
Para a extensão da linha azul 
do Metro de Lisboa até à Rebo-
leira, o Estado vai receber  42,5 

milhões do Fundo, para concluir 
o projeto, cujo objetivo é “criar 
uma estação intermodal na Re-
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Bruxelas dá “Luz Verde” a 11
Grandes Projetos Portugueses
A Comissão Européia 

deu “luz verde” a 11 “grandes 
projetos” regionais portugue-
ses, desembolsando 460,3 
milhões de euros dos Fundos 
Europeus de Coesão e de 
Desenvolvimento Regional.

Para Portugal, 5 dizem 
respeito à área de infraes-
truturas e transportes, 3 a 
abastecimento de água para 
a  Alqueva, 2 a infraestru-
turas hidráulicas na ilha da 
Madeira e o restante a uma 
unidade de cuidados de saú-
de do Porto.

Na área dos transportes 
ferroviários, serão 32,7 mi-
lhões para a modernização 
da Linha de Sintra e com 
cerca de 30 milhões  para a mo-
dernização da Linha do Norte. 

Fé, emoção e almoço em homenagem aos Pais movi-
mentaram o Arouca Barra Clube no passado domingo, 

missa em ação de graças celebrada pelo Cônego Abílio 
que vemos na foto, realizando um belissimo discurso festi-
vo e cantou uma linda oração com o cantor Marco Vivan em 
homenagem aos Pais. Detalhes nas págs. 8 e 5

Uma data sem sombra de duvida muito marcante para as 
famílias que se reúnem para festejar e celebrar o Dia dos 

Pais, a Casa da Vila da Feira como sempre não economiza 
em escolher os seus pais. Em destaque como Pai do Ano de 
2015 Manuel Barbosa Gomes. Detalhes na pág. 17

Aqui vemos o Sr. Antero Pereira, Presidente do SAMPAPÃO, 
em companhia dos amigos da panificação o vereador Toninho Pai-
va e o deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, no lançamento do 
livro comemorativo dos 100 anos da AIPAN. Trazemos esta repor-
tagem, o aniversario do presidente da Casa Ilha da Madeira Jose 
Bettencourt, a festa da Sra. da Saúde nos Poveiros, os Agitos Pau-
listas do Armando Torrão e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO

Missa e alMoço festivo agitou
o Dia Dos Pais no arouca

teMPestaDe De aMor eM
hoMenageM aos Pais no vila

AIPAN NOS 100 ANOS LANÇOU LIVRO

Carlos Santos Silva (PSD) 
e Pedro Filipe Soares (BE) 
conseguem o pleno de pre-
senças (469) nesta legislatu-
ra. Em média, deputados do 
PS foram os que mais falta-
ram aos plenários.

Se as cadeiras vazias po-
dem, não querer dizer nada, 
os números são mais fiáveis. 
Chegados ao final da legislatu-
ra, os deputados do PS foram, 
em média, aqueles que mais 
faltaram às sessões plenárias. 
E, por outro lado, apenas 2 
deputados cumpriram todo o 
mandato e nunca faltaram.

Somados, os 74 socialistas 
deixaram os seus lugares por 
preencher em 2705 ocasiões. 
Portanto, é fazer a conta: fo-
ram 36,6 faltas por deputado 
ao longo dos 469 plenários das 
quatro sessões legislativas.

Logo atrás, surgem os do 

Só Dois Deputados
acabam o Mandato

sem Qualquer Faltaw
Várias personalidades do 

PS anunciaram quem apoia-
rão nas presidenciais - uns 
por Sampaio da Nóvoa, outros 
por Maria de Belém -, mas há 
pelo menos dois históricos do 
partido que resistirão até que 
o partido defina uma posição 
clara: Antônio Almeida Santos 
e Manuel Alegre.

Almeida Santos invocou a 
sua qualidade de presidente 
honorário do PS para não di-
zer já quem apóia. “Não pos-
so apoiar um candidato que 
não tenha o apoio do partido. 
Tenho de ficar silencioso”, ex-
plicou ainda. Acrescentando: 
“Tenho o meu pendor mas não 
vou expressá-lo. Terá de se 
manter na expectativa.”

Outro histórico em silên-
cio, a bem da unidade do PS 
e da prioridade às legislativas, 
é Manuel Alegre. Em face de 
uma notícia publicada há se-
manas no semanário Sol dan-
do conta que apoiaria Maria de 

Históricos do 
PS Esperam 
pelo Partido 

Belém, o conselheiro de Esta-
do fez publicar na sua página 
no Facebook uma nota muito 
lacônica: “Ao contrário de uma 
notícia publicada num semaná-
rio, ainda não tomei qualquer 
posição pública sobre candida-
turas presidenciais.”

Em ambos os casos, são 
fortes as relações com Maria de 
Belém. A ex-ministra da Saúde e 
Almeida Santos são amigos há 
muitos anos. Belém sucedeu a 
Santos no cargo de presidente 
do PS, depois de Antônio José 
Seguro ter ascendido à lideran-
ça do partido . Uma transição 
sem problemas: há muito tempo 
que Almeida Santos vinha pe-
dindo para deixar o cargo.

As previsões para os vinhos 
de 2015/2016 são animadoras: 
mais 8% de produção, com al-
gumas regiões a subirem qua-
se 20%, segundo as Previsões 
de Colheita para a Campanha 
2015/2016 apresentadas pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho e 
que apontam apenas uma re-
gião a descer: Setúbal deverá 
ter uma redução de 10% na 
produção, mas a comparação 
é feita com um ano “excepcio-
nalmente bom”.

Para além do aumento da 
quantidade, todos os respon-
sáveis do setor esperam uma 
“excelente qualidade”, preven-
do-se assim bons vinhos para 
provar em 2016.

Os dados do IVV estimam 
que a produção de vinho na 
campanha 2015/2016 atinja 
um volume de 670 milhões de 
litros. O aumento de produção 
é em quase todas as regiões, 

Vindima Deve Aumentar
Produção em 8%

com o Douro e Porto e as 
Terras do Dão a anteciparem 
crescimentos na ordem dos 
20%, nas regiões do Alentejo e 
do Tejo não deve haver varia-
ção na produção face a 2014, 
enquanto a Península de Setú-
bal terá a já referida queda de 
10%. No entanto, o presidente 
da Comissão Vitivinícola Re-
gional da Península de Setú-
bal, Henrique Soares, afirma 
que esta queda não significa 
um mau ano, porque “estamos 
a apontar apenas para uma 
descida de 5% de produção, 
mas temos de ter em conta que 
no ano passado a vindima foi 
muito acima da média e seria 
de esperar a descida”. Mas se 
a produção desce, a qualidade 
não: “O ano correu muito bem. 
A vinha esteve pouco suscetí-
vel a pragas e doenças e espe-
ramos ter bons vinhos”, refere 
Henrique Soares.

A Força Aérea Portu-
guesa, integrada na ope-
ração Triton da agência 
européia Frontex, resgatou 
221 migrantes irregulares 
que tentavam atravessar o 
Mediterrâneo numa embar-
cação de pesca.

Segundo anunciou, o 
Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, uma ae-
ronave “P-3C CUP+”, da 
Força Aérea, que se en-
contra em missão na Base 
Naval de Sigonella, em 
Itália, socorreu 39 crian-
ças, 39 mulheres e 143 
homens do barco de pesca 
no qual tentavam atraves-

Força Aérea Portuguesa Resgata 221 Migrantes no Mediterrâneo

boleira com ligação à linha 
de caminho-de-ferro, à linha 
azul do metropolitano e ao 
sistema de transportes pú-
blicos por onibus”.

Entre os projetos viabili-
zados está também o túnel 
da autoestrada do Marão, 
que contará com quase 90 
milhões do Fundo para “com-
pletar a auto estrada entre o 
Porto e Bragança “.

Na área ambiental, Bru-
xelas vai desembolsar cerca 
de 104 milhões com projetos 
relacionados com o Alqueva: 
a infraestrutura hidráulica 
de São Pedro - Baleizão - 
Quintos, o sistema de abas-
tecimento de água Brinches 

- Enxoé e a infraestrutura hidráu-
lica de Pedrógão.

CDS. Em 4 anos, somaram 
739 ausências, o que se tra-
duz numa média de 30,8 fal-
tas por deputado. E o parceiro 
de coligação, o PSD, não fica 
muito atrás. Cada social-de-
mocrata deu, em termos mé-
dios, 29,7 faltas - os 108 totali-
zaram 3207 ausências.

sar o mar Mediterrâneo, du-
rante mais de 7 horas de vôo.                                                                            
As operações, que envolveram 
meios de vários países que 
integram a agência Frontex, 
foram coordenadas pelas auto-
ridades italianas do Centro de 
Busca e Salvamento Marítimo 
de Roma, refere o EMGFA.O 

destacamento da Esquadra 
601 - “Lobos” encontra-se lo-
calizado na Base Naval de Si-
gonella, Itália, juntamente com 
o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, com a finalidade de 
participar no esforço da Agên-

cia Europia de Gestão da 
Cooperação Operacional 
nas Fronteiras Externas 
dos Estados-Membros da 
União Européia  para con-
trole da imigração irregular 
no Mediterrâneo.

A família açoriana reuniu-se para juntos se confraterniza-
rem com o chefe da família que ao longo do ano pro-

porciona aos seus familiares momentos de alegria, solidez 
e crescimento pessoal. Na foto o Grupo Folclórico Padre 
Tomás Borba brindando aos Pais presente com uma linda 
apresentação. Detalhes na pág. 20

uM show De folclore no Dia
Dos Pais no solar açoriano

Com certeza esta data ficará registrada na mente dos Pais 
e familiares que estiveram presente no almoço comemo-

rativo a eles na Casa de Trás-os-Montes. Na foto o Pai do 
Ano de 2015 Manoel Gonçalves, com seus familiares após 
receber o troféu entregue pelo Presidente Antonio Paiva e a 
primeira-dama Fátima Paiva. Detalhes pág. 17

carinho e eMoção à tônica Do Dia 
Dos Pais na casa De trás-os-Montes

A diretoria da Casa do Minho através do seu Presidente 
Agostinho dos Santos como sempre realizando o seu tra-

dicional almoço em homenagem ao Dia dos Pais e mais uma 
vez a resposta aos diretores e associados foi positiva lotando 
completamente o salão social minhoto, como vemos nessa 
panorâmica. Detalhes na ág. 16

festival De carinho aos
Pais na casa Do Minho
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Supermarket Comemora Seu 6.º aniverSário

Diretoria Super-
market: Roberto 
Assis, Hilário Reis, 
gestora Angela 
Amoedo, Paulo Bo-
nifácio, Walter Bo-
nifácio, Luiz Batista, 
Berg Gonçalves, 
Erasmo Gonçalves, 
Leandro Hassun, 
Eduardo Abrantes, 
Manuel Barreiro e 
Dona Marta

Associados Supermarket Felipe, 
Manasses, 

Gaúcho, 
Paulo, Paulo 

Bonifácio, 
Manuel Bar-
reiro, Walter 
Bonifácio e 

Hazenclever

Bolo 
do 6º 
aniver-
sário

Erasmo 
Gonçal-
ves, D. 
Marta, 

Sérgio, 
esposa, 
filho, Sr. 
Manuel 
Barreiro

Amigo, 
José, 

Gilberto, 
Chiquinho, 
Erasmo e 

Celso

Ani-
mação 
total

Sr. Walter 
Bonifácio, 
Jorge 
Alberto, 
Alex, Dio-
go, Paulo 
Bonifácio, 
Erasmo 
Gonçalves, 
Silveira e 
Alexandre

É com grande satisfação 
e orgulho que a Rede Super-
market comemora seu 6.º 
aniversário. Hoje ela está no 
ranking da Abras como a 1.ª 
rede associativa do Brasil em 
faturamento, com 84 lojas no 
Rio e Grande Rio.

Para comemorar esta im-
portante data, ela preparou 
uma campanha de preços 
baixos e muita divulgação em 
mídia.

A campanha foi apresenta-
da aos fornecedores, parcei-
ros, amigos e familiares no dia 

Erasmo 
Gon-

çalves, 
Nelson 

Sardinha, 
André Go-

doy, Gil-
berto, Sr. 
Eugênio 
e Hilário 

Reis

19/06 na Casa de Festa Gar-
den Party em Jacarepaguá.

A gestora da Rede Angela 
Amoedo, está cada vez mais 
confiante no sucesso de nos-
sas campanhas e que nosso 
objetivo maior é crescer cada 
vez mais em nosso estado, 
contribuindo com muitas fa-
mílias na geração de empre-
gos e oferecendo aos nossos 
clientes preços e um atendi-
mento de forma satisfatória.

As parcerias com bons fru-
tos, destacou a Rede no mer-
cado carioca.

Diretores da Supermarket 
aproveitaram para trocar 
ideias com seus parceiros, 
batendo um bom papo, re-
vendo alguns amigos, pois 
nas atividades do dia a dia, 
não sobra muito espaço 
para encontros como este, 
que aconteceu com bastante 
alegria.

Mais uma vez esteve 
presente na festa à simpá-
tica garota propaganda da 
campanha publicitária, Dona 
Marta, ela fez questão de fa-
lar a satisfação em sua vida 

de estar participando estes 
anos, com esta rede tão ma-
ravilhosa. Este trabalho abri-
lhanta a vontade de viver.

O ponto chave da festa foi 
à presença do companheiro 
da Dona Marta na campanha 
de aniversário, o ator Lean-
dro Hassun. Foi um sucesso 
os dois juntos uma sincronia 
perfeita.

Ao subir no palco para fa-
zer seu breve discurso, infor-
mou que ficou surpreso com 
a Rede e mostrou a satisfa-

ção do convite e aproveitou 
seu lado humorista e fez uma 
singela brincadeira fazendo 
o gesto do Eu quero é o..... 
preço, (nosso slogan). E ao 
mesmo tempo falou: Eu que-
ro é o... tempo (explicou ficar 
bastante tempo como garoto 
propaganda).

A campanha terá 52 dias 
de muitas ofertas e oferecen-
do aos nossos clientes produ-
tos com precinho atrativo.

Quem ainda não esteve 
na rede Supermarket perto do 

seu bairro, está perdendo a 
oportunidade de economizar 
um dinheirinho e participar do 
show de promoções.

A Rede Supermarket sem 
sombra de dúvidas é uma 
das redes que mais cresce 
no setor varejista com o slo-
gan principal “Eu quero é o.... 
Preço”.

Após o cerimonial a Banda 
Celebrare animou os convida-
dos, inclusive a garota propa-
ganda com sua vitalidade tam-
bém esbanjou alegria.

Benvinda Maria
e joaquiM Marques MendesSite: www.portugalemfoco.com.br / Email:portugal.foco@gmail.com

sede própria:
Rua Evaristo da Veiga, 47, Grupo 1007  Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 
(21) 2220.1083 / 2220.1033 (fax)

direTor presidenTe:
(In memorian) - Joaquim Marques Mendes

dep. CoM. e assoCiaTivo:
(In memorian) - Benvinda Maria

direTor responsÁveL:
Joaquim F. Marques Mendes

represenTanTe
eM porTuGaL:

Alfredo R. Cabrita Figueiredo - Av. Elias Garcia,51B-1º. Esquerdo - 
Queluz. Portugal – Telefax: (351) 21.435.3560

iMpressÃo: 
Jornal do Commercio - Rua do Livramento, 189
Centro . Rio de Janeiro . RJ - (21) 2223-.8500 

disTriBuidor:
FoLha diriGida
Rua do Riachuelo, 114
responsÁveL inTerino - eM sÃo pauLo
Armando Torrão  - Rua Dr. Francisco José Longo, 135 Chacara 

Inglesa - São Paulo - (11) 5581.2991 | 5589.3309 - Email: artorrao@
uol.com.br

exeMpLar - avuLso:
R$ 3,00 – rio de janeiro
R$ 3,00 – outros estados

assinaTuras:
novas: Semestral: r$95,00 | Anual: r$180,00
renovações: Semestral: r$90,00 | Anual: r$170,00 
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COLUNA  Dr. Victor Massena
O Príncipe da DiplomaciaLonge de ser já continental, o Brasil de hoje passou 

por algumas transições importantes para alcançar suas 
fronteiras. Desde o Tratado de Tordesilhas até as lutas 
com os espanhóis na Colônia de Sacramento, sob o 
pulso forte dos Braganças, passamos por guerras anti-
caudilhescas contra Rosas e López, até a chegada da 
República. Na República, havia um profundo sentimen-

to de Federação, herança da visão portuguesa de estado, sempre em prol da 
união em detrimento de qualquer forma de separação. O Brasil tinha de ser 
unido, grande e coeso. Dom Pedro II, nosso ponto fora da curva, imprimiu nos 
estadistas na Velha República esses ideais de nação. Rui Barbosa, ferrenho 
federalista, intelectualizou a discussão. E o Brasil avançou diplomaticamente 
nesta direção. Mas, por caminhos que a história nos leva a contemplar, nossa 
gigante nação foi aquinhoada de grandes homens. Se já não bastasse uma 
era Imperial recheada de Ministros excepcionais, como o Visconde do Rio 
Branco, seu filho, o Barão, foi tão impactante para a formação brasileira como 
fora um Nabuco, um Paraná, um Feijó, ou até mesmo Tiradentes. São ele-
mentos já absorvidos pelo nosso inconsciente coletivo como partes integran-
tes dos nossos mitos, de nossa própria identidade. Bem mais que a avenida 
que leva seu nome, Rio Branco teve pontuais ações na delimitação das fron-

teiras brasileiras. A questão do Amapá, por exemplo, intermediada pela suíça, 
foi ganha por Paranhos em 1900, contra a Guiana Francesa, território francês 
até os dias de hoje. O Oiapoque seria um marco fronteiriço das duas regiões. 
Em 1895, porém, contra a Argentina, José Maria conseguiria boa parte dos 
territórios de Santa Catarina - o antigo Desterro e do Paraná. Era a questão de 
Palmas, intermediada pelo presidente norte-americano Grover Cleveland, sob 
os protestos do ministro do exterior argentino Estanislau Zeballos, que passou 
o restante de seus dias alegando que Rio Branco praticava uma política impe-
rialista. Mas foi entre 1902 e 1903 que Paranhos projetou-se como um ícone 
da história do Brasil. Creditado pelos sucessos acima descritos, o presidente 
Rodrigues Alves o colocou no posto máximo da diplomacia brasileira, já inten-
tando resolver um problema sério com a Bolívia. É que naquela época o atual 
estado do Acre foi praticamente invadido por colonos brasileiros nordestinos, 
aproximadamente uns 50 mil, levados pelo ciclo da borracha. Estes seringuei-
ros resistiram contra várias tentativas do governo boliviano de expulsá-los, 
comandados pelo gaúcho Plácido de Castro, o que ficou conhecido como a 
Revolução Acreana. A Bolívia tentava arrendar uma parte de seu território para 

um consórcio empresarial anglo-americano, mas o Brasil, que até então não 
reclamava estas terras, passou à liderança das negociações. Comprou o 
estado do Acre e concedeu pequenos territórios. Nascia o Tratado de Pe-
trópolis. A capital do estado inclusive passou a se chamar Rio Branco. Foi o 
maior feito diplomático do Barão para a história do Brasil. Lembremos dele, 
ao olharmos o belo Pão de Açúcar, com seu bondinho, quando apareceria o 
engenheiro Augusto Ferreira Ramos, a convite do Barão, inspiração e ideia 
do próprio Barão, para a criação do belo teleférico. O Instituto Rio Branco 
passou a ser a escola que formaria todos os diplomatas brasileiros, antiga-
mente na residência de Paranhos, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janei-
ro, hoje sediada em Brasília. Quando vejo os atuais protestos de rua, fruto 
de uma justa indignação da população, nasce em mim também a indignação 
de ver o Palácio da diplomacia brasileira sendo agredida por atos de total 
irracionalidade, com a falta de limite da ignorância, mesclada de aculturação 
carente de cidadania. Não se quebra a alegoria de um mito, não se destrói 
a si mesmo, não se agride o que nos representa. Só se faz, quando não se 
representa, não se identifica, não se valoriza. E isto acontece porque estar 
perdido é a palavra mais apropriada para se definir o rumo das pessoas. Es-
tamos como a Rosa de Hiroshima, estúpida e inválida, rotas alteradas. Almas 
cativas da direção do vento, em prol da conquista do nada.
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Notas.. ...E mais

PÊNDULO Gonçalo Ramires
A cidade de Viriato é um terraço florido. Com um 

centro histórico pequeno e airoso, onde se pode co-
mer e beber à sombra de torres e ameias, a hospita-
lidade beirã está ganhar uma nova vida. E o consolo 
que Viseu sempre pôs na mesa está agora mais mo-
derno, com novas casas de petiscos e vinhos criadas 
por uma geração de jovens apaixonados pela sua 
terra.

