, com título: “O Imigrante”. Parabenizo a todos os componen-
tes e também ao Sr. Dimas Ramos pela idéia de tê-los convidado para a festa de aniversário do seu Programa Viva 
Portugal.

Domingo passado, mais um 
Arraial Transmontano - Classe 
A.  Gosto muito de escrever 
e enaltecer pessoas que me-
recem. Parabenizo o amigo 
Luiz Augusto, familiares e ou-
tros tantos,  que reconhecem 
o trabalho e a dignidade da 
atual Diretoria do Solar Trans-
montano. Como vemos, neste 
cenário fotográfico, à esquer-
da, o casal, amigo Pacheco, 
sua Senhora Dona Fátima, a 
seguir, seus cunhados, Dona 
Glorinha e seu marido, o gran-
de transmontano, amigo Luiz 
Augusto, de pé o Maestro Hilário Caridade, do lado direito, Dr. Rui Santos, Presidente da Câmera de Vila 
Real, a quem desejamos uma boa estada no Rio de Janeiro, extensivo a todo o Grupo dos Cantares de 
Aléu.

É maravilhoso quando chegamos nas Casas Regio-
nais e vemos as famílias reunidas prestigiando os 
eventos, e no destaque especial, sr. Lopes, com sua 
esposa Anita, sua neta Mariana e o esposo Douglas, 
curtindo o Arraial Transmontano no domingo, passa-
do.

LiNdo visuaL dos amigos veteraNos Poveiros

Prestigiando o solar 
trasmontanos o meu

 amigo sr. Lisboa

casa trás os moNtes e aLto douro em aLta

outra LiNda famíLia da 
Nossa comuNidade

graNde arraiaL traNsmoNtaNo, casa cheia
Domingo passado, maravi-
lhoso Almoço Dançante, na 
Casa Trás os Montes e Alto 
Douro, com a participação  
do Conjunto Amigos do Alto 
Minho, que botaram todos 
para dançar. Como vemos 
na foto, pessoas que se fa-
zem sempre presentes a to-
dos os bons acontecimentos 
da Comunidade Luso Brasi-
leira. À esquerda, Sr. Luiz, 
sua esposa, Dona Odete, 
a seu lado Dona Graça, na 
sequûncia, o casal Dona 
Manuela, Sr. João Ribeiro 
e Sr. Luiz Morais, marido 
da Senhora Graça (Família 
Ramada). Para todo grupo 
em pauta, o desejo de muita 
saúde.
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES

O ANJO DÁ FORÇA!
UMA GRANDE FORÇA, COMEÇA A EMERGIR DE 

NOSSAS VIDAS!
MINHA FORÇA É SER CAPAZ DE SER EU MESMA 

O TEMPO TODO!

PeNSameNto da SemaNa

D. Adélia Rocha, mãe 
do nosso querido  
Agostinho dos Santos, 
Presidente da Casa 
do Minho. Faleceu aos 
92 anos,  além do filho 
Agostinho, deixou tam-
bém o Manuel e o Al-
bertino as filhas Armin-
da, Cidália e Alice. D. 
Adélia, nasceu em Cin-
fães do Douro, Distrito 
de Viseu. Foi o grande 
exemplo da mulher portuguesa, guerreira, lutan-
do sempre pelo bem estar de sua querida família.
Chamada com muito orgulho de matriarca da fa-
mília minhota. Nossas saudades e carinho à fa-
mília enlutada.

Na noite do BEER FEST. Meus jovens amigos An-
tônio Marques  e sua linda esposa Alice, com fami-
liares e amigos. Abraços fadistas!

Subiu aos céus d. adélia, 
matriarca da casa do minho

maria Luiza BoaveNtura, 
eNcoNtro com fátima BerNardeS

duaS GraNdeS 
damaS do SamBa

A família Horta, sempre unida e vencedora, vibrando de 
alegria na escolha do belíssimo samba enredo da Unidos 
da Tijuca. Na foto: a elegante primeira-dama da Unidos da 
Tijuca, D. Fátima Horta e sua belíssima filha Carta Horta.
Parabéns amigas. Abraços fadistas.