Quem almoçar ou jantar no Dux Palace pode 
considerar que fica um bocadinho da família de Luís 
Almeida e Vanessa Santos, que abriram há quatro 
meses o restaurante de petiscos e vinhos que está 
a ganhar notoriedade - bem merecida - em Viseu. O 
naco de bacalhau confitado com puré de grão e gre-
los e o folhado de pastel de nata com uma bola de 
gelado foram o prato e a sobremesa servidos no ca-
samento deles, há dois anos, ambos criação de Luís. 
O doce, que não é demasiado doce, antes um palá-
cio de texturas e sabores, é viciante desde a primeira 
colherada. Ouvir Vanessa contar estas histórias, de 
olhos brilhantes, é outro dos encantos do novo res-
taurante, que é, apesar da juventude do casal, o seu 
quarto negócio. Têm ambos 29 anos, conheceram-se 

Ponte da Barca soa a Minho tradicional, mas uma nova 
vaga de restaurantes, alojamentos, de inspiração ecológi-
ca e uma forte aposta nos produtos locais, como o vinho 
verde, estão a dar um vigor contemporâneo à vila atraves-
sada pelo rio Lima. O Minho ainda é o que era, verde e 
hospitaleiro, mas está a ganhar um “twist” cosmopolita que 
vale a pena conhecer.

Depois de correrem o mundo em busca do paraíso, 
foi numa verdejante encosta minhota que Joelle Coppin 
e Dirk Vankerschaver o encontraram. A escolha poderá 

Comer, beber e estar em Viseu

parecer estranha, tendo em conta os locais por onde pas-
saram, numa longa lista que inclui Havai, Indonésia ou 
Córsega, mas para este casal de belgas, praticantes de 
surf e windsurf, faz todo o sentido. Da velha quinta, quase 
em ruínas, que adquiriram vai para 5 anos, já pouco resta. 
Hoje, o espaço é um verdadeiro monumento à natureza e 
ecologia, desde 2012 partilhado com hóspedes vindos dos 
4 cantos do mundo que, tal como eles, vêm em busca de 
uma da paz e sossego já rara de encontrar. Começamos 
por Cascais e depois corremos o mundo, sempre à procura 
de um lugar como este”, conta Dirk, enquanto nos guia pela 
propriedade, que conta com 2 quartos e 6 lodges, todos 
construídos pelos próprios. “Com as próprias mãos e muito 
amor, mas ainda continua muito por fazer”, sublinha, apon-
tando para a “piscina natural”, rodeada de alfazemas. Em 
todas as construções, “foram apenas utilizados produtos de 
baixa energia e matérias naturais” como cortiça, madeira, 
cal ou tintas artesanais feitas pela própria Joelle, com ingre-
dientes como batata ou farinha.

O Na-Bé, assim se chama esta unidade, numa original 
abreviatura de “Natureza e Beleza”, as duas palavras que 
melhor definem o conceito da casa, apresenta-se assim, 
nas palavras dos seus proprietários, como um “alojamento 
de luxo”. Não tanto pelas mordomias (embora também as 
haja, como as refeições caseiras com produtos biológicos 
ou as massagens no spa de inspiração oriental com vista 
para o vale), mas mais pelo contacto direto e privilegiado 
com a natureza, que permite desligar por completo da agi-
tação do dia-a-dia. Ou como questiona Dirk, “há luxo maior 
que esse?” É caro leitor não deixe de ir ao Minho .

quando trabalhavam no restaurante Quinta de Cabriz, 
do grupo Dão Sul - Luís cozinhando e Vanessa na ges-
tão da sala. Durante os quatro anos que viveram em 
Nelas, abriram um bar. Depois, em Coimbra, lançaram 
com dois sócios dois restaurantes - e daí vem a mar-
ca Dux - o Dux Petiscos e Vinhos e o Dux Taberna 
Urbana. O Dux Palace, em Viseu, é o terceiro restau-
rante em três anos e saiu todo do trabalho do casal: 
decoração em tons de cinzento, com caixas de vinhos 
a revestir o balcão e móveis de cortiça, que passa 
uma mensagem. “Queremos ser conhecidos pelos 
nossos petiscos e por sermos um restaurante amigo 
do vinho”, refere Vanessa. A carta tem 153 referên-
cias, com maior incidência no Dão. E se a escolha for 
confusa, peça ajuda a Vanessa e fica bem resolvido o 
casamento entre os trinta petiscos que Luís cozinha 
- embora alguns, como as pataniscas de bacalhau, 
pareçam ter mão divina - ou os pratos da carta, que 
incluem as delícias beirãs (cabrito, polvo, bifes, ba-
calhau) e ainda risotti, lasanha e arroz. À noite, pode 
entrar-se no Dux - que ficou Palace por ser ali o 
antigo café Palace - como se fosse um bar, para um 
copo de vinho e um petisco.

O bOm E vElhO miNhO

Portas com agenda própria
Os líderes do PSD e do CDS afinal vão fazer “cam-
panhas distintas”. A idéia é ter “agendas comple-
mentares e não conflituantes”.  Mas nos grandes 
eventos Passos e Portas vão estar juntos. A coliga-
ção Portugal à Frente diz que quer potencializar ao 
máximo Paulo Portas na campanha. E, ao contrário 
do que se previa, Passos Coelho e Portas vão ter 2 
voltas em separado na corrida para as legislativas 
de 4 de Outubro. “O PSD e o CDS continuam a 
existir, e a prova é que vão fazer campanhas dis-
tintas. Passos não vai andar colado a Portas, como 
este não vai andar colado a Passos. Hão-se apare-
cer juntos numa outra ocasião, mas só isso”, reve-
lou fonte de Passos Coelho.
Sócrates pode ser libertado no dia do 
primeiro debate entre Passos e Costa
Primeiro frente-a-frente na TV marcado para 9 de 
setembro, dia em que termina o prazo para o juiz 
reavaliar prisão preventiva. Partidos não se lem-
braram do caso. “O assunto não estava na agenda 
do debate, mas a atualidade impõe.” Poderá ser 
desta forma o início do primeiro frente-a-frente en-
tre Pedro Passos Coelho e António Costa, .. É que 
neste mesmo dia o juiz Carlos Alexandre pode 
tomar uma decisão sobre José Sócrates, poden-
do a libertação do ex-primeiro-ministro, preso na 
cadeia de Évora por suspeitas de corrupção, ser 
uma forte hipótese.
Retoma da economia portuguesa 
deverá prosseguir nos próximos meses
Os indicadores compósitos da OCDE, que ante-
cipam inflexões no ciclo econômico de cada país, 
apontam para a continuação do crescimento da 
atividade em Portugal em Junho para 101,21, 
acima da média de longo prazo de 100 pontos, 
contra 101,17 em Maio, tendo  um crescimento 
de 0,03%. Este indicador, que antecipa inflexões 
no ciclo econômico de cada país, aponta para a 
continuação do crescimento da atividade em Por-
tugal. A economia portuguesa cresceu 1,5% no 
inicio de 2015, mais do que duplicando o cresci-
mento homólogo observado no último trimestre 
de 2014. O governo e as principais organizações 
internacionais antecipam um crescimento anual 
em torno de 1,6%.
PS colocou falsos desempregados nos 
outdoors. Agora volta às origens
Primeiro um certo ar religioso, depois o destaque 
de um emprego perdido durante um governo PS 
e ontem a descoberta de que os últimos carta-

zes da campanha são falsos. Os outdoors que a 
campanha de Antônio Costa pôs na rua sobre o 
emprego contam histórias que não aconteceram 
com as pessoas que neles aparecem. Isso mes-
mo foi confirmado ontem por uma das caras dos 
cartazes, que está a ponderar processar o PS. O 
partido pediu desculpas públicas. E decidiu voltar 
às origens e  chegam novos cartazes às ruas e 
mais simples não poderiam ser: a cara de António 
Costa e a frase “É tempo de confiança.”
investimento publicitário cresce 9,2% 
no semestre
O primeiro semestre de 2015 fechou com um inves-
timento publicitário de 3.259 milhões de euros em 
Portugal, a preços de tabela, um novo crescimento 
de 9,2% face a igual período de 2014, segundo os 
últimos dados da Carat. ...
PCP exige interrupção da venda de 
tecnológica de comunicações militares
O PCP exige a interrupção do processo de privatiza-
ção da EID - Empresa de Investigação e Desenvol-
vimento, considerando que “enfraquece as capaci-
dades nacionais numa área estratégica” e apelando 
ao reforço da empresa. Num comunicado enviado 
às redações o PCP considera que a privatização da 
EID “constitui mais um atentado contra os interes-
ses nacionais”, porque “enfraquece as capacidades 
nacionais numa área estratégica”.Nesse sentido, o 
PCP reclama que “o processo seja interrompido” e 
que “seja promovido o reforço do papel da EID no 
importante segmento tecnológico a que a mesma se 
dedica”.
Turismo de cruzeiros cresce 10% 
Futuro terminal de cruzeiros de Santa Apolónia 
terá um investimento privado na ordem dos 50 
milhões de euros. O turismo de cruzeiros em Lis-
boa cresceu nos primeiros 6 meses  quase 10%,  
revelou o ministro da Economia, que defendeu 
uma forte aposta neste tipo de turismo. Pires de 
Lima adiantou que a expectativa do Governo é 
que “Lisboa possa acolher 750 mil turistas de 
cruzeiros nos próximos 5 anos, por ano. O que 
significa um crescimento de 50% face à realidade 
de 2014”. “Este tipo de turismo é cada vez mais 
interessante para uma cidade como Lisboa ou 
Porto. As indicações que temos indicam que 90% 
das pessoas que nos visitam ficam com uma for-
te intenção de regressar as estas cidades. Cada 
um deles gasta quase 200 euros experimentando 
diferentes tipos de atividades”, afirmou. Pires de 
Lima .

GOvERNO
Depois de 4 anos de muitos 

sacrifícios e apertos financeiros 
da população, Portugal come-
ça a apresentar alguns sinais 
de que está a melhorar. O nível 
de emprego aumentou, os de-
sequilíbrios fiscais estão sob 
controle, a retomada do cresci-
mento econômico acentuou-se 
– e os portugueses demons-
tram ter mais esperanças. É 
claro que esta recuperação do 
país foi obtida à custa de muitos 
sacrifícios: saíram para o exte-
rior milhares de trabalhadores, 
cortaram-se benefícios fiscais 
e previdenciários, cobraram-se 
mais impostos, enfim, foi um 
período de apertos, de austeri-
dade – e também de protestos.

Vamos aguardar os resulta-
dos das eleições de 4 de outu-
bro para ver que rumos políticos 
o país irá tomar nos próximos 
anos.

CAmPANhA
Os partidos políticos, a esta 

altura, empenham-se, como é 
óbvio, na campanha eleitoral. E 
chegam até ao exagero, como 
aconteceu na semana passa-
da quando o Partido Socialista 
usou fotografias de uma eleito-
ra em cartazes de propaganda, 
fotografias que não tinham sido 
autorizadas.

SÓCRATES
No último fim de semana, 

junto à cadeia de Évora onde 
se encontra preso o ex-Primei-
ro-Ministro José Sócrates, hou-
ve tumulto que só terminou com 
a intervenção da polícia. De um 
lado, estavam aqueles que pro-
testavam contra a prisão do so-
cialista; do outro, os que defen-
diam a continuidade da mesma. 
Uma tristeza e uma vergonha. A 
que ponto chegamos em maté-
ria de ética e de honestidade na 
política...

DESPORTivAS
O nosso “Vasco da Gama” 

não foi além de um empate con-
tra o “Joinville” no último domin-
go. E tivemos mais de 41.000 
vascaínos no Maracanã. Pelo 
andar da carruagem, será difícil 
sair da queda de divisão...

Em Portugal, o “Sporting” ga-
nhou a “Supertaça” ao vencer o 
“Benfica” por 1x0, na estréia do 
treinador Jorge Jesus. Os “en-
carnados” voltaram arrasados 
do Algarve, onde se realizou o 
jogo – e não é para menos.

Já a “Volta à Portugal” em ci-
clismo foi ganha pelo espanhol 
Gustavo Veloso.

REAl GAbiNETE
Cássio Loredano apresen-

ta os desenhos da cidade no 
Instituto Moreira Sales. No do-
mingo, o “Estado de São Pau-
lo” publicou um trabalho sobre 
a exposição na qual se declara: 
“O carioca passa pelos Arcos 
da Lapa como se fosse a coi-
sa mais natural do mundo: um 
aqueduto romano no meio da 
cidade. Não fica olhando para 
o “Pão de Açúcar”, e sim para 
o Real Gabinete Português de 
Leitura. Quando levei minha fi-
lha caçula lá, ficou mesmeriza-
da com aquilo”.

Orgulho para nós...

hiSTÓRiA
O ex-Embaixador do Brasil 

em Lisboa, Synesio Sampaio 
Góes Filho, acaba de lançar o 
livro “Navegante, Bandeirante, 
Diplomata”, um ensaio sobre a 
formação das fronteiras do Bra-
sil. Para o Prof. Arno Wehling, 
autor do prefácio e Presidente 
do Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro, a obra valoriza a 
tarefa ciclóprica da construção 
do espaço social e a habilidade 

luso-brasileira em mantê-lo di-
plomaticamente...

ASSUNÇÃO
Nesta semana os poveiros 

celebram a Senhora da Assu-
ção, padroeira da cidade. No 
domingo, a Casa dos Poveiros, 
no Rio de Janeiro, teremos a 
Missa solene, o almoço festi-
vo e a procissão. Lembramos, 
com saudade, as tardes de sol 
na Póvoa de Varzim, com fogos 
no mar e sinos a repicar, e à 
noite, na véspera da festa, as 
mulheres vendendo castanhas 
“quentes e boas”... Tempos de 
devoção à Senhora do Mar – e 
vinha de Braga o Arcebispo da 
diocese para presidir às soleni-
dades litúrgicas, e muita gente 
do norte do país...

DiA DOS PAiS
No domingo passado ce-

lebramos o “Dia dos Pais”. 
Aqueles que ainda os têm 
vivos, puderam beijá-los cari-
nhosamente, dizer-lhes “obri-
gado” por tudo, abraçá-los até 
sentir o coração bater mais 
forte. E aqueles que já os 
perderam – pelas leis da vida 
– amanheceram o dia lem-
brando-se deles, da sua ima-
gem, do seu sorriso, dos seus 
conselhos e de sua ternura 
escondida quase sempre num 
gesto ou num sorriso.

Dia dos Pais – um beijo para 
eles, independentemente de 
estarem ao nosso lado ou de já 
estarem ao lado de Deus.

DRAmAS
É chocante ver centenas de 

emigrantes que vivem em paí-
ses da Europa e foram gozar as 
férias em Portugal a protestar 
em frente às Agências no “Novo 
Banco” (antigo Banco Espírito 
Santo) contra a perda de seus 
depósitos. Acumularam durante 
anos as poupanças que, entre-
tanto, desapareceram com a 
queda e a insolvência do antigo 
banco. É realmente um drama e 
compreende-se a angústia des-
sas famílias que de uma hora 
para perderam os depósitos 
ou parte deles. Os emigrantes 
mais atingidos foram os que vi-
vem a trabalhar em países eu-
ropeus, nos quais o Banco tinha 
agências.

REAl Em REviSTA
Depois de quase 2 anos de 

trabalho, terminou o projeto “O 
Real em Revista”, que consistiu 
no levantamento de periódicos 
do século XIX que estão no 
acervo do Real Gabinete Por-
tuguês de Leitura. O projeto foi 
financiado pela “Petrobrás Cul-
tural” e coordenado pela Profa. 
Gilda Santos. Envolveu vários 
professores e alunos universi-
tários. O registro videográfico 
já está na “internet”. Tivemos 
várias publicações, exposi-
ções, conferências, filmes, etc. 
em torno do projeto. Parabéns 
à Profa. Gilda Santos, à Profa. 
Ângela Teles, à Ramon Botelho 
e a outros participantes pelos 
resultados e pela importância 
do trabalho final.

PORTUGAl A ARDER
Neste ano os incêndios em 

Portugal atingiram níveis de-
vastadores. São às centenas, 
por dia, conforme se verificou 
no fim de semana. Não há 
bombeiros que cheguem para 
combater tantos focos. O fogo 
rebenta e espalha-se esponta-
neamente por matas, pinhais e 
bouças. E causa aflições, sofri-
mento e perdas enormes.

FEChO
Os anjos estarão a anunciar 

a chegada. São tempos de ale-
gria. Sorri com esperança.



Regiões & Províncias
valpaços

seia
Aguiar da Beira

mêda

Mais de uma centena 
de pessoas participa-

ram no I Encontro de Ex-
combatentes do concelho 
de Valpaços, no passado 
sábado, dia 1 de Agosto.

Foi na rotunda do “Me-
morial ao Combatente” 
que teve início o programa 
de um dia que pretendeu 
reunir todos os valpacen-
ses que combateram por 
Portugal em África.

O Presidente do Mu-
nicípio, Amílcar Almei-
da, fez uma intervenção 
emotiva, lembrando “to-
dos os que, pela sua in-
tervenção e dedicação 
na defesa de Portugal, 
combateram na guerra 
do Ultramar, sofrendo e 
fazendo sofrer aos seus 
familiares o preço do de-
ver cumprido, em nome 
da liberdade e indepen-
dência de Portugal”.

Recordou, também, as 
mulheres, muitas entre a 
plateia, “mães, esposas 
e filhas portuguesas, que 
com lágrimas de sau-
dade, de incerteza e de 
angústia, sofreram em 
silêncio e à distância, o 
sacrifício e a dor da perda 

I Encontro de Ex-combatentes
do concelho de Valpaços

ou inclusive a demora do 
regresso de um filho, um 
marido, um pai”.

Também o Coronel de 
Infantaria Armando dos 
Santos, Comandante do 
RI 19, fez uma peque-
na resenha histórica das 
perdas, custos e motiva-
ções que a referida guer-
ra causou. Na presença 
do Presidente da Assem-
bleia Municipal, Francis-
co Tavares, Presidente 
da Junta de Freguesia de 
Valpaços e Sanfins, An-

tónio Castanheira, entre 
muitos outros, Armando 
dos Santos disse que 
“como valpacense é com 
o maior orgulho e emo-
ção que me associo a 
esta cerimônia que como 
militar, é para mim muito 
gratificante sentir que as 
minhas gentes, ao rea-
lizar esta singela home-
nagem pretendem pre-
servar e respeitar a sua 
história, honrando a me-
mória daqueles nossos 
48 militares do conce-

lho de Valpaços, que se 
desprenderam da vida, 
tombando ao serviço da 
Pátria, no cumprimento 
do dever, honrando a sua 
bandeira”.

Seguidamente teve lu-
gar à cerimônia militar de 
Homenagem aos Com-
batentes do Concelho de 
Valpaços, com a presença 
de militares do RI 19, an-
tes da visita ao cemitério 
para deposição de flores 
nas campas dos ex-com-
batentes já falecidos.

Foi também descerrada 
à placa na Praceta Amadeu 
Falcão Santinho, como ho-
menagem a um ilustre val-
pacense que faleceu em 
combate em Angola, a 28 
de Agosto de 1965.

Depois da missa evo-
cativa, dirigida pelo Padre 
Leonel Reis, fez parte ain-
da do programa o almoço 
convívio, durante o qual 
foi apresentada a obra 
“Destino Ultramar”, da 
autoria de José Louren-
ço Montanha de Andrade, 
membro da comissão or-
ganizadora do I Encontro 
de Ex-combatentes do 
concelho de Valpaços.

Fé mobilizou centenas 
de pessoas na recepção 
da Imagem Peregrina de 
N. Sra. de Fátima

No dia 28, por volta 
das 19H00 a paróquia de 
Mêda recebeu a Imagem 
Peregrina de Nossa Se-
nhora de Fátima.

A recepção teve lu-
gar na entrada da cidade 
junto ao monumento do 
Ex-Combatente onde che-
gou escoltada por vários 
motards do Motoclube de 
Mêda, por uma viatura 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Mêda e da Guarda 
Nacional Republicana e 
foi recebida por uma mul-
tidão que fez questão em 
acompanhar a Imagem 
até ao largo das antigas 
escolas primárias, onde 
se procedeu à celebra-
ção da Eucaristia Solene 
com a participação de to-
das as paróquias da zona 

Visita da Imagem Peregrina 
da N.ª Sra. de Fátima

pastoral de Mêda. No final 
desta eucaristia, houve lu-
gar à bênção da nova am-
bulância do INEM que foi 
entregue aos Bombeiros 
Voluntários de Mêda, ten-
do início logo de seguida 
a procissão das Velas até 
à Igreja Paroquial onde a 
Imagem Peregrina de N.ª 
Senhora de Fátima perma-
neceu durante a noite.

O município de Mêda 
fez-se representar na pes-
soa do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, Prof. 
Anselmo Sousa e restante 
Executivo Municipal.

A visita da Imagem de 
N.ª Senhora de Fátima in-
sere-se na peregrinação 
de 12 meses às dioceses 
portuguesas no âmbito 
dos preparativos para as 
comemorações do cen-
tenário das aparições de 
Fátima que termina em 
maio de 2016.

O Santuário Nossa Sra. 
da Saúde, em Valezim, rece-
beu no dia 24 de julho o con-
vívio anual dedicado aos sê-
niores do concelho de Seia, 
uma organização da Câmara 
Municipal de Seia.

Destinado a pessoas com 
idade igual ou superior a 65 
anos de idade, reformados 
ou pensionistas, o encontro 
sênior teve início às 10h, 
com a recepção dos partici-
pantes pelo grupo de bom-
bos de Vila Nova de Tázem, 
a que se seguiu a Eucaristia, 
celebrada por D. Manuel Fe-
lício, bispo da Guarda, e o 

Câmara Promoveu
Convívio Entre Seniores

almoço, às 12:30h.
A animação tomou conta da 

tarde, com o Grupo de Concer-
tinas do Rancho Folclórico de 
Paranhos da Beira e um baila-
rico a proporcionar momentos 
de dança e diversão.

Para os seniores esta é 
uma oportunidade de en-
contro, partilha e convívio 
concelhio, sendo este o mo-
mento anual de reencontro 
entre populações. Para além 
desta vertente, o fato de o 
convívio este ano se realizar 
no concelho, é um meio de 
dar a conhecer o patrimônio 
do concelho.

Centenas de pessoas 
participaram dia 7 de julho, 
nas atividades comemorati-
vas do Feriado Municipal. É 
o dia maior deste Concelho 
de Ribacôa, dia em que se 
assinalou o 351.º aniversá-
rio da Batalha da Salgadela 
(7 de julho de 1664), na qual 
as tropas portuguesas, sob 
o comando de Pedro Jac-
ques de Magalhães, derro-
taram as tropas inimigas.

Um dia que começou 
bem cedo com a visita à 
Reserva da Faia Brava, um 
passeio que se revelou inte-
ressante e revigorante pela 
oportunidade única de con-
tato com a natureza e paisa-
gens deslumbrantes.

Pelas 10h00 nos Paços 
do Concelho, as comemo-
rações prosseguiram com 
o hastear da Bandeira, se-
guindo-se a visita e Inaugu-
ração do novo espaço dos 
Serviços Técnicos, o Bal-
cão do Munícipe e o Espa-
ço do Cidadão, um espaço 
renovado feito a pensar no 
morador, no seu conforto e 
necessidades. Já no Pavi-
lhão dos Desportos, mais 

Balanço Positivo nas
Comemorações do Feriado Municipal

de meia centena de Figuei-
renses receberam o Cartão 
de Saúde, uma importante 
iniciativa do atual Executivo 
feita a pensar nas carências 
no setor da saúde que se 
vivem no Concelho. O Car-
tão de Saúde não pretende 
substituir as obrigações do 
Sistema Nacional de Saú-
de, mas sim ser um com-
plemento a este, para que 
todos tenham as mesmas 
oportunidades.

Após um alegre convívio 
durante o almoço volante 
que decorreu nas Piscinas 
Municipais, foi inaugurado 
o Atelier de Cerâmica sede-
ado nas antigas escolas de 

Castelo Rodrigo.
Durante a tarde o Sr. 

Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Dr. Paulo Langrou-
va, passou pelo “Verão To-
tal”, onde em entrevista ao 
apresentador de televisão, 
Hélder Reis, lembrou o por-
quê de se assinalar este 
dia histórico e salientou a 
importância do Concelho 
no que toca ao vastíssimo 
patrimônio natural, arquite-
tônico, cultural e religioso. 
O Sr. Presidente falou ain-
da do novíssimo Seguro de 
Saúde Municipal, onde real-
çou “o nosso lema é cuidar 
das pessoas”. É um projeto 
arrojado, mas necessário, 

dada a carência neste se-
tor em todo o Concelho. Foi 
e é uma iniciativa pioneira 
em todo o país que visa dar 
qualidade de vida e saúde a 
todos os moradores.

Já em Barca d’Alva, jun-
to ao magnifico espelho 
de água do Rio Douro, foi 
inaugurado o novíssimo 
ATM (multibanco) ali colo-
cado. Era um investimento 
necessário e muito aguar-
dada pelos habitantes de 
Barca d’Alva.

O dia não poderia ter 
acabado da melhor forma 
com um belíssimo concerto 
da Orquestra de Sopros de 
Aguiar da Beira.
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Explosão de Alegria da família Moreira
no Dia dos Pais no Arouca Barra Clube

Emoção esta 
é a palavra 
exata para 

este momento 
mágico em que 

o Dr. Paulo 
César Moreira foi 

escolhido como 
Pai do Ano de 

2015 do Arouca 
Barra Clube. Na 

foto com sua 
neta Ana Paula, 

esposa Dra. Ana 
Amélia, sendo 
homenageado 

pelo presidente 
Fernando Soares 

e esposa Liliam 
Soares

Dr. Paulo César Moreira recebendo seu presente e o carinho da sua linda família, esposa, Dra. Ana 
Amélia, filhos, nora e a neta Ana Paula

Um belo momen-
to com a família 
Moreira reunida, 
os filhos Dr. Paulo 
César Moreira, Dr. 
Douglas Moreira, 
Dr. Elaine Moreira, 
com o Patriarca 
Antonio Moreira 
e a Matriarca Efi-
gênia Moreira que 
iniciaram esta linda 
história de vida,ao 
lado das noras 
Dr. Ana Amélia 
Monique, demais 
familiares e a en-
fermeira Maria

Um domingo maravilhoso vivido pela famí-
lia Moreira no almoço comemorativo ao 

Dia dos Pais, no Arouca Barra Clube que es-
colheu como Pai do Ano de 2015, o Dr. Paulo 
César Moreira, ex-presidente do Clube foram 
momentos de total alegria e descontração do 
clã Moreira que envolveu o homenageado 
de carinho e muito amor. Dr. Paulo César ao 
lado da sua esposa Dra. Ana Amélia era só 

alegria com a presença dos seus familiares, 
dava para sentir o clima de felicidade, fra-
ternidade e amor entre todos. Um destaque 
especial para o Patriarca da família nosso 
querido Antonio Moreira “Toninho da Cofico” 
como os amigos o chamam carinhosamen-
te e esposa a Matriarca a grande guerreira 
Dona Efigênia Moreira, além de filhos, netos 
e noras que juntos sintetizavam toda a es-

Uma foto 
para o 
álbum de 
família dos 
jovens  e 
bonitos 
netos do 
clã Moreira 
com seus 
avós 
Antonio 
Moreira e 
Efigênia 
Moreira

Um dia muito especial vivido no almoço festivo ao Dia dos Pais 
no Arouca, Tatiana, Max, Maximino, Cláudia, Arlete e Ana Amélia

Uma explosão de alegria no domingo festivo ao Dia dos Pais, com o 
Pai do Ano Dr. Paulo César Moreira distribuindo felicidade

Marco Vivan apresentou o novo cantor da sua banda, seu amigo 
Dr. Paulo César Moreira Pai do Ano de 2015, mostrando suas 
qualidades de grande cantor, “será que vai gravar um CD”?

sência e carinho a aquele que durante o ano 
inteiro de alguma forma está sempre presen-
te ao seu lado, sem dúvida alguma mais um 
capítulo a ser registrado desta linda família 
que ao longo dos anos vem se destacando 
no seio da nossa comunidade portuguesa 
e mais uma vez a diretoria do Arouca Bar-
ra Clube na pessoa do seu Presidente Fer-
nando Martins Soares, acertou em cheio 

na escolha do Pai do Ano de 2015, pois Dr. 
Paulo César Moreira ex-presidente do Clube 
realizou na sua gestão um belíssimo trabalho 
em prol do engrandecimento do clube, agora 
dando sequência ao projeto o atual presiden-
te. Parabéns a todos pelo grande domingo 
de paz, amor e fraternidade que envolveu 
a família Moreira. Na oportunidade o Jornal 
Portugal em Foco parabeniza a todos.

O tradicional almoço de convívio so-
cial do Clube Camponeses de Por-
tugal em Caxias. Não poderia ter 

melhor ar festivo. Naquele domingo ma-
ravilhoso dia 9 de Agosto em homenagem 
aos Pais, foi comemorado também a pos-
se festiva da nova diretoria do Clube para o 
biênio 2015/2017. Que concerteza irá conti-
nuar cada dia mas fortalecendo o engrande-
cimento dos Camponeses. Na oportunidade 
também do foi renovada a parceria do Clu-
be com o Rotary Club de Duque de Caxias, 
uma a parceria que já vem dando certo a 
um bom tempo. Foi uma linda festa com 
associados e amigos, sendo oferecido um 
grandioso almoço dançante, em destaque: 
porco no rolete, caldo verde, sopa de ervi-
lha, galeto na brasa, carne assada, feijão 
e grande buffet. Para agitar o convívio um 
excelente show com o cantor Roberto Go-
mes (cover de Roberto Leal) e sua Banda. 
Além do tradicional bingo e leilão, mas com 
certeza a tarde foi dedicada aos Pais pre-
sente no Clube Camponeses de Portugal, 
onde foram acarinhados pelos seus filhos 
e familiares, outro destaque do evento foi 
o belíssimo espetáculo proporcionado pelo 
excelente Rancho Folclórico Infantil Manuel 
Coelho que cada vez mais nos encanta em 
suas apresentações. Parabéns a diretoria 
do Clube Camponeses de Portugal.

Linda festa do Dia 
dos Pais e Posse da 

nova Diretoria

Show De aLegria no Dia DoS PaiS no aroucac.S camPoneSeS 
De PortugaL

Um mar de paixão e carinho envolveu a família Duarte Gomes, no passado 
domingo, no Almoço em homenagem ao Dia dos Pais no Arouca Barra Clube. 
O amigo Custódio Duarte Gomes transbordava de felicidade ao lado da sua 
estimada e querida família que sempre se reúne para festejar os grandes mo-
mentos. Na foto, com sua esposa Dona Zulmira, seus filhos Dr. Antonio Luís 
e Dr. Álvaro Duarte, suas noras Valéria Águeda e Tereza Cristina e o grande 
xodó dos avós, os netos, Olivia, Daniel e Ana Maria, cursando a Faculdade 
de Direito na PUC-RJ

Um dia muito 
especial de cer-
to para o Paizão 
Dr. Antonio Luís 
Duarte Gomes, 
com sua prince-
sinha, sua filha 
Olivia e esposa 
a sorridente em-
presária Valéria 
Águeda que 
formam mais 
uma belissima 
família da nossa 
comunidade 
luso-brasileira

Uma verdadeira avalanche de famílias no Arouca Barra Clube no 
almoço comemorativo ao Dia dos Pais. Um destaque desta data ma-
ravilhosa, vemos Amadeu Lopes Teixeira (pai) Tijucana, Mônica Se-
queira Lopes Teixeira (filha), Cristina Sequeira Lopes Teixeira (filha), 
Coronel Agostinho Sequeira Lopes Teixeira (filho), Laura Sequeira 
Lopes Teixeira (esposa) com seus genros e nora e Ricardo F. Cor-
reia da Silva

Uma verdadeira reunião de famílias portuguesas e luso-brasileira lo-
tando as dependências do Arouca Barra Clube, para festejar o chefe 
da família, pois durante o ano ele está sempre presente na vida de 
todos em especial dos filhos. Aqui no registro fotográfico o dinâmico 
Justino Trindade curtindo o Dia dos Pais no Arouca Barra Clube
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CENÁRIO POLÍTICO 
PORTUGUÊS

financeira que quase o 
levou à bancarrota – e 
com a Europa comuni-
tária voltada sobretudo 
para a “agonia” da Grécia 
– as políticas e as priori-
dades do futuro governo 
português – seja qual for 
a sua filiação partidária 
– provavelmente não se 
afastarão dos rumos que 
vêm sendo seguidos pelo 
atual Executivo para eli-
minar os desequilíbrios 
das contas públicas, criar 
postos de trabalhos e pro-
mover o desenvolvimento 
econômico. Poderão mu-
dar os atores; a retórica 
dos políticos vai ser ou-
tra, com certeza; neste 
ou naquele rumo surgirão 
alternativas; é provável 
que a conjuntura européia 
melhore e provoque mais 
otimismo, mas, no fundo 
e no essencial, seja qual 
for o lado vencedor, não 
esperemos que ocorra um 
grande afastamento após 
as eleições de outubro, 
das políticas atuais.

O importante é que o 
país não se afaste do ca-
minho da recuperação e 
do esforço próprio, pen-
sando que serão os ou-
tros a fazer por ele e que, 
mudando o discurso, a 
ambrósia venha da Euro-
pa, que a estagnação da 
economia e o desempre-
go se combatem com a 
oratória de São Bento e 
que a dívida se amortize 
com passeatas no Terreiro 
do Paço.

O País precisa vencer 
as dificuldades por que 
tem passado nos últimos 
anos – e isso só será pos-
sível com o esforço de 
todos os portugueses, a 
começar por aqueles que 
têm a responsabilidade de 
cumprir políticas que não 
sejam baseadas no dis-
curso demagógico e nas 
promessas fugazes.

A. Gomes da Costa 

Em 4 de outubro reali-
zar-se-ão as eleições para 
a escolha de 220 deputa-
dos à Assembléia da Re-
pública, em Portugal.

As sondagens apon-
tam, até agora, para um 
certo equilíbrio entre a co-
ligação partidária que está 
no governo, constituída 
pelos sociais-democratas 
e pelos democratas-cris-
tãos e os socialistas, que 
formam o principal parti-
do da oposição. Segundo 
a maioria dos observa-
dores e não obstante os 
pronunciamentos mais 
recentes do Primeiro-Mi-
nistro Passos Coelho e do 
Presidente da República 
Cavaco Silva serem favo-
ráveis a que as eleições 
terminem na apuração 
de uma maioria absoluta, 
ou para um lado ou para 
outro, dificilmente esse 
resultado acontecerá e o 
mais provável é que nem 
a coligação PSD-CDS, 
nem o PS obtenham vo-
tos suficientes para obter 
esse “quorum” no Legis-
lativo. A divisão dos elei-
tores, acrescida da abs-
tenção que quase sempre 
se verifica, são indicativos 
de que uma maioria abso-
luta – ou para o lado do 
governo ou para o lado 
da oposição – não é muito 
provável.

Nas eleições legislati-
vas, juntamente com os 
cidadãos residentes no 
país, também votam os 
portugueses residentes 
no exterior que se tenham 
recenseado tempestiva-
mente junto aos consula-
dos. Esses elegem 4 de-
putados. O numero dos 
eleitores-emigrantes, com 
exceção dos que vivem e 
trabalham nalguns países 
europeus (como na Fran-
ça, no Luxemburgo, ou na 
Inglaterra) é irrelevante.

Na situação em que 
se encontra Portugal – 
procurando sair da crise 

A EDP Universal pa-
gou uma multa de 15 mil 
euros por não apresentar  
imediatamente o livro de 
reclamações a 2 pessoas 
que o solicitaram, informa 
a Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos.

A decisão de condena-
ção data do início de ju-
nho mas a multa foi paga 
há cerca de 3 semanas, 
a 24 de julho, sem que a 
EDP tenha impugnado a 
decisão da ERSE.

A contraordenação foi 
aplicada ao abrigo de um 

EDP Multa de 15 Mil Euros Por Não 
Apresentar  Livro de Reclamações

decreto-lei de 2005 que 
estabelece a obrigatorie-
dade de disponibilidade 
do livro a todos os forne-
cedores de bens ou pres-
tadores de serviços que 
tenham contato com o pú-
blico em geral, com multas 
que podem chegar aos 30 
mil euros.

Esse diploma determi-
na que quando há violação 
das regras é aplicada uma 
multa e ainda  a publicida-
de da condenação por con-
traordenação em jornais 
de expansão nacional. 

A Associação Nacional de 
Jovens Empresários está até 
ao final de agosto à procura das 
melhores startups portuguesas 
para participarem na estréia 
nacional no TechMatch Global, 
um dos principais encontros 
mundiais entre investidores e 
empreendedores. À agência 
Lusa, anuncia que é a entidade 
responsável “pela estréia das 
startups portuguesas num dos 
mais importantes encontros glo-
bais entre investidores e star-
tups”, o TechMatch Global, que 
decorre em Bratislava, Eslová-
quia, entre 12 e 16 de outubro, 
e de cujo programa faz parte, 
entre várias outras iniciativas, 
um prêmio de 300 mil dólares.                                                                                                       
Assim, até ao final do mês de 
agosto, a associação está à 
procura das melhores empre-
sas portuguesas com este per-
fil, que depois se vão juntar às 
60 startups de vários pontos 
do mundo que vão integrar o 

Procuram-se Startups Portuguesas 
Para Participar Num Encontro Mundial

“Portugal chegou ao pódio 
europeu da produção de bi-
cicletas. Em 2014, com mais 
de 1,6 milhões de unidades 
produzidas e exportações a 
chegarem aos 315 milhões 
de Euros, só Alemanha e 
Itália estiveram à frente”, re-
velou, a Associação Nacio-
nal das Indústrias de Duas 
Rodas. Esperando um cres-
cimento na ordem dos 10% 
para 2015, algo que já se tem 
verificado desde 2011, a as-
sociação prepara-se para im-
plementar 2 projetos “que, em 
conjunto, visam essencial-
mente alargar a fronteira tec-
nológica das empresas, pro-
movê-las internacionalmente 
e captar Investimento Direto 
Estrangeiro”. A iniciativa Por-
tugal Bike Value apresenta à 

Portugal Cresce na 
Produção de Bicicletas

As campanhas promocio-
nais presentes em todos os su-
permercados estão a ter cada 
vez menos efeito nas escolhas 
dos portugueses. E, em breve, 
as empresas de varejo terão 
de rever as suas políticas sob 
pena de virem a ter prejuízos. 
O alerta é feito por Pedro Pi-
mentel, da Centromarca - As-
sociação Portuguesa de Em-
presas de Produtos de Marca.

“A promoção chegou como 
uma reação à quebra do mer-
cado, para manter o consumi-
dor interessado numa altura 
de contração do consumo, 
mas 3 anos depois já não está 
a ter efeito.” As vendas por via 
das promoções estão pratica-
mente equiparadas às vendas 
sem promoção, o que mostra 
que cada vez menos consu-
midores levam produtos para 
casa simplesmente porque os 
preços são mais baratos. “Há 
sempre alguma coisa com 
desconto. Não sou eu, o clien-
te, que corro atrás da promo-
ção, é a promoção que corre 
atrás de mim fazendo que eu 
leve com desconto algo que já 
iria comprar”, afirma.