d. agostinha marques Soares, 
jovem aos 86 anos, exemplo de 

mulher portuguesa
Agostinha nasceu em 
Palmaz, Oliveira de 
Azeméis, Portugal . 
Filha de lavradores tra-
balhou desde pequena 
ao lado dos pais. Seu 
primeiro emprego fora 
da lavoura. Foi na  fá-
brica de papel , Rio 
Caima onde era muito 
querida por seus “se-
nhores”, os quais aju-
daram seus pais  D. 
Laurinda e José Soa-
res, a criar 5 filhos en-
tre eles, Glória e Agos-
tinha,  duas irmãs que se casaram  com dois irmãos, 
Mauricio Bastos e Desidério Bastos. Muito queridos e 
respeitados na Comunidade Portuguesa. Após cinco 
anos, longe do seu amor, que tinha emigrado para o 
Brasil, em 1960, chegou a este país maravilhoso. 7 
anos depois, nasceu a sua jóia, mais valiosa, a meiga 
e doce Lilian.  Agostinha afirma: estar parada é sinal de 
doença, este  é o exemplo  de mulher portuguesa, que 
adora trabalhar, cozinhar, costurar, fazer hidroginástica 
4 vezes por semana, além de cuidar da casa.
Seus grandes amores são: sua filha Lilian, suas netas 
Laíz e Leen, seu sobrinho e genro Fernando Soares 
(Presidente do Arouca), seus sobrinhos Nilton e Licínio 
Bastos. Reverenciando  sempre a alma de seu grande 
amor, que partiu para o Céu há 11 anos.
Este é o exemplo da verdadeira mulher portuguesa que 
tanto nos orgulha, é vida, trabalho e amor ao próximo..

tarde aLeGre curtiNdo o GraNde 
caNtor marcoS vivaN No tijuca

Foi muito divertido o almoço beneficente, no clube da Tiju-
ca. Casa lotada, almoço muito bem servido, na companhia 
das minhas queridas amigas Lúcia Granito e Emília Vieira, há 
muito que não me divertia tanto. Ao som da voz belíssima do 
simpático cantor Marcos Vivan, bailarinos para as senhoras, 
que felizes rodopiavam pelo salão. Em tempo: quando nos 
convidaram para dançar, respondíamos em coro: não obriga-
da, só dançamos com nossos maridos.
Respeito é bom e eu gosto. KKKKKKKK.

curtiNdo o SuceSSo daS 
feStaS do arouca

trocando ideias

O nosso Presidente do Jornal Portugal em Foco, 
Dr. Felipe Mendes,  conversando animadamente  

sobre assuntos da Comunidade , com o meu que-
rido amigo, doutor na caridade, Antônio Peralta.

Se for fofoca não conto!

Tive a alegria  de as-
sistir Maria Luiza Boa-
ventura, no programa 
matinal de Fátima Ber-
nardes na TV Globo. 
Maria Luiza deu um 
exemplo de garra, mu-
lher forte e guerreira. 
Respondendo  sobre 
solidão,  disse não sen-
tir nunca solidão nem 
tristeza, porque tem 
muitas amigas e famí-
lia que a apoiam, vai 
ficando um pouco em 
cada casa e para não 

se tornar cansativa, vai mudando quando lhe apetece.. 
É isso aí, querida amiga, (Sugestão Inteligente ), minha 
casa está ás ordens. Abraços fadistas.

Outra mesa que era só alegria na apresentação do Grupo 
de Cantares Aléu, de Vila Real na Casa de Trás-os-Montes, 
Sérgio, Margarida, José Matos, esposa Ana Maria, Lolita, 
esposo Marsal e o cantor Chaves

amizade é tudo na vida
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas 

e sua Gastronomia Regional
MOLOTOF ou MALAKOFF?
O pudim vem do nome de um diplomata/político 

soviético russo. Viatcheslav Mikhailovitch Molotov, o 
qual foi o genocidiário na Ucrânia em 1932/33 (epi-
sódio conhecido na história como Holodomor) e cujo 
nome foi ironicamente atribuído à arma química incen-
diária (cocktail molotov) pelos finlandeses na época da 
invasão soviética do seu país.

Diz-se que o nome original deste doce seria «pu-
dim Malakoff» e estaria relacionado com a guerra da 
Crimeia que decorreu em 1853 e 1856. Malakoff é o 
nome de uma fortaleza que protegia a cidade de Se-
bastopol.

O general francês Aimable Jean Jacques Pélis-
sier tomou esta fortaleza e recebeu o título de duque 
de Malakoff. E este pudim seria uma sobremesa dos 
tempos de guerra na Europa, numa época em que a 
doçaria portuguesa preparava este pudim para apro-
veitar as claras que sobram das receitas que levavam 
muitas gemas, característica típica da doçaria daquela 
região. Talvez pela popularidade destes dois influentes 
homens de batalha, e a confusão com seus nomes, e 
o período de guerra, o povo português passou a de-
signar também esta sobremesa por “pudim Molotov”.