As promoções valem já 
41% do total das vendas dos 
supermercados, mais 5% do 
que no ano passado. Um es-
tudo da Nielsen referente ao 
primeiro semestre deste ano 
aponta no mesmo sentido: 
quase todas as categorias 
estão a ser alvo de mais pro-
moções, sejam os cereais de 
pequeno-almoço, a charcuta-
ria ou os produtos de higie-
ne pessoal e da casa. Nos 
primeiros seis meses deste 
ano, metade dos detergentes 
para a lavagem e tratamento 
de roupa foram vendidos com 
desconto. O mesmo aconte-
ceu com as cervejas, em que 
mais de metade dos consu-
midores comprou em promo-
ção. “É uma nova tendência 
de consumo à qual as empre-
sas procuram dar as respos-
tas adequadas”, justifica Ana 
Trigo Morais, da Associação 
Portuguesa de Empresas de 
Distribuição .

O Pingo Doce, por exem-
plo, desenhou 79 folhetos pro-
mocionais nas primeiras 26 
semanas deste ano. O efeito 
do investimento, ajudou a au-
mentar as vendas em 4%. No 
entanto, os resultados semes-
trais da marca não revelam 
quanto se gerou em receita e 
qual a perda face ao valor nor-
mal dos produtos.

indústria das bicicletas todo o 
potencial do país, onde este 
setor nunca deixou de fun-
cionar, ao contrário do que 
aconteceu em vários outros 
países da Europa”, explica, 
Paulo Rodrigues, secretá-
rio-geral. Com o lançamento 

deste projeto chegaram ao 
setor novas propostas de 
investimento internacional, 
sendo já certos “3 novos in-
vestimentos” no valor de 35 
milhões de euros que “permi-
tirão criar 400 novos postos 
de trabalho diretos”.

programa de 5 dias da inicia-
tiva, que pela primeira vez se 
realiza fora de Silicon Valley.                                                                                                                                          
Em Bratislava, será feito o 
encontro entre os empreen-
dedores e um grupo de classe 
mundial: 20 investidores cor-
porativos, 5 multinacionais e 
5 “venture capitals” de Silicon 
Valley.

“Trata-se de um programa 
intensivo, mas estruturado, 

que envolve um exigente pro-
cesso de seleção e um vasto 
conjunto de oportunidades. A 
participação, por si só, além 
de habilitar os empreendedo-
res a um prêmio significativo 
e a um investimento, será já 
um reconhecimento muito 
importante, um selo que pro-
mete abrir portas”, considera 
o presidente da ANJE, João 
Rafael Koehler.

Quase 48 mil refeições 
foram servidas diariamente 
a famílias carenciadas nas 
cantinas sociais, totalizando 
8,6 milhões nos primeiros 6 
meses, quase tantas como 
as fornecidas em todo o ano 
passado, revelam dados do 
Instituto da Segurança Social.

No primeiro semestre do 
ano, “estavam em vigor 843 
protocolos e o total de refei-
ções contratualizadas foi de 
47 826 refeições por dia”, sen-
do o valor pago pelo Estado 
de 2,50 euros por refeição.

No total, foram servidas 
até 30 junho cerca de 8,6 mi-
lhões de refeições nos primei-
ros seis meses do ano nas 
843 cantinas sociais espalha-
das pelo país.

No ano passado estavam 
em vigor 845 protocolos para 
as cantinas sociais em todo o 
território continental e o total 
de refeições, com as institui-
ções foi de 49.024 refeições 
por dia, adiantam os dados da 
Segurança Social enviados à 
agência Lusa.

A maioria das cantinas 
está localizada no distrito de 
Lisboa (126), seguindo-se 
Santarém (113), Portalegre 
(60), Braga (58), Leiria (47), 
Faro (46), Porto, Beja e Setú-
bal (cada uma com 42), Aveiro 
(41), Viseu e Coimbra (ambas 
com 40), Guarda (33), Vila 
Real (26), Viana do Castelo e 
Évora (ambas com 23), Cas-
telo Branco (22) e Bragança 
(19).

Cantinas Sociais Serviram 
Quase 48 Mil Refeições por Dia

Patrimônio Rende Quase Um Milhão Por Mês
Em seis meses, as recei-

tas chegaram quase aos 6 
milhões de euros, com os es-
trangeiros a representar dois 
terços dos visitantes, segun-
do números oficiais. Estes 
números dizem respeito aos 
espaços culturais sob a tu-
tela da Direção-Geral do Pa-
trimônio Cultural e demons-
tram que, de janeiro a junho 
deste ano, somaram mais 
de 1,8 milhões de visitantes, 
que “renderam” 5,7 milhões 
de euros, mais 2 milhões 
do que no ano passado.                                                                                                                                        
Duas em cada três entradas 

não falavam português e o 
subdiretor Samuel Rego não 
tem dúvidas de que o turismo 
cultural está a aumentar e a 
incrementar o turismo geral.                                                                                                                                          
O potencial de crescimento 
do turismo cultural é muito 
grande, não só pela compo-
nente artística, mas porque a 
marca Portugal é associada a 
uma carga histórica perene. 
E isso, conjugado com essa 
busca desse perfil do turista 
com interesses culturais, só 
nos faz sentir otimistas em 
termos de públicos”, disse o 
responsável à Agência Lusa. 

O Museu de Conímbriga, o 
Museu Nacional Soares dos 
Reis, o Convento de Cristo 
em Tomar, a Fortaleza de Sa-
gres... são a prova de que nós 
temos singularidades. Em ter-
mos de sociedade, Portugal 
também se comporta como 
tal: nós gostamos do nosso 
patrimônio,há um interesse 
generalizado em promover a 
Torre de Belém no exterior. As 
escolas, as universidades têm 
todas feito esse trabalho, há 
uma grande convergência e é 
uma alavanca para a econo-
mia nacional”, garante .

Promoções Já 
Valem Quase 
Metade das 
Vendas dos

Supermercados
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O primeiro-ministro, 
Passos Coelho, consi-
derou, em Viseu, que os 
portugueses estão mais 
descontraídos na forma 
como o abordam, admi-
tindo que já não se nota 
a mesma crispação na 
hora de colocarem os 
seus problemas.

“Noto que as pessoas, 
na sua relação comigo, 
estão bastante mais des-
contraídas, sentem-se 
mais à-vontade para cha-
mar atenção das críticas. 
Já não se nota uma cer-
ta crispação na maneira 
como as pessoas colo-
cam os seus problemas: 
colocam-nos na mesma, 
mas de uma forma mais 

Maria de Belém é 
Candidata  à Presidência 

O CDS-PP, que con-
corre às eleições legis-
lativas coligado com o 
PSD, enviou pedidos de 
reunião às televisões 
portugueses para voltar 
a discutir os formatos 
de debate, considerando 
estar em causa o critério 
da pluralidade.

Segundo carta, as-
sinada pela deputada 
e membro da comissão 
executiva centrista Ce-
cília Meireles, os de-
mocratas-cristãos de-
fendem “debates, em 
formato frente-a-frente, 
entre todos os líderes 
partidários”, pois asse-
guram “o contraditório, 
o pluralismo” e são “a 
escolha dos meios de 
comunicação social, no 
exercício pleno da liber-
dade editorial”.

Após reuniões entre 
responsáveis editoriais 
da comunicação social 
e responsáveis partidá-

CDS-PP Pede Reunião por Considerar 
Estar em Causa a Pluralidade dos Debates

rios, estabeleceu-se um 
debate entre o primeiro-
ministro e recandidato 
pela coligação Portugal 
à Frente, Pedro Passos 
Coelho, e o secretário-
geral do maior partido 
da oposição, PS, Antônio 
Costa, a 09 de setem-
bro nas rádios e a 17 do 
mesmo mês nas televi-
sões, além de um debate 
entre todos os líderes a 
22, ou seja, sem o pre-

sidente do CDS-PP, Pau-
lo Portas, alegadamente 
por exigência de Costa, 
mas também de Jerôni-
mo de Sousa, pois a sua 
coligação com “Os Ver-
des” acarretaria, seguin-
do-se o mesmo critério, a 
participação de Heloísa 
Apolónia.

Para o CDS-PP, não 
há “qualquer entrave à 
participação de qualquer 
outro partido nos deba-

tes, nem mesmo quanto 
ao Partido Ecologista Os 
Verdes, que nunca se 
apresentou isoladamen-
te a eleições nem fez 
parte de qualquer Go-
verno”.

“Aceitar que um parti-
do vete a participação de 
outro nos debates cons-
titui não só uma lesão do 
pluralismo, como uma 
discriminação que se 
aplica direta e exclusiva-
mente aos eleitores que 
se reconhecem na nossa 
área política e doutriná-
ria, que assim ficariam 
impedidos de estar re-
presentados em debates 
importantes para o futuro 
do país”, lê-se no texto, 
que se manifesta contra 
quem tenciona “impor 
um ‘diktat’ aos meios de 
comunicação social, não 
sobre a sua própria par-
ticipação nos debates, 
mas sobre a participação 
de terceiros”.

Maria de Belém vai 
candidatar-se à Presi-
dência da República e 
anunciou essa intenção 
ao secretário-geral do 
PS, Antônio Costa. A so-
cialista só irá apresentar 
a candidatura após 4 de 
outubro, porém, manten-
do aquilo que já afirmara.

Na página de Face-
book Eu Apoio Maria de 
Belém, é possível ver 
uma petição feita por 100 
personalidades que ape-
lam a que se candidate, 
intitulada “Esta é a hora 
da cidadania”. Os escri-
tores Nuno Júdice, Rita 
Ferro e Inês Pedrosa 
assinam a petição, as-
sim como Simonetta Luz 
Afonso, os reitores do 
ISCTE e da Universida-
de Nova, e os jornalistas 
Eduardo Miragaia e Edite 
Espadinha.

Maria de Belém en-
controu-se com Antônio 
Costa para lhe comu-
nicar a sua intenção de 
apresentar a sua can-
didatura, mas apenas 

após as legislativas de 4 
de outubro.

Em entrevista ao Diá-
rio Econômico , o ex-rei-
tor da Universidade de 
Lisboa Antônio Sampaio 
da Nóvoa destacou que 
uma candidatura de Ma-
ria de Belém não seria 
“motivo de preocupação”. 
Mas ressalvou que uma 
divisão no Partido Socia-
lista não era desejável: 
“Se me pergunta se isso 
é uma coisa que me dei-
xe contente e satisfeito, é 
evidente que não”.

Comentarista da TVI 
considerou que a última 
semana foi “trágica” para o 
PS e para o seu secretário-
geral. Ainda assim, Marce-
lo Rebelo de Sousa consi-
derou que Costa pode ter 
vantagem com debates

“Foi tudo na primeira se-
mana de férias de Antônio 
Costa. Ou seja, não pode 
tirar férias”. Foi com ironia 
que Marcelo Rebelo de 
Sousa comentou, na TVI, 
os acontecimentos da últi-
ma semana, os quais aca-
baram por penalizar mais o 
PS, segundo o professor. 
Para Marcelo, a polêmica 
dos cartazes do PS foi o 
ponto alto de uma “sema-
na trágica” para os socia-
listas, onde “todos os dias 
houve uma má notícia” à 
volta dos cartazes: “Ou a 
senhora que estava de-
sempregada desde os tem-
pos de José Sócrates, ou o 
emigrante que não era ou 
a senhora desempregada 
que, tal como o emigran-
te, trabalhava na Junta de 
Freguesia de Arroios”.

O caso acabou com 
a demissão do diretor de 
Ascenso Simões, diretor 

“Antônio Costa Não 
Pode Tirar  Férias”

de campanha de Antônio 
Costa, mas Marcelo Rebe-
lo de Sousa registrou que 
a coligação PSD/CDS não 
fez nenhum alarido á volta 
da polêmica dos cartazes. 
O professor preferiu anali-
sar a marcação dos deba-
tes, considerando que as 
datas acordadas trazem 
vantagens e desvanta-
gens para os líder do PS, 
Antônio Costa, e do PSD, 
Pedro Passos Coelho. 
O primeiro debate, disse 
Marcelo, agendado para 
9 de Setembro, “é mais 
fácil correr bem a Passos 
Coelho, porque tem mais 
traquejo”. Além de que a 9 
de setembro, poderá haver 
uma decisão judicial sobre 
José Sócrates, o que dei-
xaria Antônio Costa mais 
condicionado.

Porém, Marcelo Rebelo 
de Sousa classificou como 
uma “vantagem” para An-
tônio Costa o fato de o pri-
meiro frente a frente ocor-
rer quase um mês antes 
do ato eleitoral, já que a 
coligação PSD/CDS, se-
gundo as sondagens, parte 
em desvantagem. Sobre 
o debate com todos os 
candidatos, Marcelo Re-
belo de Sousa considerou 
que, segundo a lei, Paulo 
Portas tem que participar, 
apesar das resistências de 
PS e PCP. Porém, também 
disse que Passos e Portas 
no mesmo debate poderá 
fazer com que os “tiros” 
da coligação contra a opo-
sição se “dispersem” e a 
mensagem não passe.

Passos Coelho : “Os Portugueses Estão Mais 
Descontraídos na Sua Relação Comigo”

descontraída por um lado 
e, por outro lado, também 
ouvi coisas mais simpáti-
cas, que nem sempre se 
ouviam noutras alturas”, 
alegou Pedro Passos 
Coelho, no final da ceri-
mônia de inauguração da 
Feira de S. Mateus.

À chegada ao certa-
me, o chefe do Governo 
admitiu que a recepção 
que encontrou em Viseu 
foi diferente da do ano 
passado.

“Há diferenças, cla-
ro, a base também não 
é comparável: foi numa 
hora diferente e num 
contexto diferente. Mas, 
noto de um modo geral 
que o espaço concorrido 

tem hoje gente mais sa-
tisfeita, gente mais solta: 
acho que deve ser um si-
nal dos tempos”, susten-
tou.

Sobre a Feira de S. 
Mateus, a mais antiga 
feira-franca viva da Pe-

nínsula Ibérica, que de-
corre em Viseu até 13 de 
setembro, Passos Coe-
lho referiu que se trata 
de um certame único e 
que “movimenta todos os 
anos um número impres-
sionante de pessoas”.

Novo Diretor de Campanha do 
PS Quer “Campanha Sóbria”

“Teremos uma campa-
nha sóbria, mas com ale-
gria e confiança no futuro 
de Portugal, apostando no 
esclarecimento cabal das 
eleitoras e dos eleitores. 
Para tal, iremos motivar 
muitas iniciativas de rua 

que envolvam todo o Par-
tido e todos os candidatos. 
Será pelo contato direto 
com o maior número de 
pessoas que reforçaremos 
o apoio ao PS”, lê-se num 
‘post’ publicado por Duar-
te Cordeiro na sua página 

na rede social Facebook. 
Duarte Cordeiro, que foi 
designado pelo secretá-
rio-geral do PS como novo 
diretor de campanha após 
a demissão de Ascenso 
Simões do cargo, depois 
das polêmicas em torno 
dos ‘outdoors’ dos so-
cialistas, começa o ‘post’ 
explicando que aceitou o 
convite de Antônio Costa 
“com o sentido de missão 
de quem tem a noção de 
que estas eleições são 
absolutamente decisivas 
para o futuro do país”.

“As candidatas e os 
candidatos do PS - pela 
sua grande renovação, 
diversidade e qualidade - 
são uma garantia de que 
todo o PS está preparado 

para os desafios que o fu-
turo nos coloca”, sublinha.                                                                                                                                       
No mesmo ‘post’, no qual 
não é feita qualquer refe-
rência à polêmica dos car-
tazes, Duarte Cordeiro dei-
xa ainda “uma palavra de 
reconhecimento e de consi-
deração” ao anterior diretor 
de campanha do PS As-
censo Simões, sublinhando 
que o seu “trabalho, militân-
cia e responsabilidade me-
recem a sincera gratidão 
de todos os socialistas” e 
que “todo o PS” continuará 
a contar com a sua “capa-
cidade e determinação”. “É 
o nosso cabeça de lista em 
Vila Real e tenho a certeza 
que nos permitirá aspirar 
a um excelente resultado”, 
acrescenta.    



Missa e Almoço no Dia dos
Pais no Arouca Barra Clube

“Pai, este ser iluminado, 
sempre presente em nos-
sas vidas... Através dos 
seis ensinamentos, do seu 
saber é o mestre que nos 
conduz ao encontro com o 
mundo, na construção de 
nossos ideais”. Foi esta a 
mensagem que sintetizou 
o dia de grande confrater-
nização, no Arouca Barra 
Clube.

O domingo amanheceu 
e o inverno nem se fez 
sentir. Um clima dos mais 
aprazíveis veio a premiar 
este dia de festa para to-
das as famílias. Os pais 
receberam homenagens-
de toda a diretoria do Solar 
Arouquense. A programa-
ção teve início às 11 horas 
com uma bonita e emocio-

Momento de 
fé e louvor, 
na Missa em 
Ação de Graças 
na Capela do 
Arouca em 
homenagem ao 
Dia dos Pais, 
celebrada pelo 
Cônego Abílio 
Vasconcelos. 
Em destaque o 
Presidente Fer-
nando Soares 
e esposa Lilian 
Soares, o Pai 
do Ano, Paulo 
César Moreira 
e esposa Dra. 
Ana Amélia

A primeira-
dama do 
Arouca, Li-
liam Soares 
ao lado do 
seu esposo 
o Presiden-
te Fernan-
do Soares 
junto ao 
Pai do Ano 
2015 do 
Arouca, Dr. 
Paulo Cé-
sar Moreira 
e esposa 
Dra. Ana 
Amélia

Bonita imagem do paizão, Asdrúbal Rodrigues, recebendo o carinho no Dia dos 
Pais da sua família, esposa Elisabeth, filhos Hugo, Pietra e sua mãe D. Dolores

O paizão Fernando Soares, transbordando de alegria e satisfação 
no Dia dos Pais, ao lado da suas duas princesas, suas filhas Dra. 
Lieen e Laís

nante missa, celebrada na 
Capela da Rainha Santa 
Mafalda, pelo Cônego Abí-
lio Vasconcelos.

Seguiu-se um grande 
almoço, de convívio social 
com um buffet variado, 
composto por pratos quen-

tes e saladas diversas, re-
alizado no bonito salão do 
Clube. Além do excelente 
cardápio, que agradou a 
todos, com a tradicional 
fartura do Arouca Barra 
Clube, o cantor Marco Vi-
van animou o baile que le-
vou todos os “pé-de-valsa” 
à arriscarem alguns pas-
sos no salão. Todos  muito 
animados, pois o dia era 
de comemoração e agra-
decimento aos Pais que 
significam e engrandecem 
nossa comunidade e nos-
sas vidas.

O momento esperado 
da tarde aconteceu quan-
do a diretoria, homena-
geou os pais presentes e 
em particular o Pai do Ano 
de 2015, o ex-Presidente 

Dr. Paulo César Moreira.
Sem dúvida, foi uma 

tarde especial, vivida por 
todos que compareceram 
à festa do Dia dos Pais 

no Arouca Barra Clube. 
Parabéns ao Presidente 
Fernando Martins e toda 
sua diretoria pela belíssi-
ma festa.

Licínio 
Bastos, 
num mar 
de afeto 
com sua 
linda famí-
lia, numa 
grande 
feliz con-
fraterniza-
ção, no dia 
dos Pais, 
e o amigo 
Fernado 
Soares, 
Preidente 
do  Arou-
ca Barra 
Clube 

Sucesso 
total o 
show do 
cantor, 
Marco 
Vivan, no 
Arouca. 
Na foto 
com o 
Presidente 
Fernando 
Soares, 
Licínio 
Bastos e o 
Bruno Sá

O Pai do Ano 2014, do Arouca, o ex-presidente Dr. Paulo César Mo-
reira com seus irmãos Eliane, Douglas Moreira, festejando seu queri-
do pai, nosso querido Toninho da Cofico e esposa D. Efigênia

O cantor 
Marco Vi-

van, ao lado 
do amigo, 

o diretor 
do Arouca, 
José Luís 

no almoço 
no Dia dos 

Pais, na-
quele Clube 

simpático 
da Barra da 

Tijuca

Um 
show de 
simpatia e 
emoção vi-
vido pelos 
Pais e aqui 
vemos Li-
cínio Bas-
tos com 
familiares 
e amigos

O Presi-
dente do 

Arouca 
Fernan-

do era só 
simpatia 

com ami-
gos. Na 

foto com 
o Justino 
Trindade, 
concerte-
za agra-
decendo 

a sua 
presença Num destaque, no passado domingo, num dia em homenagem aos 

Pais, Lúcia e Antero, da família Requinte e Elegância com seus fami-
liares, festejando esta data tão querida para as famílias

O Pre-
sidente 

Fernando 
Soares, 
num re-

gistro com 
o Cônego 

Abílio 
Vasconce-

los e um 
grupo de 
pessoas 
amigas

Outra linda 
família que 
foi curtir o 
Dia dos Pais 
no Arouca, 
o Gerônimo, 
numa pose 
com seus 
familiares, 
formando 
uma das 
mais simpá-
ticas mesas 
daquele 
almoço

Panorâmica 
do almoço 
festivo do 
Dia dos Pais 
no Arouca 
Barra Clube, 
numa pano-
râmica das 
presenças 
de vários 
amigos e 
convidados

Rio de Janeiro, de  13 a 19 
de Agosto de 2015PORTUGAL  EM FOCO



Edição de 13 a 19 de Agosto de 2015

AIPAN COMEMORANDO 100 ANOS
LANÇOU UM LIVRO

O SAM-
P A P Ã O 
r e u n i u 
todas as 
suas dire-

torias para o lançamento do livro 
em homenagem aos 100 anos da 
AIPAN- Associação das Industriais 
de Panificação e Confeitaria. Foi 
no ultimo dia 27 de julho de 2.015 
na Livraria Cultura do Conjunto Na-
cional. A concretização desta obra 
contou com o patrocínio das em-
presas parceiras Farinha de Trigo 
Santa Clara, Farinha de Trigo 101, 
Souza Cruz, Anaconda, Aurora, 

Bunge, Femsa, Fleischmann e Moi-
nho Pacífico.
A editora foi a Magma Cultural, a 
pesquisa e produção de textos es-
teve a cargo de Odir Cunha. Logo 
no inicio do livro que conta com 191 
paginas, temos  os depoimentos de 
Paulo Skaff presidente da FIESP, 
Graldo Alckmin Governador do 
estado de São Paulo, e o prefacio 
a cargo do Sr. Antero Pereira pre-
sidente do SAMPAPÃO que entre 
outras palavras disse: “Convida-
mos vocês, a degustar os sabores 
exclusivíssimos dessa viagem, 
repleta de histórias de inovação e 

criatividade, mescladas a exem-
plos de garra e trabalho duro, que 
nos levaram à conquista do atual 
e elevado estágio de desenvolvi-
mento da Aipan-SP e da Panifica-
ção brasileira, embora saibamos 
que nossas histórias e muito mais 
coisas boas estejam reservadas 
para a gente no futuro. É só tra-
balhar para ver. E que venham os 
próximos 100 anos”. O livro traz em 
seu sumário: O Pão: a arte Milenar, 
Mestres Romanos, A diversidade 
Artesanal, Unindo os Povos de 
todo o Mundo, Pão e Circo. O Pa-
nificador: do Chef ao Industrial, Os 

segredos – Marketing Sensorial, 
Herança Gastronômica e Dedica-
ção Ininterrupta, De Pão em Pão se 
faz uma Padaria. O Forno e a Cha-
pa: origem, Indústria Vertical – Da 
Matéria Prima à Sofisticação dos 
Produtos. A Padaria: A Orla Pau-
lista – Convívio Social da Padaria, 
Histórias e Curiosidades, Arquite-
tura, design e Identidade, Aprender 
e Ensinar o Sagrado Ofício, Desa-
fios e tendências da Padaria do Fu-
turo. A Aipan: a História da Aipan, 
Atual Gestão – Liderar pelo Exem-
plo, Galeria de Presentes, Diretoria 
Sampapão 100 Aipan. 

Andre Freitas e seu pai Sr. José Augusto de Frei-
tas ambos da Numatur Turismo recebendo o livro 
das mãos da Sandra R. Sakemi.

Sr. Carlos Teixeira, o Sr. Andre dos S. Teixeira, 
a Luciane M. Teixeira, Sr. Julio Dinis e o Sr. José 
Borges Pereira.

Reunidas vemos  o Comitê Feminino do SAMPA-
PÃO Marlene de Freitas, Edna da Costa, Fátima, 
Ivani, Edna Martins, Eliete e a Marlene Morais.

Pedro Paulo Sobrinho, Carlos Teixeira, o presiden-
te do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira, o Presidente 
da AIPAN Sr. Manuel Alves, Delcino P. dos Santos,  
Sr. João Lucas, Sr. Andre dos S. Teixeira, Julio Di-
nis e Jose Borges Pereira.

Luciano Faccioli, o vice presidente do SAMPA-
PÃO Sr. Rui Gonçalves e o diretor Sr. Flavio Leite.

O Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira, e 
os amigos da panificação Deputado Arnaldo Faria 
de Sá e o Vereador Toninho Paiva.

Exposição do artista português 
Jordi Burch no Consulado de Portugal

A exposição “Havia Sol e Éramos No-
vos” do artista português Jordi Burch 
está em exposição no Consulado-Ge-
ral de Portugal em São Paulo até dia 
23 de agosto. A mostra intimista retrata 
a busca do autor por si mesmo. As fo-
tografias selecionadas para esta expo-
sição integram o projeto DR - Diário da 
República, iniciado em 2010, ano em 
que Portugal celebrou o centenário da 
proclamação da República. DR propõe 
a construção de uma memória coletiva 
ao longo de uma década (2010-2020), 
a partir da documentação do país a 
cada dois anos pelos fotógrafos do ex-
tinto coletivo kameraphoto, entre eles, 
Jordi. Suas fotos são performáticas, 
ao mesmo tempo que captam memó-
rias afetivas. Momentos íntimos. Jor-
di pede aos fotografados que enviem 
suas impressões do momento do re-
gistro. Alguns destes relatos também 
estão presentes no espaço expositivo.
Sobre Jordi Burch         
Nascido em Barcelona em 1979, foi 
para Lisboa ainda bebê. Hoje vive 

em São Paulo.  Membro do coletivo 
de fotografia Kameraphoto de 2007 
a 2012. Estudou fotografia no Ar.Co 
– Centro de Arte e Comunicação Vi-
sual. Tem um trabalho foto jornalístico 
expressivo, publicado em importantes 
revistas e a partir de 2008 passa a se 
dedicar de forma intensa a um traba-
lho autoral. Já realizou uma série de 
exposições, com destaque para: “Se 
não me engano, faz Angola” Platafor-
ma Revólver, Lisboa (2014); “O Rosto 
da Paisagem” Museu AfroBrasil, São 
Paulo, juntamente com o escritor Ond-
jaki (2013); “Sacrifício” Encontros da 
Imagem, Braga (2012); “Hospital” co-
letiva no Hospital Miguel Bombarda, 
Lisboa (2012); “Um Diário da Repúbli-
ca”, Fundação EDP no Porto e Photo-
España – Cuenca (2011); “Processo” 
exposição individual Kgaleria, Lisboa 
(2011); “O Rosto da Paisagem”  indivi-
dual com textos  do escritor angolano 
Ondjaki no Centro Cultural de Luanda 
(2010); “A State of Affairs” colectiva na 
galeria Plataforma Revólver em Lisboa 

(2009); “Amor Cachorro” individual 
na Galeria Nara Roesler, São Paulo 
(2008);  “Estamos Juntos” individual 
na Casa Fernando Pessoa, Lisboa 
(2007), entre outras.
Serviço
Exposição “Havia Sol e Éramos No-
vos”, Jordi Burch        

Local: Consulado Geral de Portugal 
em São Paulo – Rua Canadá, 324, 
São Paulo de segunda a sexta, das 
12h às 17h. Fechado aos sábados e 
domingos - com exceção dos dias 22 
e 23 de agosto
Horário: 10h00 às 14h00 Entrada: gra-
tuita

Dia 13.08.2015
Aniversário da artista plástica Maria Helena 
V. de Carvalho (era esposa do falecido ami-
go David Abrantes); Fátima Macedo (primeira 
dama do Rancho Folclórico Pedro Homem de 
Mello); Sabrina Layatte (do Rancho Pedro Ho-
mem de Mello); Raphael Sena C. Evangelisti. 
Dia 14.08.2015
Tereza de Fátima Matias Torres; Rafael 
José Louzada (filho Armindo Louzada); Dia 
da fundação da Associação Portuguesa de 
Desportos; Dia de fundação do grupo Su-
cessores de Cabral; Comemora aniversario 
neste dia o amigo e professor José de Sou-
za (tocador do grupo da Portuguesa).
Dia 15.08.2015
O empresário Sr. Belarmino da A. Marta; 
Maria Assunção Loureiro; Juliana Rosa 
Gonçalves (filha do Dr. Almir da Silva); Ma-
nuel Felix; Marco Antonio Lopes (filho do fa-
lecido Antonio Padeiro e Glória e integrante 
do Grupo Folclórico dos Veteranos de São 
Paulo do Clube Português); Celso Braga (G. 
F. da Casa de Portugal); Alison Camilo; Le-
onardo Braz (neto Sr. Virgilio e Rosa Braz); 
Darci Germano Correia (Casa de Portugal 
de Campinas); Fabiana Mendes M. Pito.
Dia 16.08.2015 
Sra. Hildemar (esposa João Luis); Aniversario do 
chefinho Fabio Gabriel dos Santos do Grupo Leograf.
Dia 17.08.2015
Geraldo Schreiner; José Hermânio Figueire-
do (amigo e assinante do Portugal em Foco); 
Antônio Esteves (o conhecido Toninho das 
flores do Cais do Porto); Alcina Monteiro (es-
posa do amigo Sérgio Monteiro).
Dia 18.08.2015
Eliane Pereira de Oliveira; Francisco Faria Ma-
chado; Ana Flávia Lemos (filha do casal Sr. Er-
nesto e Sra. Conceição Lemos ambos da Casa 
de Portugal de São Paulo); Toninho Branco; A 
belíssima Nazaré Pereira (filha do amigo José 
Afonso Cancela); Ana Ester Muralha (dançou 
no Grupo Folclórico da Casa de Portugal de 
São Paulo e filha do falecido poeta Muralha).
Dia 19.08.2015
Raimundo Pereira Guedes; José Augus-
to; Antonio Freixo (diretor da Casa Ilha da 
Madeira); Dr. Paulo Esteves (advogado do 
escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Al-
meida e Esteves); Dra. Márcia Rodrigues 
(Presidente do Elos Clube ABC e diretora 
da Casa de Portugal do Grande ABC); Sra. 
Adozinda A. Machado (esposa do amigo Dr. 
Paulo Machado); Dia do Historiador. 

Que pena, perdi esse encontro de dois grandes acordeonistas 
numa das ultima Adegas da Lusa. Falo dos amigos Agostinho 
(Bigorrilho), que toca no Grupo Folc. da Casa de Portugal e o 
Jônatan que toca no Grupo Folc. da Portuguesa. Essa parceria 
poderá frutificar?? O tempo dirá.

Flagrante do amigo Sr. Antero Pereira presidente do SAMPA-
PÃO, numa das ultimas festas do Arouca. Sempre antenado nas 
modernidades, e sempre curtindo o Facebook, deve estar cap-
tando alguma imagem, para mandar para a sua querida Gebelim.

Recordamos aqui, um dos belíssimos momentos da FIPAN 2015, 
e o estande da ROTA DO AZEITE, onde tivemos a presença do 
ídolo Roberto Leal, aqui com o Presidente do Arouca São Paulo 
Clube Sr. José Pinho e a neta Ana Cristina.
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Na ultima festa do Divino na Casa dos Açores registramos os 
amigos Sr. Elisiário dos S. Filho ex-presidente, a Sra. Cândida M. 
de Agostini, a Sra. Idalina de L. Cardoso Sequeira e o Sr. Antonio 
Arruda vice presidente da entidade.

Demorou, mas conheci no enlace dos jovens Juliana e Marcelo, 
a pequena e linda Izabela (a Belinha), que aqui vemos. Ela é neta 
da primeira dama da Associação dos Poveiros de São Paulo, 
Sra. Alice Lage, com a filha Adriana Lage de Oliveira. 

Nas ultimas comemorações do Dia de Portugal, se tivemos uma 
homenagem merecida, foi a ofertada a amiga Norma Fabiano, 
assessora do Vereador Toninho Paiva. É o reconhecimento, a 
quem sempre esta por detrás de muitas organizações de ses-
sões solenes e muitas homenagens.

Almoço entre Amigos na Casa Ilha da Madeira 
E Aniversario do Presidente

Grande foi o numero de amigos 
que se reuniram no ultimo dia 31 
de julho de 2.015 para mais um al-
moço. No menu, sardinhas assadas 
com semilhas (batatas), e ainda 
bacalhau além de outros pratos e 
acompanhamentos. O Presidente 
Sr. José Manuel Dias Bettencourt, 
recepcionou a todos com aquela fi-

dalguia que lhe é peculiar. Também 
estava comemorando entre amigos, 
mais um aniversario, o de numero 
67. O presidente nasceu no dia 21 
de julho de 1.948 em Machico Ilha 
da Madeira. Veio para o Brasil com 
apenas 4 anos de idade, e aqui se 
criou, e foi onde conheceu a Sra. 
Rosa Bettencourt, com quem ca-

sou. Fruto, deste enlace nasceu 
a Viviane e o Andre. Freqüenta a 
Casa Ilha da Madeira, desde a sua 
fundação no ano de 1.969, foi dire-
tor de esportes e no ano de 1.975 foi 
secretario do Presidente na época 
Sr. Cesar Rosa. Foi presidente já 
por 8 anos, e recentemente no ano 
de 2.006, voltou a presidência onde 

se encontra ate hoje. No dia do al-
moço, agradeceu a presença dos 
muitos amigos, e falou sobre sua 
trajetória naquela casa, e o seu vice 
Dr. Francisco Acácio, também no 
uso da palavra, falou a respeito do 
aniversariante e as benfeitorias que 
naquela entidade tem efetuado. Não 
faltou, o “Parabéns a Você”.

O aniversariante Sr. José Manuel Bettencourt e os amigos Sr. José Augusto 
de Freitas da Numatur Turismo, a Sra. Teresa Morgado do Cais do Porto, Sr. 
Oscar Ferrão diretor do Conselho da Comunidade e o Sr. Jorge Rosmaninho.

Também presentes vemos o Sr. Antonio Loureiro da Comunidade Gebeli-
nense e o Sr. Carlos Justino da Rede Mataripe de Postos.

Fazendo os agradecimentos vemos o aniversariante Sr. José Manuel Bet-
tencourt e o seu vice Dr. Francisco Acácio. Detalhe dos muitos presentes.

“Delta Q”  Homenageia 450 anos do Rio de Janeiro
Marca lança edição exclusiva e limitada com pegada carioca, já disponível no site www.mydeltaq.com

A Delta Q, marca de origem 
portuguesa pertencente à Del-
ta Cafés e maior torrefadora 
da Península Ibérica, acaba de 
se associar às celebrações do 
“Rio 450 anos” lançando uma 
cafeteira exclusiva, de edição li-
mitada, em homenagem ao ani-
versário da cidade maravilhosa.  
“A ideia surgiu de forma natural. 
Fazer parte das celebrações do 
aniversário de 450 anos do Rio 
de Janeiro é uma honra para 
qualquer marca e a Delta Q não 
é exceção. Além disso, sendo 
uma marca de origem portugue-
sa, sentimos uma forte ligação 
com o Rio e não podíamos ficar 
de fora das comemorações!”, 
afirma João Morais e Castro, Di-
retor da Delta Foods Brasil. Para 
esta edição, resultante da parce-
ria entre a Delta Q e o Comitê 
Rio 450 Anos, foi elaborado um 

design único que reflete a beleza 
carioca. De um lado, os princi-
pais símbolos da cidade ganham 
destaque. Do outro, a logomarca 
“Rio 450 Anos” ganha um toque 
especial: a cápsula de café, no 
formato de chapéu, fazendo 
alusão ao samba e ao carioca. 
A cafeteira foi pensada para to-
dos os apaixonados pelo Rio de 
Janeiro, cariocas da gema ou de 
coração, e para todos os bra-
sileiros que igualmente paixão 
pelo expresso perfeito.
Sobre a Delta Cafés
Fundada há mais de 53 anos 
pelo comendador Rui Nabeiro, 
a Delta Cafés é líder em diver-
sos mercados, sendo referên-
cia de qualidade nos mais de 35 
países em que está presente, 
em cinco continentes. O Grupo 
opera diretamente em sete paí-
ses – Portugal, Espanha, Fran-

ça, Luxemburgo, Angola, Brasil 
e China –, conta com mais de 
três mil colaboradores e, se-
gundo dados de 2014, produz 
anualmente mais de 20 mil de 
toneladas de café, e possui fa-
turamento anual superior a 1 bi-
lhão de Reais. Em 2012, a Delta 
Cafés reforçou a sua aposta no 
mercado brasileiro com a cria-
ção da empresa Delta Foods 
Brasil e o lançamento de Delta 
Q – marca da empresa escolhi-
da não só pela crescente pro-
cura por seus produtos, mas 

também pelo fato de ser a linha 
que alia qualidade e inovação 
com máquinas de café espres-
so em cápsulas. A marca está 
presente no mercado brasileiro 
com as máquinas monodoses 
Qool Automática, Qool Pop e 
Qosy, além das cápsulas de 
café e infusões. Mais recente-
mente iniciou as operações no 
segmento fora do lar (restau-
rantes, bares e cafeterias), tra-
zendo o portfólio de cafés em 
grão da Delta Cafés, nos blen-
ds Platinum e Gold.
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Visitando o Rancho Português aqui com o gerente Sr. Aragão de 
Melo, vemos os amigos Isabel Botelho, Dulcimara Leal e seus 
pais Sra. Saudade e Sr. Adelino Leal.

Sra. da Saúde 
Louvada nos Poveiros 

Os Poveiros de São Pau-
lo, estiveram em festa no 
ultimo dia 02 de agosto 
de 2.015, para venerar a 
Sra. da Saúde padroeira 
de Laundos (Povoa de 
Varzim), venerada sempre 
em todo primeiro domingo 
de agosto. Como de costume, 
tivemos a celebração de uma mis-
sa pelo Padre amigo, Fernando 
Moreira, também Poveiro e Cape-
lão da Beneficência Portuguesa. 
A celebração aconteceu no salão 
Dr. Manuel Giesteira, e dentre 
os presentes o casal Sr. Manuel 
e Sra. Maria, que comemoravam 
50 anos de união conjugal, e a 

celebração contou com 
a participação do coral 
da Igreja Nossa Sra. da 
Anunciação. Ao final da 
celebração, tivemos a 
benção e distribuição de 

lindas rosas. A celebração 
contou com a presença de 

integrantes da confraria da Sra. 
Da Saúde. O salão de festas su-
perior da entidade “Dr. José Ma-
cedo Vieira”, acolheu para um 
almoço os muitos poveiros, e não 
poveiros presentes. Foi servido 
como prato principal, bacalhau 
e cozido a portuguesa, além de 

outros pratos e saladas. A anima-
ção desta tarde esteve a cargo 
da tocata do Grupo Folc. Raízes 
de Portugal da Associação dos 
Poveiros, que na continuidade se 
exibiu. Em sua apresentação exi-
biu modas Poveiras e também da 
região do Minho. 

Reunidos vemos o Presidente em exercício e também vice presidente Sr. 
Laurentino Vilar a esposa Sra. Maria Vilar, a filha Maria da Graça, a asses-
sora do Vereador Toninho Paiva a Sra. Norma Fabiano e o ex-presidente Sr. 
Manuel Lourenço.

O Padre Fernando Moreira durante 
a celebração.

Participando da celebração da santa 
missa vemos integrantes do Coral da 
Igreja Nossa Sra. Da Anunciação.

Em ação a tocata do Rancho Raí-
zes de Portugal da Associação dos 
Poveiros.

O acordeonista Jônatam Henrique e 
a namorada Fernandinha.