MOLOTOF COM CARAMELOS
MOLOTOF
• 12 claras
• 12 col sopa de açúcar
 
CARAMELO
• 1 xícara de açúcar 
cristal
• 1/2 xícara de creme de 
leite s/soro
• 2 col sopa manteiga
• pitada de sal

 • Para fazer o molotof começa-se por pré-aque-
cer o forno a uns 180ºC.
• Depois num bol grande bate as claras em cas-
telo, depois adiciona o açúcar  aos poucos, ba-
tendo, até estar tudo bem em castelo.
• Unte a forma de furo muito bem com manteiga, 
isto é importante porque as claras são frágeis e 
pegam com facilidade.
• Leva ao forno por volta de 20 minutos, depois 
de passar o tempo, desliga o forno e deixa o 
molotof lá dentro a secar um pouco, tira quando 
forno tiver arrefecido.
• Por fim desenforma com cuidado e cobre com 
o caramelo liquido.
• O caramelo é simples, junta todos os ingredien-
tes, o açúcar com 2 colheres de sopa de água, 
deixa caramelizar até começar a escurecer (ain-
da não é um caramelo mas está num ponto per-
to), nesse ponto retira do lume, adiciona a man-
teiga mexe e depois as natas e mexe bem, volta 
a por no lume mais uns 5 minutos para ficar um 
pouco mais espesso e por fim uma pitada de sal 
e já está.

aRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300 a –

B. da tijuca – tel.:- 3325-3366
OUTUBRO – 31 – Sábado – 20h. Festa de 
Halloween. Show acústico com Ugo & Bruno. In-
gressos: 1 kg de alimento não perecível.

casa da ViLa da FEiRa E tERRas 
dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195
tijuca - tel.:- 2293-1542

OUTUBRO – 31 – Sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso salão com ar 
condicionado.
NOVEMBRO – 01 – Domingo – 12h no Salão No-
bre. Almoço Social. 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.
NOVEMBRO – 1 – Domingo – 12:30h. Chur-
rasco dos Aniversari-antes. Animação TB Show. 
Apre-sentação do rancho Folclórico Benvinda Ma-
ria. Bingo, bolo, dos aniversariantes dançarinos.
NOVEMBRO – 8 – Domingo – 12:30h. Chur-
rasco da Casa do Benfica. Animação TB Show..
 

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50 – 

tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
NOVEMBRO – 1 – Domingo – Sede Social – 
12h. O já tradicional Almoço Churrasco (Homenagem 
aos Naturais de São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira 
de Frades), com sardinha portuguesa na brasa, fe-
bras, uma maravilhosa mesa de frutas e outros pra-
tos variados da culinária Visiense tipo self-service e o 
delicioso caldo verde. Música ao vivo com o Conjunto 
Amigos do Alto Minho animando a festa. Teremos a 
apresentação do R.F. Guerra Junqueiro.

casa do BENFica
Rua são Francisco Xavier, 363 – Parte – Maracanã 

– Rio de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184
9984-1534/9637-6094

NOVEMBRO – 8 – Domingo – Festa da Casa 
do Benfica. Bailarico: com a Banda Típicos da Bei-
ra e show de concertinas portuguesas. Bingo: com 
5 prêmios e leilão de produtos portugueses. Bolo 
dos aniversariantes do mês com direito a parabéns 
e brindes. Sorteio de vales brindes no valor de R$ 
100,00 cada e outros prêmios. Entrada: Gostosa ca-
labresa e deliciosos aperitivos tropicais, doces por-
tugueses, pão de ló e bagaceira das Aldeias. Menu: 
churrasco self-service completo, saladas variadas, 

arroz de bacalhau, empadão, sardinha portuguesa 
assada na brasa e etc. Local: Casa das Beiras na 
Rua Barão de Ubá, 341 – Telefone 2273-1897. Re-
servas: 2261-2184 / 99984-1534 .

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

NOVEMBRO – 8 – Domingo – Comemoração do 
aniversário do Grupo Guerra Junqueiro.

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 –  tel.: 2225-1820

OUTUBRO – 31 – Sábado – 20h. Festa temáti-
ca ao dia das bruxas, Traga a sua fantasia e venha 
se divertir com o “Dia das Bruxas” na Casa do Mi-
nho. Todos os ritmos para dançar com o Dj Robson. 
Serviço de bar à parte, com bebidas e petiscos va-
riados. Estacionamento no local.

casa dos aÇoREs
avenida Melo Matos, 21/25 – tijuca – Rio de Janeiro

tel.: (21) 2568-9535
NOVEMBRO – 28 – Sábado – 20h. II Festi-
val Internacional de Folclore. Grupos participan-
tes: Grupo Folclórico Padre Tomáz Borba (Açores 
– grupo organiza-dor), Grupo de Dança Folclórica 
Rheiland Pfal’z (Alemanha), Equi-pe BellyDance 
Show (Egito), Grupo Folclórico Coração Gaúcho 
(brasil), rancho Folclórico da Casa do Distrito de 
Viseu (Portugal). Traga 1 kg de alimento não pere-
cí-vel para ajudar a instituição missionária da Ca-
ridade.