Sr. Jose Hermânio e esposaSr. Manuel L. Ferreira e Sr. José Lourenço.A diretora Mara Rocha e amigas.

Aqui mais 

um belíssimo 

flagrante do 

amigo e gran-

de fotografo 

lá de Viana 

do Castelo, o 

Gualberto Bo-

aMorte.

Amizade não se compra, se conquista, se ganha e se conserva. 
Aqui dois bons amigos de há anos, Laurentino Vilar vice presi-
dente da Associação dos Poveiros e o Armando Torrão.

Curtindo e muito na Disney recentemente, vemos a Sra. Vera Lu-
cia Diniz esposa do amigo Alberto Diniz e a neta Luiza M. Diniz.

Falecimento

Faleceu no ultimo dia 03 de 
Agosto de 2.015, o Com. José 
Soares Ferreira, um dos fun-
dadores e ex-presidente do 
Arouca São Paulo Clube e foi 
ainda fundador e diretor do 
Conselho da Comunidade por 
vários anos. Era casado com 
a Sra. Lucília Ferreira e deixou 
os filhos Paulo e Paula. Seu 
corpo foi velado e sepultado no 
Cemitério do Morumbi. O jornal 
Portugal em Foco, bem como a 
diretoria e conselho do Arouca 
São Paulo Clube e Conselho da 
Comunidade, amigos e a comu-
nidade em geral, deixam aqui 
registrados seus votos de pesar 
à família enlutada.

O Salutar 
“Almoço das Terças”
Este sempre salutar 
convívio semanal, pela 
qualidade e pela quanti-
dade de pessoas que se 
reúnem semanalmente, 
é considerado o pon-
to de encontro de ami-
gos às terças feiras. Vá 
você também desfrutar 
deste convívio, sempre 
às terças feiras na Por-
tuguesa de Desportos, 
mais precisamente na 
“Taberna Cais do Porto”. 

Entre um copo e outro, 
um bom papo, rever e 
conhecer novos amigos 
e saborear a deliciosa 
gastronomia portugue-
sa, sempre aos cuida-
dos da “expert” Tereza 
Morgado e sua assisten-
te Terezinha. Caro leitor 
apareça você também 
por lá, sua participação 
é por adesão. Informa-
ções e reservas pelo 
fone (11) 3228.2627.

Sempre participando destes convívios vemos o Sr. Edson Mantoa-
ni, o Sr. Vladimir Martins e os amigos Bruno Will, Fabrício Saporo 
e o delegado do Deic Dr. Plínio Machado e ainda a Lenira colabo-
radora da casa.

MEMBROS DA CJLP
CONGRESSO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA

Este ano teremos a realização do 2º 
CISEGUR – Congresso internacio-
nal de Segurança Pública e Priva-
da, organizados pelo Tribunal Re-
gional Federal de São Paulo, pela 
CJLP – Comunidade de Juristas de 
Língua Portuguesa – www.cjlp.org 
e pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Mackenzie.
 Com essa finalidade se reuniram o 
Presidente do Tribunal Regional Fe-
deral de São Paulo, Desembarga-

dor Fabio Prieto, o Secretário Geral 
Administrativo da CJLP – Comuni-
dade de Juristas de Língua Portu-
guesa  - Nelson Faria de Oliveira 
e o Diretor da Faculdade de Direi-
to do Mackenzie – Professor José 
Francisco Siqueira Neto. Diversos 
Juristas de âmbito Nacional e Inter-
nacional irão participar e prestigiar 
este evento, assim  como haverá o 
apoio de diversas outras entidades 
ligadas ao Universo Jurídico, e com 
isso propiciar um amplo debate e 
uma discussão no mais alto nível 
a respeito de um tema da mais ele-

vada importância, que vem a ser a 
“SEGURANÇA”, sob os mais diver-
sos aspectos e níveis,  que atingem 
de sobejo toda a Sociedade Inter-
nacional. Importante refletir nessa 
temática e na busca de soluções 
como instrumento para o bem es-
tar da humanidade. As conclusões 
deste Congresso Internacional se-
rão encaminhadas para as autori-
dades dos mais diversos países, 
assim bem como para o Secretário 
Geral das Nações Unidas e para 
o Presidente da União Européia, 
como um instrumento de colabora-
ção da Sociedade e principalmente 
do Mundo Jurídico, nessa impor-
tante responsabilidade, qual  seja a 
Paz e Segurança do Mundo.

11



Portugal em FocoEdição de 13 a 19 de Agosto de 2015.

Pensamento da Semana
Somos apenas as nossas almas e devemos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá, 
para nos aprimoramos como   pessoa. Ninguém veio a essa vida com a missão de ganhar dinheiro 
e comer do bom e do melhor. Ganhar dinheiro e alimentar-se faz parte da vida, mas não pode ser 
a razão de sua vida.
Frase de para – choque
Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, só a galinha.  

Programe-se
Dia 14.08 Aniversario do Clube Por-
tuguês 95 anos; Dia 16.08 Festa de 
Nossa Sra. Do Monte na Casa Ilha 
da Madeira a partir das 13 horas e 
missa campal às 15 horas; Almoço 
Bacalhau do Raízes na Associação 
dos Poveiros; Dia 22.08 Festival de 
Folclore na Casa de Portugal, exibi-
ção do grupo da casa e como convi-
dados o Grupo Folc. dos Veteranos 
de São Paulo do Clube Português 
e o Conjunto Folklorico Chile Lindo, 
entrada 2 kg de mantimentos que 
serão doados para a Provedoria; 
Dia 29.08 Festa da Tainha no Cen-
tro Cultural Português com exibição 
do Rancho Folc. Verde Gaio e como 
convidado o Rancho Folc. Vilas de 
Portugal.
Uma pena
Ultimamente, este primeiro parágra-
fo tenho-o usado, para registrar per-
das de nossa comunidade. Semana 
passada, foi a perda do Sr. Miguel 
Ferreira, e nesta semana, lamenta-
mos a perda do Com. José Soares 
Ferreira, que foi um dos fundadores 
do Arouca São Paulo Clube e fun-
dador e diretor, do Conselho da Co-
munidade por muito tempo. 
Soube
Neste final de semana de mais uma 
perda. Trata-se da Sra. Maria Hele-
na esposa do amigo e nosso assi-
nante Sr. Amilcar dos Santos Go-
mes que há tempos não víamos. O 
encontramos numa festa e quando 
perguntamos da esposa loira, sem-
pre alinhada e muitíssimo educada, 
nos disse que havia falecido em 
maio ultimo. Tínhamos um carinho 
muito especial por ela e claro pelo 
casal amigo. Nossos sentimentos 
ao amigo Sr. Amilcar.  
O casal amigo
Freqüentava varias festas de nos-
sa comunidade e gostava muito de 
dançar. Vamos sentir falta.

Anote aí
O próximo almoço do Rancho Fol-
clórico Pedro Homem de Mello, 
estará acontecendo no dia 27.09, 
quando teremos mais um Cozido a 
Portuguesa.
Falando em cozido
Já estamos com saudades mesmo 
de um bom cozido. Tem gente por aí 
promovendo lavagem a cozido, um 
absurdo.
Atenção Atenção
Novidades com relação ao novo 
grupo folclórico que esta sendo 
montado na Baixada Santista. Pa-
rece que sua estréia será na inau-
guração e aniversario da nova Casa 
de Brunhosinho em outubro próxi-
mo dia 31.10.
Outra novidade
O grupo como ainda não tem um 
nome, parece que o mesmo estará 
sendo escolhido pela comunidade 
em geral pela internet. 
Irão
Lançar na internet alguns nomes e o 
publico em geral ira acessar e esco-
lher, ok. Aguardem. 
Uma avalanche
Foi o que aconteceu na ultima Ade-
ga da Lusa. Muita mas muita gente, 
mesas sendo montadas para todo 
lado, filas imensas. Enfim.
Como
Nessa mesma noite, havia um outro 
evento na Portuguesa, parece que o 
estacionamento passou de 10 para 
20 Reais, o que gerou protestos dos 
freqüentadores das Adegas.
O pessoal
Que normalmente freqüenta a Ade-
ga da Lusa, estava acostumado a 
pagar somente 10 Reais, e disse 
que não tinha culpa de haver outro 
evento e não terem como controlar, 
quem era de um evento ou de outro 
evento.
Para esses
Cheguei até a argumentar, que a 

Portuguesa estava precisando de 
recursos e assim era forma de estar 
ajudando o clube.
Também
Teve gente, e isso vi acontecer. Um 
casal deixar suas coisas na mesa 
ir dançar, e na volta sua mesa ha-
via andado alguns metros, estava 
em outro lugar, pode??? Bem aí já 
é abuso e pura falta de educação 
de quem fez isso, a organização já 
nada tem a ver com o assunto.
Soube
Que um grupo de senhoras, fez re-
serva de cerca de 30 lugares anteci-
pados e quando lá chegaram os 30 
lugares não existiam.
Com
Essa avalanche de publico, e gente 
não querendo pagar o estaciona-
mento, deu uma de espertinho, tipo 
aqueles brasileiros que são esper-
tos e gostam de levar vantagem, e 
tentou entrar no estacionamento 
dizendo que iam na Adega Cais do 
Porto, mas se deram mal. Vários 
destes foram descobertos.
Vários
Foram os folcloristas que se reuni-
ram na Adega da Lusa, muitos bem 
antigos e alguns, ate já fora do fol-
clore como a Graça, o Luisinho do 
antigo Aldeias e muitos outros. 
Não percam
O Festival de Folclore que a Casa 
de Portugal ira realizar. Teremos a 
exibição do grupo da casa e como 
convidados o Grupo Folc. dos Vete-
ranos de São Paulo do Clube Portu-
guês com o apoio da Zarco Turismo, 
Trevo estacionamentos e Grupo Le-
ograf, e o Conjunto Folklorico Chile 
Lindo. A entrada são 2 kg de man-
timentos que serão doados para a 
Provedoria.
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos 
um abração, e promete voltar na 
próxima edição.

Admirável Casa da Torre 
O imenso Portugal erguido pelos va-
lorosos lusitanos na América do Sul 
chegou a estender-se, durante os 
anos em que esteve no Rio de Janei-
ro a Corte do Rei D. João VI, de 1808 
a 1822, do Mar do Caribe, onde se 
encontra a lendária cidade de Caie-
na, capital da atual Guiana France-
sa, departamento ultramarino gaulês 
ao Norte do Amapá, às águas do 
esplendido estuário do Rio da Prata, 
no qual fundaram a entrañable Mon-
tevidéu, capital da antiga Província 
Cisplatina, atual Uruguai. Durante 
o século XVI, antes da anexação 
de Portugal ao Reino de Espanha, 
em 1580, as expedições de deste-
midos bandeirantes, compostas de 
portugueses e indígenas, já haviam 
chegado ao Oceano Pacífico, numa 
região atualmente fronteiriça entre 
Chile e Peru, avançando para mui-
to além da estreita faixa de terra 
destinada a Portugal nas Américas, 
traçada no Tratado de Tordesilhas, 
de 1494, pelo Papa Alexandre VI, o 
segundo Sumo Pontífice da família 
espanhola valenciana dos Borgia. 
Esse imenso território onde nasce-
ram tantas cidades, inclusive a quin-
ta maior metrópole do mundo, que 
é São Paulo, ainda preserva de pé, 
quase 500 anos depois, as paredes 
da primeira grande edificação ergui-
da no país, a Casa da Torre, cons-
truída em 1551 pelo poveiro García 
de Sousa D’Ávila, ou simplesmente 
García D’Ávila, o Velho, a 80 quilô-
metros de Salvador, próxima à dis-
putadíssima pelos turistas Praia do 
Forte. A Casa da Torre sobreviveu 
aos inúmeros movimentos que, em 
nome da expansão e modernização 
urbanas, destruíram muitas vezes, 
por todo o Brasil, a história escrita 
pelos mestres de obras portugueses 
em pedras, tijolos e telhas. Nascido 
na freguesia de Rates, na Póvoa 
do Varzim, e mencionado em todos 
os registros da época apenas pe-
los sobrenomes, García de Sousa 
D’Ávila (1528 – 1609) chegara dois 
anos antes à Bahia, em 29 de mar-

ço de 1549, na expedição de Tomé 
de Sousa (1503 – 1579), também 
natural do concelho poveiro, que 
se tornaria o primeiro Governador-
-Geral do Brasil e, juntamente com o 
minhoto Diogo Álvares Correia (1475 
– 1557), o célebre Caramuru, fun-
daria Salvador para ser a capital do 
País. Alguns historiadores, como o 
baiano Antônio Risério, de 61 anos, 
acreditam que, na verdade, García 
D’Ávila seria filho bastardo de Tomé 
de Sousa.  
Visitei pela primeira vez as impo-
nentes ruínas da Casa da Torre, no 
verão brasileiro de 1980, levado pelo 
meu querido cunhado Alfredo Gus-
mão, um arquiteto de régua e com-

passo, casado com a minha irmã, a 
também arquiteta e artista plástica, 
Carmen Freaza, que usa o segun-
do dos sobrenomes de nosso pai. 
Foi um passeio extraordinário. Ia-se 
muito pouco à época à Praia do For-
te – embora, desde o início dos anos 
1970, a região fora descoberta pelos 
jovens da contracultura, os chama-
dos hippies, que chegavam de todo 
Brasil e de países sul-americanos 
vizinhos para desfrutar das paradisí-
acas praias em torno da localidade 
de Arembepe, ao Norte da celebra-
da Itapuã. Alfredo havia participado, 
em 1974, com um grupo de jovens 
estudantes da Faculdade de Arqui-
tetura da Universidade Federal da 
Bahia, que tiveram a incumbência 
do Instituto do Patrimônio Artístico 
e Cultural da Bahia, o IPAC, da re-
alização de um vasto e meticuloso 
levantamento de todos os prédios 
históricos do estado. Pesquisa que 
seria transformada, a partir de 1975, 
numa portentosa obra publicada em 

sete volumes pela Secretaria da In-
dústria e Comércio, com o título de 
Inventário de Proteção do Acervo 
Cultural da Bahia, no qual, no tomo 
dois, aparece a Casa da Torre. Só 
voltaria ao castelo de García D’Ávila 
no ano passado, em 2014, na com-
panhia, desta vez, também de minha 
esposa, a dona Andrea, bem como 
de Alfredo e de Carmen. Tive uma 
surpresa muito agradável, ao cons-
tatar que, ao longo dos 34 anos que 
separavam a minha primeira visita à 
segunda, que as paredes e alicerces 
estão agora ainda mais bem cuida-
dos pela fundação que tem o mesmo 
nome do ‘senhor feudal’ da Póvoa do 
Varzim que a construiu com os olhos 
voltados para a sua nobre freguesia 
ao Norte do Porto. As ruínas do cas-
telo ganharam iluminação especial e 
passarelas suspensas, que permi-
tem acesso ao andar acima ao rés-
-do-chão, onde eram recebidos os 
visitantes do solar. 
A Fundação da Casa da Torre de 
García D’Ávila publicou, inclusive, 
um notável livro ilustrado, em 2012, 
através da Editora Livros & Livros, 
do Rio de Janeiro, de autoria do 
pernambucano Gastão de Holanda, 
com um precioso ensaio de apre-
sentação escrito pelo célebre bibli-
ófilo paulistano José Mindlin (1914 
– 2010). Ele considerou as relíquias 
da Casa da Torre as mais relevan-
tes dos primeiros dois séculos da 
colonização portuguesa na América 
brasileira. Outra obra de referência 
é a Casa da Torre – Uma dinastia 
de pioneiros, do erudito historiador 
baiano Pedro Calmon (1902 – 1985), 
publicada pela primeira vez em 
1939. Calmon era apaixonado pela 
monumental Casa da Torre, próxima 
ao canal de entrada da Baia de To-
dos os Santos, no município de Mata 
de São João, por considerá-la, com 
razão, o único exemplar em todas 
as Américas de um castelo feudal 
medieval europeu. Um legado do 
patriarca poveiro ao imenso Portugal 
nas Américas construído.

Dia 14.08.2015
Comemoração dos 95 anos 
do Clube Português
O Clube Português de São 
Paulo estará nesta noite come-
morando seus 95 anos de fun-
dação com um jantar dançante. 
Rua Turiassú, 59 Bairro das 
Perdizes – São Paulo fones 
(11) 3666.6837 – 3666.3035   
secretaria@clubeportugues.com.br 
Dia 16.08.2015
Festa de Nossa Sra. Do Monte
A Casa Ilha da Madeira estará 
realizando neste dia seu gran-
de arraial a partir das 13 horas, 
para venerar a Padroeira Nossa 
Sra. Do Monte. Teremos missa 

campal às 15 horas que será ce-
lebrada pelo padre madeirense 
Edmundo da Mata, seguindo-se 
procissão pelas dependências 
da casa e grande arraial com 
exibição dos grupos folclóricos 
da casa e demais atrações. In-
formações e convites: Rua Casa 
Ilha da Madeira, 214 Bairro Hor-
to Florestal – São Paulo 
(11) 2231.8818 - 2231.0922
Bacalhau à Raízes
Não perca. O Rancho Folcló-
rico Raízes de Portugal da As-
sociação dos Poveiros estará 
realizando neste dia a partir das 
13 horas, mais um almoço con-
vívio. Teremos o tradicional Ba-

calhau à Raízes além de outros 
pratos e acompanhamentos. 
Muita musica para dançar com a 
tocata do Raízes e este se exibi-
rá. Convites e informações com 
Sra. Soledade (11) 2263.1535 - 
2967.6766 - 2204.5250 Rua Dr. 
Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria 
– São Paulo.
Dia 22.08.2015
Festival de Folclore na Casa 
de Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo 
estará nesta noite realizando um 
festival de folclore a partir das 
19 horas. Teremos a exibição do 
grupo da casa e como convida-
dos o Grupo Folc. dos Veteranos 
de São Paulo do Clube Portu-
guês e o Conjunto Folklórico Chi-
le Lindo. O convite serão 2 kg de 
mantimentos que serão doados 
para o Lar da Provedoria. Infor-
mações: Av. da Liberdade, 602 
Bairro da Liberdade fones 
(11) 3273.5555 – 3273.5553  

O jornal Portugal em Foco publi-
ca aqui graciosamente, todos os 
eventos da comunidade, desde 
que os mesmos sejam informa-
dos, via telefone, fax, email ou 
por oficio. As correspondências 
podem ser enviadas para a Rua 
Dr. Francisco Jose Longo, 135 
Chácara Inglesa - Vila Mariana 
CEP 04140-060 Telefones (11) 
5581.2991 - 5589.3309 ou pelo 

email amotorrao@gmail.com

Será de 11 a 16 de Agosto, no Estú-
dio Jockey, no Jockey Club de São 
Paulo, Av. Lineu de Paula Machado, 
1273, manobristas no Local. Serão 3 
eventos independentes, acontecendo 
simultaneamente: O MADE – Merca-
do de Arte e Design, o DW! – Design 
Weekend e o Salão de Arte. O MADE 
criado pela W/DESIGN DE Waldick Ja-
tobá e o Salão de Arte, firmam parce-
ria inédita, de forma estratégica, para 
participar do maior festival urbano de 

Design da América Latina, o DW! – 
Design Weekend. O evento Contará 
ainda com uma homenagem à ines-
quecível Tomie Ohtake, com curadoria 
do seu filho Ricardo Ohtake. Artistas 
participantes: Aléio Braga, Alexandre 
Luiz, Anna Guerra, Biojone, Capuci-
ne Picaroli, Evelyse Carvalho Ribas, 
Igor Landarin, Marisa Carvalho, Miuel 
Hijjar, Osny Marino, Paulo Nunes, 
Patrícia Amaro, Santos Lopes, Ser-
gio Grecu, Shoker, Silvia Vale, Sou 

Kit Gon, Suzana Garcia Virginia Sé. 
Horários: De 12/08 à 14/08 – Aberto 
ao Público das 14h às 21h, Dia 15/08 
– Aberto ao Público das 12h às 21h, 
De 16/08 – Aberto ao Público das 12h 
às 20h. Dia 14/08 às 18h – Palestra 
sobre Aleijadinho, com Percival Ti-
rapelli. Dia 14/08 às 18h – Noite de 
Autógrafos do livro, “Arquitetura e 
Urbanismo do Vale do Paraíba – Do 
Colonial ao Eclético”, de Percival Ti-
rapelli.

ANJOS  ARTGALLERY
Convida para o Salão de Arte 2015

A família Lusa no Hóquei sobre Patins
Por: Albertina Furtado

A Associação Portuguesa de Despor-
tos mantém a mais de 70 anos uma 
tradição, a família Lusa do Hóquei. São 
famílias portuguesas que ajudaram a 
fundar o clube e que tem entre suas 
paixões o esporte trazido da Europa, 
especialmente de nossa santa terrinha. 
O hóquei sobre patins é um dos espor-
tes mais populares por lá, desde nossa 
infância. Assim como lá, vimos nossos 
pais e avós manter a tradição e passar 
a paixão de pais para filhos, o mesmo 
acontecendo com a paixão pelas cores 
da Associação Portuguesa de Despor-
tos, o que torna nossa Lusa extrema-
mente especial para todos que lá pas-
saram, e construíram essa historia, por 
este maravilhoso esporte, constituindo 
famílias, viajando com pais, mães e 
irmãos, tornado-se irmãos do hóquei 
além do tempo e de situações financei-
ras. O mesmo acontecendo com filhos 
e famílias de funcionários do clube que 
agregaram-se a  esta família, e a famí-
lias amigas, pois  continuamos juntos 
de alguma forma, e os atuais  times de 
São Paulo, todos tem amigos formados 
daquela época. Crescemos desta forma 
tornando-nos exemplo de trabalho, for-
ça, fé e foco, para todos além de cons-
truirmos, valores, costumes em grupo, 
e famílias, de todas as cores e formas, 
mas sempre respeitadas, todos pas-
samos por altos e baixos, mas amigos 
se apóiam e isto continua acontecendo  
nesta maravilhosa família hóquei sobre 
patins. Agora com as esposas e filhos 

destes meninos e craques que cres-
ceram. Deste grupo maravilhoso que 
ultrapassava todas as dificuldades e 
modernidades, despontaram craques 
internacionais, que conseguiram repre-
sentar a Lusa de volta em nossa santa 
terrinha, e hoje ainda viver da carreira.  
Outros tiveram a oportunidade de per-
correr os melhores times e voltar com 
projetos, outros tornaram-se árbitros 
internacionais, ou representantes de 
federações  e outros continuam lutan-
do e investindo  em nossa casa sem 
esperar nada. O verdadeiro espírito de 
amor, aprendido nessa casa, e tentando 
manter para que um dia nossa seleção 
possa voltar a ser baseada no Canindé. 
Embora hoje seja baseada em recife, 
também represen-
tante de nossas tra-
dições, mas lutamos 
pra que volte honro-
samente para nos-
sa tradicional casa. 
Com este forte amor 
e espírito a nossa 
amada associação 
comprometeu-se com 
um projeto social. Ini-
ciado a mais de 15 
anos, e mantido pelos 
próprios ex- atletas, 
e hoje sonho destes 
amigos e reestruturar 
para formar grandes 
craques, meninos das 
comunidades caren-

tes do entorno do clube estão no clube e 
estes, nestes anos trazem seu material, 
alimentos e apoio psicológico e pesso-
al, para que essas crianças passem a 
ter a oportunidade que eles tiveram, é a 
verdadeira prova de amor e isto é uma 
continuidade, apesar das dificuldades 
do clube, esta foi uma área de nunca 
foi negligenciada. Com poucos recur-
sos, os campeonatos acontecem com 
a ajuda de todos, com a amizade, para 
que estes meninos vejam que existem 
exemplos alem da imprensa e sim da 
verdadeira amizade, que esta casa e 
nossos pais e o verdadeiro sangue ru-
bro verde deixou em nós, a honra da As-
sociação Portuguesa de Desportos!!!! 
Orgulho de ser Lusa Sempre.
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Águias atacam forte o mercado e 
segundo a Imprensa grega te-

rão feito uma oferta de 6,5 milhões 
de euros ao Olympiacos pelo late-
ral-direito de 23 anos

O Benfica está a tentar assegu-
rar a contratação de Omar Elab-
dellaoui, lateral-direito do Olympia-
cos, e segundo a Imprensa grega 

fez uma proposta de 6,5 milhões 
de euros pela defesa. O jogador já 
está há algum tempo na mira das 
águias, que decidiram agora avan-
çar para negociações com a equipe 
orientada por Marco Silva, de forma 
a tentar garantir um substituto para 
Maxi Pereira, que saiu a custo zero 
para o FC Porto.

Benfica Faz Proposta
por Omar Elabdellaoui

Pinto da Costa presente no treino que decorreu no 
Olival, Alex Sandro foi o grande ausente do treino 
do FC Porto e se numa primeira fase não foi divul-
gada a razão para a ausência do lateral-esquerdo, 
mais tarde soube-se que não trabalhara às ordens 
de Julen Lopetegui devido ao fato de ter apresen-
tado fadiga muscular.

Alex Sandro Ausente
do Treino do FC Porto

O Bruno Paulista ma-
nifestou-se “muito hon-
rado” por vestir “o manto 
sagrado”, em referência 
à camisa do Sporting, 
clube com o qual assi-
nou hoje contrato, numa 
transação que, segundo 
o Bahia, ascendeu a 3,4 
milhões de euros.

“Estou muito contente 
por vestir esta camisa do 
Sporting, o manto sagra-
do. É um grande clube e 
conta com uma torcida 
maravilhosa. Fico muito 
honrado por esta oportu-
nidade e espero colaborar 
ao máximo com o meu fu-
tebol”, disse Bruno Pau-
lista, em declarações pu-

“Muito Contente por Vestir esta Camisa”
blicadas no site oficial do 
clube lisboeta.

O jovem médio, de 19 
anos, assinalou que se 
tratou de uma “negocia-
ção rápida”, expressando 
a vontade de “dar continui-
dade ao grande trabalho 
que o treinador Jorge Je-
sus tem vindo a desenvol-
ver no clube”.

“Já falei com o técnico, 
que também tinha ido bus-
car o Talisca. Não quero 
chegar e passar por cima 
de ninguém, mas vou tra-
balhar bem para poder ir 
conquistando o meu espa-
ço”, disse Bruno Paulista, 
recordando a contratação 
há cerca de um ano de 

Talisca pelo Benfica, que 
na altura era treinado por 
Jorge Jesus.

O Bahia anunciou no 
seu site oficial que o valor 
da transação superou os 

13 milhões de reais (perto 
de 3,4 milhões de euros), 
com Bruno Paulista a se-
guir para Alvalade por em-
préstimo válido até 30 de 
junho de 2016, mas com 
a transferência a assu-
mir carácter definitivo em 
janeiro do próximo ano, 
quando for concluída a to-
talidade do pagamento.

O Bahia conserva ain-
da uma percentagem dos 
direitos econômicos em 
caso de uma futura trans-
ferência do Sporting de 
Bruno Paulista, que con-
quistou a medalha de 
bronze nos Jogos Pan-A-
mericanos em representa-
ção da seleção brasileira.

O goleiro brasileiro Júlio César 
espera derrotar, no domingo, o Spor-
ting e conquistar, desse modo, o ter-
ceiro título ao serviço do Benfica.

“Sinto-me lisonjeado por disputar 
mais um título com a camisa do Ben-
fica e espero ter a oportunidade de 
ajudar da melhor maneira e conse-
guir ganhar o meu terceiro título com 
o Benfica. Seria um início de tem-
porada muito importante para nós, 
porque iria trazer muita confiança. 
Estamos a assimilar o mais rápido 
possível às ideias novas do treina-
dor e acho que estamos no caminho 
certo. Temos de colocar em prática o 
que fizemos no início da temporada, 
mesmo sabendo que os resultados 
não agradaram muito. Mas eram 
particulares, tivemos treinos bidiários 

e agora é uma nova etapa”, afirmou 
Júlio César, em declarações FPF.

O goleiro brasileiro ainda não dis-
putou um derby frente aos leões.

“Não tive a oportunidade de jogar 
o clássico pela Liga porque estava 
lesionado no jogo antes com o Rio 
Ave, pelo que fiquei de fora o Artur 
jogou muito bem. Ao entrar sabendo 
que é uma decisão a motivação é 
imediata, automática e isso é gran-
de diferença entre a Supertaça e um 
jogo do campeonato.”

Júlio César apelou à presença 
dos adeptos.

“Gostaria que os adeptos compa-
recessem em massa e espero jun-
to dos meus companheiros ganhar 
mais um título, para eles festejarem 
no domingo.”

“Supertaça? Espero Conquistar o
Terceiro Título com a Camisa do Benfica”

Antigo representante 
‘encarnados’ deixou mui-
tas críticas ao técnico 
dos ‘leões’ e desconfia da 
capacidade de gestão de 
Bruno de Carvalho.

 Antônio Figueiredo, 
antigo vice-presidente do 
Benfica, criticou as pala-
vras de Jorge Jesus na 
antevisão da Supertaça, 
marcada para o próximo 
domingo. O ex-dirigen-
te considerou o discurso 
“piroso”.

“Espero que este dis-
curso para o piroso, sa-
loio e vaidoso do senhor 
Jorge Jesus tenha acica-
tado mais os ânimos dos 
jogadores do Benfica. A 
maioria sabe com quem 
lidou”, acrescentou “Já 
tinha feito a mesma coi-
sa no Benfica, não sei se 
se lembram, relativamen-
te ao Braga e depois foi 
o que foi. Foi eliminado 
pelo Braga na meia final 
da Liga Europa. Isto é um 
discurso recorrente do 
senhor Jorge Jesus”.

Antônio Figueiredo es-
pera que a turma de Rui 
Vitória apareça morali-

zada e relembra que os 
‘leões’ jogaram com equi-
pes mais fracas na pré-
temporada.

“Que o Benfica apareça 
forte e não desmoraliza-
do por um início de pré-
temporada. O Benfica 
jogou com adversários 
conceituados enquanto o 
Sporting jogou com clu-
bes pouco conhecidos, 
com jogos de pouca im-
portância”.

Figueiredo desconfia 
do estado financeiro do 
Sporting dizendo que 
Bruno de Carvalho fez 
um milagre.

“Eu só faço esta aná-
lise: ou realmente o se-
nhor presidente do Spor-
ting não encontrou o 
clube com uma situação 
financeira tão má como a 
que diz, responsabilizan-
do todos os que o antece-
deram, ou então fez um 
milagre”.

“Discurso de 
Jorge Jesus
foi Piroso, 
Saloio e 
Vaidoso”

Venha nos visitar
Temos o melhor preço do Rio!
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Quando, há dois anos, 
José Mourinho consumou o 
regresso ao Chelsea, definiu-
se como o “Happy One”. E o 
treinador português continua 
muito feliz, a julgar pela re-
novação do contrato com o 
emblema londrino, anunciada 
nesta sexta-feira: a ligação foi 
prolongada por quatro anos, 
até 2019.

“Se o clube está feliz, eu 
estou feliz. Julgo que é algo 
normal eu assinar um novo 
contrato. É importante ter-
mos esta continuidade e es-
pero que possamos alcançar 
mais sucesso no futuro – pe-
los adeptos, pelos jogadores 
e pelo clube”, afirmou José 
Mourinho, em declarações re-
produzidas pelo site oficial do 
Chelsea. “Quando regressei 
aqui, há dois anos, disse que 
tenho um sentimento especial 
por este clube, e nada mudou. 
É o clube que está mais pró-
ximo do meu coração e estou 
muito feliz por saber que vou 
aqui ficar durante muito tem-
po”, acrescentou.

Na temporada passada, 
José Mourinho conduziu o 
Chelsea ao título de campeão 
inglês, que há cinco anos fu-
gia aos blues, tendo também 

Mourinho Renova
com o Chelsea

conquistado a Taça da Liga 
inglesa. A primeira passa-
gem do técnico português por 
Stamford Bridge já tinha sido 
repleta de troféus, com dois tí-
tulos de campeão, a conquista 
das Taças de Inglaterra e da 
Liga inglesa. Seguir-se-iam 
passagens pelo Inter de Milão 
e Real Madrid.

“Estamos muito contentes 
por o José ter aceitado com-
prometer-se com o clube por 
mais quatro anos. Desde a 
chegada há dois anos que 
ele tem vindo a desenvolver 
a equipe e trouxe troféus para 
Stamford Bridge. Estamos en-
tusiasmados pelo que aí virá 
nos próximos quatro anos”, 
afirmou a diretora do Chelsea, 
Marina Granovskaia.

Uma exposição em ho-
menagem a Eusébio pode 

ser vista, na Praça do Co-
mércio, em Lisboa.

Exposição em Homenagem
a Eusébio na Praça

Portugal subiu uma posi-
ção no ‘ranking’ da FIFA, para 
o sexto lugar, numa classifica-
ção divulgada no site oficial do 
organismo que rege o futebol 
mundial e que continua a ser 
liderada pela Argentina, vice-
campeã mundial e sul-ameri-
cana.

Tal como aconteceu com 
outras seleções posicionadas 
entre os 10 primeiros, Portu-
gal beneficiou da forte queda 
da Holanda, que desceu do 
quinto para o 12.º posto, ape-
sar de ter mantido os mesmos 
1.177 pontos relativamente à 
anterior atualização, realizada 
a 09 de julho.

A descida da Alemanha, 
campeã mundial, do segundo 
para o terceiro lugar, por tro-
ca com a Bélgica, foi à única 
outra ‘mexida’ entre os 10 pri-
meiros classificados, entre os 
quais apenas a Argentina e a 
Colômbia, quarta colocada, 

mantiveram as respetivas po-
sições.

Além daquelas quatro se-
leções, apenas o Brasil pre-
cede a seleção portuguesa 
no ‘ranking’ da FIFA, com o 
‘top ten’ a ser completado pela 
Romênia (sétima), Inglaterra 
(oitava), País de Gales (nono) 
e Chile (10.º), recente vence-
dor da Copa América.

Entre os países lusófonos, 
Cabo Verde, atual 50.º posi-
cionado, Angola, 89.ª, e Ti-
mor-Leste, 163.º, registraram 
ligeiras subidas, ao contrário 
de Moçambique e Guiné-Bis-
sau, que caíram para 97.º e 
142.º, respectivamente, en-
quanto São Tomé e Príncipe 
manteve-se no 189.º lugar.

O Irão, treinado pelo portu-
guês Carlos Queiroz, desceu 
da 38.ª para a 41.ª posição, ao 
passo que o Gabão, sob o co-
mando técnico de Jorge Cos-
ta, subiu um lugar, para 64.º.

Portugal está a subir
no Ranking da FIFA

“Época no Porto foi genial 
para Óliver”

 
Referência do balneário 

do Atlético de Madrid, o de-
fesa elogia a maturidade do 
médio e garante que Simeo-
ne conta com ele.

A cada jogo que faz com 
a camisola do Atlético de Ma-
drid, Óliver Torres afasta-se 
mais do FC Porto. O regres-
so do médio espanhol seria 
apreciado no Dragão, no 
entanto, as boas exibições 
tornam essa possibilidade 
cada vez mais improvável e, 
no balneário de Simeone, já 
ninguém imagina vê-lo sair, 
como declarou Juanfran. Ci-
tado pela Marca, na ressaca 
de uma grande exibição dian-
te da Real Sociedad, o lateral 
direito fez-se eco da opinião 
do treinador, que vê em Óliver 
uma peça “muito importante” 
no futuro da equipe.

Benfica e Sporting enfren-
taram-se, domingo, no 

primeiro jogo oficial da tempo-
rada. Os ‘leões’ de Jesus le-
varam o troféu para Alvalade, 
num jogo que foi intenso, com 
muitos bons pormenores e 
duas equipes nitidamente em 
fases diferentes da temporada.

Depois da transferência 
de Jorge Jesus da Luz para 
Alvalade, a final da Supertaça 
de Portugal significava muito 
mais do que um simples dérbi 
entre duas equipes rivais. Se 
um jogo entre os dois eternos 
opositores seria sempre uma 
partida de interesse acrescido 
para os adeptos e amantes da 
modalidade, o ex-treinador das 
‘águias’ fez questão de lançar 
muitas achas para uma foguei-
ra já bem acesa.

Falando num Benfica com 
poucas alterações, Jesus dis-
se, ainda antes do jogo, que 
iria jogar contra si mesmo. Só 
que, neste caso, apesar de a 
estrutura se manter, faltava o 
cérebro. No final do encontro, 
vencido pelos ‘leões’ por 1-0, 

‘Leões’ Escrevem Primeiro Capítulo
da Temporada. e Agora?

Jesus vencia Vitória, e volta-
va à conquista de títulos, mas 
mais do que isso, provava, de 
certa forma, que o treinador 
também faz parte do sucesso 
ou insucesso das equipes.

Depois dos 90 minutos, 
para o Sporting ‘sobrará’ o 
8º título nesta competição e 
a certeza de que a equipe, já 
com muitos traços das ideias 
do novo treinador, tem poten-
cial para disputar o campeo-

nato com os eternos rivais e 
crescer, até onde possível, so-
nhando com novos voos.

O Benfica regressa a casa 
sem títulos, com contas para 
fazer e com uma outra certeza: 
é preciso ir ao mercado. A saí-
da de Maxi Pereira, transferido 
para o FC Porto, e de Lima, 
despiu o onze ‘encarnado’ de 
dois fortes argumentos ofensi-
vos. Se o brasileiro era ‘arma’ 
no ataque, o uruguaio é baixa 

de vulto, tanto defensiva como 
ofensivamente. Às ‘águias’ fal-
ta tempo para esquecer seis 
anos de ‘reinado’ de Jesus e 
para as novas ideias de Vitória 
passarem da teoria à prática, 
no campo.

No fim, com a Liga prestes 
a começar, o Sporting parece 
ter ‘disparado’ numa pole po-
sition alimentada por uma boa 
pré-temporada e já com um 
título na bagagem. O Benfica, 
como os próprios dirigentes e 
treinador assumem, parte atra-
sado, mas com muito espaço 
para progredir nas ideias e no 
futebol praticado. Há matéria
-prima, mas faltam jogadores 
que decidam. Por exemplo, 
Gaitán esteve menos decisivo 
que o costume e Salvio foi (e 
continuará a ser por mais de 
metade da temporada) ausên-
cia de vulto na manobra da tur-
ma da Luz.

Resta esperar agora que 
comecem as ‘hostilidades’ do 
campeonato, pois aí, diz-se, 
vence o mais regular e talvez 
nem sempre o melhor.

A exposição “artEUSE-
BIOheart - world exhibition”, 
promovida pela família do 
antigo jogador do Benfica e 
da Seleção Nacional, é ins-
pirada no livro de banda de-
senhada “Eusébio - Pantera 
Negra”.

Esta iniciativa, da autoria 
do ilustrador Eugénio Silva 
e organizada pela associa-
ção artEUSEBIOheart em 
conjunto com o Museu Benfi-
ca – Cosme Damião, evoca a 
vida pessoal e desportiva de 
Eusébio com referência a 18 
momentos da sua existência, 
e decorre até ao dia 30 de 
setembro entre as 10 e as 20 
horas.