R.s. cLUBE GiNÁstico PoRtUGUÊs
Rua Graça aranha – 187 - centro

OUTUBRO – 30 – Sexta-feira – 11h. 147.º ani-
versário. Igreja Nossa Senhora do Parto  Rua Rodri-
go Silva, n.º 7

cLUBE REcREatiVo  PoRtUGUÊs
Rua ariapó, 50 – taquara

tel.: 3251-3585 / 2423-3585
DEZEMBRO – 19 – Sábado – Show de flashba-
ck com Vj Robson Castro.
PROJETO BAILE DOS SO-NHOS DOURADOS To-
dos os sábados, a partir das 18h com o Grupo Som 
e Vozes. 
PROJETO DOMINGUEIRA VIP – TODOS OS DO-
MINGOS, a partir das 18h com a dupla Gean e Ro-
ger. 1.º Domingo do mês – convidado: Grupo Raça 
Nordestina.
2.º e Último domingo do mês – convidado: Nativus 
do Forró.
PROJETO NOITE TOP SERTANEJA
TODO 1.º SÁBADO DO MÊS, a partir das 22:30 h, 
com a dupla Gean e Roger e convidados.
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Com equilíbrio, 
sem pânico

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

Na última semana, um 
relatório feito pela Agência 
Internacional de Pesqui-
sa do Câncer (IARC), ór-
gão ligado à Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
deu o que falar na internet. 
Segundo o texto, já temos 
evidências suficientes para 
classificar alimentos muito processados como sal-
sicha, bacon, presunto e outras carnes como com-
provadamente cancerígenos.

Apesar do estudo ser um importante alerta, não 
é preciso pânico. As pesquisas indicam que um 
consumo diário de 50 gramas de carne processada 
aumentam em 18% o risco de humanos desenvol-
verem câncer no intestino, reto, cólon e estômago. 
Pode parecer pouco, mas é o suficiente para que 
esses produtos sejam enquadrados na mesma ca-
tegoria em que se encontram o tabaco, a fumaça 
de diesel e o amianto. Segundo a OMS, a carne 
vermelha é considerada “provavelmente cancerí-
gena”, mas, além dos indícios menos claros, ela 
possuiu diversos nutrientes que tornam seu consu-
mo recomendável em até 500 gramas semanais. 
No entanto, os alimentos muito processados aca-
bam por perder nutrientes e sofrem a adição de di-
versas substâncias prejudiciais.

Em outros tempos, talvez essa notícia fosse 
menos alarmante, mas os hábitos modernos e a 
correria do dia-a-dia popularizam esse tipo de ali-
mentação. Por sorte, a solução para esse “proble-
ma” é simples: uma dieta balanceada e diversifica-
da, que dê preferência a alimentos naturais. Quem 
come de tudo e sem excessos apresenta menos 
riscos de complicações nutricionais. Agora, se você 
perceber que a suposta “praticidade” e a pressa le-
vam sua família a comer cada vez mais hambúr-
guer, salsicha e outros produtos industrializados, 
talvez seja a hora de tentar uma reeducação nutri-
cional. Fica a dica.

NOSSA SAÚDEFesta Portuguesa dia 8 de 
novembro no Clube reCreativo 

Português de JaCarePaguá

PROGRAMAÇÃO
Enquanto isso a FESTA PORTUGUESA continua bombando, no próximo dia 08 de novembro, 

Cardoso Sanfona Biônica e cantora Dulce recebem FÁTIMA MONTEIRO e 
Os VILACONDENSES, a partir das 11 da manhã.

Quem quiser continuar na casa, pode ficar à vontade e curtir da DOMINGUERIA VIP DO FORRÓ 
com LUIGI E CIA E CONVIDADOS, a partir das 18 horas. Informações sobre a 

FESTA PORTUGUESA nos fones da secretaria do clube: 
2423-3585 ou 3251-3585. 

A programação completa do CLUBE DOS PORTUGUESES 
está disponível no site: www.clubeportuguesjpa.com.

Presidente olivério Carvalho
 resgatando as tradições Portuguesas

A comunidade Portuguesa e Luso Brasileira esta 
super feliz com a revitalização social do Clube Recre-
ativo Português de Jacarepaguá que sob a adminis-
tração do Presidente Olivério Carvalho, com o apoio 
de sua diretoria e colaboradores, tem realizado um 
belíssimo trabalho, resgatando as Tradições Portu-
guesas no Clube. Uma vez por mês tem realizado a 
sua tradicional Festa Portuguesa, buscando de algu-
ma forma trazer a Comunidade voltar a frequentar o 
Clube Recreativo Português de Jacarepaguá, ainda 
mais que no próximo ano, o Clube esta, se preparan-
do para completar 50 anos de fundação, é importante 
trazer todos inclusive os jovens Luso Brasileiros para 
reacenderem a chama e o amor pela Pátria Mãe. E 
só com muito trabalho, criatividade, dinamismo e per-
severança isso será possível.      