O PRAZER DE SERVIR BEM
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MORAL NA POLÍTICA

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

O Brasil passa por uma 
crise econômica grave, 
no entanto, mais grave 
que a crise econômica 
é a crise de moral que 
constatamos todos os 
dias. Na última quarta-
feira peguei um taxi em 
Ipanema e no trajeto, 
conversando com o mo-
torista, perguntei o que 
ele achava das mani-
festações que ocorrerão 
amanhã em todo o Brasil 
– Revoltado, me respon-
deu que era necessário 
tirar toda essa corja de corruptos que aí estava e não ape-
nas a Dilma, também o Temer, fazer novas eleições até 
mesmo para o Congresso. Dizia – Como é possível ter 
Renan Calheiros como presidente do Senado e Eduardo 
Cunha como presidente da Câmara Federal? Finalizando, 
declarou, que há várias eleições não votava em ninguém, 
anulava tudo. Sem me identificar, tentei argumentar que 
ainda existia muita gente boa na política! Tive como res-
posta que ele torcia para que aparecesse um maluco e 
fuzilasse todos os corruptos que aí estavam. Sem mais 
argumentos, procurei mudar de assunto, quando ele dis-
parou dizendo que os vereadores na Câmara Municipal 
também faziam das suas, acrescentando – Imagine, mu-
dar a Lei para se auto beneficiarem. Percebi o quanto es-
tava equivocada quando achava que o povo estava pouco 
atento à ação dos políticos. Aquele taxista, homem sim-
ples, mas informado me fez lembrar da votação do Projeto 
de Lei, com uma emenda, que mudava as regras de indi-
cação dos Conselheiros para o Tribunal de Contas, fican-
do a Câmara com quase todas as indicações. Na ocasião, 
votei contra a aprovação do Projeto, mostrando que era 
inconstitucional, pois a Constituição Federal, nossa carta 
Magna, previa que a Câmara Municipal somente poderia 
fazer quatro indicações para o Tribunal. Pouco se impor-
taram com os meus argumentos, aprovaram o Projeto e 
trataram de indicar o quinto vereador. Somente não indi-
caram o sexto, a vereadora Rosa Fernandes, porque o 
Tribunal de Justiça considerou a emenda inconstitucional, 
como eu havia avaliado e o ministro Luiz Alberto Barroso, 
membro do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar à 
Associação Nacional do Ministério Público de Contas e à 
Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil 
suspendendo o processo que indicava Rosa Fernandes. 
São posições como a que acabei de relatar, que contri-
buem e desmoralizam os políticos em nosso país e colo-
cam no mesmo saco todos os demais. Se a Câmara Muni-
cipal, através de seus vereadores, tivesse seguindo o meu 
voto, hoje não estaria passando por mais este desgaste!
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Casa do Minho e seu Almoço em 
Homenagem ao Dia dos Pais

A já tradicional 
festa do Dia dos Pais, 
na Casa do Minho 
foi melhor do que se 
esperava. Um públi-
co que demonstrava 
felicidade e carinho, 
tanto dos filhos para 
com os pais, ou des-
tes para toda a famí-
lia, que em grande 
número passaram 
uma tarde agradável 
no salão nobre da 
Casa. A animação 
musical ficou à cargo 
do Trio Josevaldo e 
apresentação de fol-
clore com um show 
dos omponentes do 

O Presidente da 
Casa do Minho, 

Agostinho dos 
Santos com o 
Pai do Ano de 

2015, Victor Car-
doso e o ex-pre-
sidente Joaquim 
Fernandes, Pai 
do Ano de 2014

Aspecto do 
salão nobre 
minhoto 
repleto 
de papais 
com seus 
familiares, 
festejando o 
dia come-
morativo ao 
chefe da 
família

Rancho Juvenil Mi-
nhoto. Ao final foi 
escolhido, entre os 
presentes, o Pai do 
Ano e o escolhido foi 
o Sr. Victor Cardoso, 
sempre uma home-

nagem dos diretores 
da Casa do Minho, o 
agraciado deste ano, 
muito feliz, acompa-
nhado de seus filhos 
fez um breve discur-
so de agradecimento.

O Trio Josevaldo foi responsável pela animação musi-
cal do Dia dos Pais, na Casa do Minho

Restaurante Amigos de
Bragança o Point de Encontro

Uma verdadeira legião de amigos marcaram presença no ex-
celente Restaurante Amigos de Bragança, na Rua da Soja n.º 39, 
onde saborearam um cardápio super caprichado, tudo preparado 
pelo mestre cuca Abílio. Na foto, os amigos Euclides – diretor co-
mercial da Friganso, Manuel Barreiro – Presidente da Rede Super-
market, demais convidados da rede ,o empresário Ricardo Igayara, 
da empresa Vida também com um grupo de amigos.
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Dia Dos Pais comemoraDo
na casa Da Vila Da Feira

Num destaque especial, o Pai do Ano de 2015, Manuel Barbosa Gomes, seus fami-
liares, Luiz Carlos Gomes, Paulo César Gomes, Andréa Tigre, Bruno Tigre, Tatiana 
Gomes, Isabella Tigre, Rafaela Tigre, Yann Lucca Borges e o presidente Ernesto 
Boaventura e a primeira-dama, Rose Boaventura

O Dia dos Pais, na 
Casa da Vila da 

Feira foi vivido com bas-
tante energia e muitas 
emoções. No almoço 
farto, como sempre, 
aquela Casa promove 
e que deixa os seus 
frequentadores muito 
satisfeitos. No último 
domingo, repetiu-se o 
sucesso com a apre-
sentação do som fan-
tástico do Conjunto 
Som e Vozes. E, como 
trabalharam o presi-
dente e seus diretores 
no salão nobre, com a 
Casa completamente 
lotada.

Foi um dia muito 
agradável para família 
feirense que festejou o 
Dia dos Pais com muita 
alegria, carinho, muito 
sentimento e fé. O sa-
lão da Casa estava com 
um excelente público. 
O momento mágico da 
tarde foi a escolha do 
pai do Ano de 2015, este 
ano, o escolhido foi o Sr. 
Manuel Barbosa Gomes 
que foi homenageado 
pelo Presidente com 
uma medalha alusiva.

Bela imagem 
do Pai com 
mais filhos, 

Floriano Ber-
nardo, quando 

recebia o 
carinho dos 

seus 4 filhos e 
demais fami-

liares

Num close especial, no almoço em homenagem ao 
Dia dos Pais, na Casa da Vila da Feira, vemos o Pai 
mais novo, Edson Almeida Paiva, 30 anos, com sua 
esposa  e filha

Muita emoção na homenagem prestada, pela diretoria 
da Casa da Vila da Feira, ao Pai mais idoso, que foi o 
senhor José Joaquim Santos, 93 anos. Na foto quan-
do recebia um carinhoso beijo de seus familiares

TransmonTanos
FesTejaram seus Pais

O transcurso do “Dia 
dos Pais” ganhou 

uma data muito espe-
cial na Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro, 
reservado a esta come-
moração cheia de amor 
e gratidão. Muitas famí-
lias compareceram ao 
solar da Avenida Melo 
Matos, prestigiando a 
tradicional programa-
ção transmontana do 
“Almoço em homena-
gem ao Dia dos Pais”. 
À mesa farta, sardinha 
portuguesa, arroz de 
bacalhau com churras-
co completo.

Para apresentar to-
dos os pais, a diretoria 
ofereceu um animado 
baile com o Conjunto, 
Amigos do Alto Minho, 
arrastando os casais 
para o salão com um 
super repertório, que 
sempre agrada às fa-
mílias, em especial, 
os pais.

Bela imagem do Presidente Transmontano, Antonio Paiva, esposa Fátima Paiva, 
com o pai do Ano 2015, Manoel Barbosa, esposa Fátima, Henrique, Bruninho, 
Carolina, Maria Luísa, Maria Eduarda, o Pai Mais Idoso, Tibério Amaral e o pai 
mais Jovem, o Gabriel

Aspecto do salão social da Casa de Trás-os-Montes 
recebeu neste domingo em homenagem aos pais di-
versos associados e amigos

A grande atração foi 
à apresentação do R.F. 
Guerra Junqueiro com 
uma belíssima evolução, 
cantares e músicas ra-
diantes, revivendo as tra-
dições transmontanas. 
Momento de muita emo-
ção foi quando a diretoria 
prestou homenagem a 
todos os pais presentes. 
O “Pai do Ano 2015” da 
Casa de Trás-os-Montes 
foi o Sr. Manoel Barbosa, 

a quem a diretoria, ca-
rinhosamente home-
nageou, oferecendo-
lhe um lindo troféu.

Emocionado, o “Pai 
do Ano” agradeceu a 
homenagem e saudou 
a todos os pais pre-
sentes.

A Casa de Trás-os-
Montes, mais uma vez, 
realizou o seu tradicio-
nal evento, enaltecen-
do o Dia dos Pais.

Um dia emocionante para o Pai do Ano de 2015, da Casa de Trás-os-Montes, Ma-
nuel Gonçalves com sua linda família, Victor, G. Filho, João Batista, Maria Emília 
Barbosa Batista, Maximiano, Fernando com a esposa e filhos (Rede BMG)
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Maneca

Como vemos na foto, dois Senhores da 
nossa Comunidade. Se eu não tivesse 
conhecimento diria que estavam fazen-
do uma fofoquinha, mas não, são dois  
bons empresários, com certeza estão  
falando de negócios.  À  esquerda  te-
mos Sr. Raimundo Dinis, ex-presidente 
da Casa dos Açores e Diretor-Presiden-
te da Concessionaria Hayasa, conver-
sando com seu amigo, Dr. Paulo Moi-
ses - Presidente do Clube Português 
de  Niterói. Também a presença de  dois 
amigos que estavam presentes no mo-
mento. Para estes bons amigos o nosso 
abraço 

altos Papos entre dois Senhores 
da Nossa comunidade

Saboreando as delícias da doce alto

Parabenizo a Diretoria do 
Arouca Barra Clube pela es-
colha do Pai do Ano de 2015. 
Como vemos na foto, à es-
querda ex-primeira-dama Dr.ª 
Ana Moreira, com o Papai do 
Ano, seu marido Dr. Paulo 
Cesar Moreira, Dr. Filipe Mar-
ques Mendes - Diretor do Jor-
nal Portugal em Foco, para 
minha surpresa, a seu lado, 
sua filha, a jovem Marina que 
há algum tempo não via, se 
passasse por mim na rua, tal-
vez não a conhecesse, gostei 
muito  de vê-la, está muito lin-
da. Parabéns, com o desejo 
de muita saúde para todos.

Dona Maria Antónia, parabéns 
pelo seu aniversário e é gratifican-
te, para mim, prestar- lhe esta ho-
menagem. Como vemos à esquer-
da Sr. Antônio Ribeiro, sua esposa, 
um casal dinâmico e atuante na 
nossa Vida Associativa. Gosto mui-
to de ver, à direita a sempre sim-
pática, primeira-dama da Casa das 
Beiras Dona Verônica, a seu lado 
Sr. Antônio Nunes, todos muito feli-
zes, participando da alegria do ca-
sal em festa. Dona Maria Antónia 
e Sr. António Ribeiro, Diretores da 
Padaria e Confeitaria Santo Antô-
nio, aqui fica o nosso abraço, pa-
rabéns e muita saúde para todos.

Parabéns Pela Linda 
data e muitas Bênçãos

Quem estreou nova ida-
de, no dia 1 de Agosto 
foi o Max Martins, da 
empresa (Ufos Distribui-
dora de Farinha, Farinha 
Nita-Benta e Mix-Far 
mistura para bolo) que 
comemorou os seus 75 
anos de vida com o ami-
go Alberto Rodrigues, 
saboreando o delicio-
so cardápio do famoso 
Restaurante Doce Alto

dr. PauLo ceSar Pai do aNo 
do arouca Barra cLuBe

Boa Viajem 
Para os 
Grandes 
amigos
Lindo  visual  e alegria de 
quem visita a Pátria Mãe. 
Como vemos, neste lindo ce-
nário fotográfico, no Aeroporto 
do Galeão com destino a Por-
tugal, à esquerda Dona Na-
zaré, seu irmão Manuel Pinto 
Aires e sua esposa, Dona Gui-
lhermina, o trio que vai matar 
saudade, vemos também sua 
filha Ana Lucia e minha  espo-
sa Idália Maneca, que foi levar 
um abraço a todos. Para o dis-
tinto  trio desejamos uma boa 
viagem e muita saúde, são os 
votos da família Jornal Portu-
gal em Foco    

Sem sombra de dúvida está 
fazendo um grande sucesso, 
na nossa comunidade, os 
deliciosos vinhos portugue-
ses João Fazenda “huuuum 
uma delícia” e como dizem 
que a alma do negócio é a 
propaganda, com certeza o 
dinâmico empresário Luís 
Ribeiro, da empresa Malub 
Comércio e Instalações e 
Exportações, representante 
dos vinhos João Fazenda 
tem realizado um belíssimo 
trabalho de divulgação, como 
nesta foto aqui, no Almoço 
das Quintas no Arouca, com 
os amigos Francisco Valen-
ça, da Taberna Caet de Ne-
las e o Antero, brindando ao 
sucesso do vinho no Brasil

Garoto Propaganda dos Vinhos 
Portugueses João fazenda
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES

JÁ PENSOU EM AGRADECER A DEUS PELO AR QUE RESPIRA,
DESDE QUE NASCEU, SEM QUE JAMAIS LHE TENHA FALTADO?

O AR ESTÁ SEMPRE À SUA DISPOSIÇÃO, DE GRAÇA.
AGRADEÇA AO PAI TAMBÉM A ÁGUA QUE O DESSEDENTA,

O SOL QUE ILUMINA SEU DIA,
DANDO-LHE OPORTUNIDADE DE TRABALHAR, 
A NOITE QUE LHE PROPORCIONA O REPOUSO,

A SAÚDE, A ALEGRIA , OS AMIGOS...
O AGRADECIMENTO,

É UMA OBRIGAÇÃO QUE NÃO DEVEMOS JAMAIS ESQUECER!

PeNSameNto da SemaNa

Além de grande incentivador do fado, o meu querido amigo Comen-
dador Orlando, grande baluarte das tradições portuguesas, sempre 
apoiando o Rancho Folclórico Luís Vaz de Camões, do Clube Por-
tuguês de Niterói. Não fosse ele um grande visiense, da Serra da 
Gralheira!

A nossa Diretora e Co-
lunista, Leila Monassa, 
numa pose especial, com 
a folclorista, Fátima Ma-
cedo, da Casa de Viseu
Leila é grande incentiva-
dora dos jovens  folclo-
ristas, sempre torcendo 
para que os Ranchos  
tenham mais e mais 
sucesso.
Quem sabe, se a querida 
Leila, volta a levar os 
Ranchos da Juventude a 
Portugal junto com o seu 
amado Felipe.
ABRAÇOS FADISTAS!

cHaRme e eLeGaNcIa femININa

Ficou muito 
legal, o novo 

visual do 
Conjunto Ami-

gos do Alto 
Minho. Será, 

que agora 
eles estão 

trabalhando 
pelo PSD ou 
não. Vamos 

descobrir

amigos do alto minho 
“com Novo uniforme”

amigos unidos na 
alegria e na dor

Os grandes Feirenses, Adão Ribeiro, ex-presidente 
da Casa da Vila da Feira e o meu sobrinho Antonio 
Silva e familiares, curtindo a sua Casa do Coração.
Infelizmente, semana passada tiveram a perda ir-
reparável, de sua mãe, D. Madalena. Daqui man-
damos os nossos sentimentos ao querido Adão 
Ribeiro, suas irmãs e familiares. Que Deus receba 
em seus braços a bondosa senhora.

O Sr. Cesar, Dire-
tor do Restaurante 
JÓIA CARIOCA, no 
Jardim Botânico, 
dando a sua de-
monstração de fé 
em Nossa Senho-
ra, quando da sua 
visita ao Santuário 
de Nossa Senho-
ra de Fátima no 
Recreio.
Que nossa Senho-
ra o abençoe!

Em meio a uma festa junina, o milagre do 
amor aconteceu.
A minha neta do coração, Natália Darze,  foi 
surpreendida pelo seu amado Rafael, com 
a exibição de um vídeo perfeito. O romance 
pairava no ar. Emocionando a todos o pre-
sentes, inclusive a mim, foram feitas decla-
rações de amor à moda antiga, que surpre-
endentemente ainda existem nos corações 
apaixonados. O noivo escondeu as alianças 
no bolso do futuro sogro, Paulo Nascimen-
to, marido da minha querida filha Nazaré.
Nesse dia  presenciei o pedido de casa-
mento mais lindo do mundo, o noivo de joe-
lhos, pedindo a mão de sua amada Natália.  
Amigos leitores: está provado que o amor é 
a  Mola Mestra do Mundo, o exemplo do Ra-
fael, seja seguido por todos os jovens apai-
xonados, só assim o romance estará no ar, 
no  mês de abril de 2017,  quando Natália e 
Rafael estarão subindo ao altar, e seus fa-
miliares e amigos jogando pétalas de rosas 
, e eu cantando o fado FOI DEUS.
Que história linda.....Amém

casal com Perfume de flores

O querido casal Cesário e esposa, da Floricultura Flor 
de Liz, (a nossa preferida), presentes na Sessão Sole-
ne da Casa da Vila da Feira.
Abraços fadistas, sempre floridos.

comendador orlando cerveira Grande 
Incentivador do folclore Português

festa Junina com Sonho 
de amor e Romance,

Natália e Rafael

devoção e fé 
em N. S. de 

fátima
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Pais vivem
uma Corrente 

de alegria
nos açores

Um dos calendários 
mais festivos do 

ano, que a Casa dos 
Açores faz questão de 
transformar num dia in-
teiro de emoções, é o 
“Dia dos Pais”, e, como 
sempre acontece, a fa-
mília açoriana e os ami-
gos da Casa compa-
recem “em peso” para 
passar horas, festejan-
do uma data tão querida 
em torno daquele “ser” 
tão importante na nossa 
vida, tão importante nos 
nossos caminhos.

O Dia dos Pais, da 
Casa dos Açores, co-
meçou por volta das 
13hs., com o público 
sendo recebido pelos 
musicais do Conjun-
to Vilacondenses. Aos 

O Presiden-
te Açoriano, 
Fernando 
Fagundes 
Pires, quando 
homenageava 
o Pai do Ano 
de 2015, da 
Casa dos Aço-
res, Alexandre 
Gonçalves 
Pimentel, com 
a Placa Alusiva 
ao Dia dos 
Pais. Na foto, 
ao lado dos 
seus familiares

Pai do Ano de 2015, da Casa dos Açores, Alexandre 
Gonçalves Pimentel, esposa Sandra Pimentel e demais 
familiares curtindo o Dia dos Pais nesta linda festa pro-
porcionada pela diretoria Açoriana

Nosso Diretor Felipe Mendes festejou o Dia dos Pais com sua 
filha, a sorridente Marina Monassa Mendes juntos com o Pre-
sidente da Casa dos Açores, Fernando Fagundes Pires

Num destaque especial deste dia festivo aos pais no Solar 
Açoriano, vemos o Pai do ano na Casa dos Açores 2015, se-
nhor Alexandre Gonçalves Pimentel e familiares numa posse 
especial para Jornal Portugal em Foco

Familiares do Pai do Ano 2014, Sr. Pedro Godinho e Pai do Ano 2015, Sr. Pimentel, juntos ao 
bolo comemorativo

poucos, o domingo foi 
ganhando vida na Sede 
Social Açoriana, com 
as pessoas chegando, 
trocando cumprimentos 
com os diretores e se 
acomodando para pas-
sar esse dia.

A Casa dos Açores, 
como sempre, tem o 
churrasco na brasa, 
como especialidade da 
Casa; e foi este o car-
dápio oferecido durante 
o almoço, com os devi-
dos acompanhamen-
tos, premiando o bom 
paladar.

Todos os anos a di-
retoria açoriana elege o 
“Pai do Ano” da Casa; 
e o Pai 2015 eleito, foi 
o Alexandre Gonçalves 
Pimentel, que esteve 

presente com a sua 
esposa, e demais fami-
liares, numa justa ho-
menagem. Mas quem 
comandou a tarde foram 
os papais que estiveram 
por todos os lados, ora 
entre seus familiares, 
ora entre seus amigos. 
Para fechar a tarde com 
chave de ouro, uma 
apresentação especial 
para todos os pais e 
todos os presentes do 
Grupo Folclórico Tomás 
Borba, que como sem-
pre, recordaram as dan-
ças açorianas, com ale-
gria e brilhantismo.
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas 

e sua Gastronomia Regional
Romaria Senhora da Agonia

Leite-creme para 
os Sarrabulhos

A linda Viana do Castelo enche-se 
de alegria e de  milhares de pessoas 
que assistem à veneração à Virgem 
da Agonia, invocada pelos pescado-
res para que o mar lhes seja mais fa-
vorável.

Batem-se muito bem as gemas com 
o açúcar. Adiciona-se a esta gemada 
o leite frio, onde previamente se dis-
solveu a farinha, e a casca de limão. 
Leva-se a engrossar em lume brando. 
Espalham-se as bolachas no fundo de 
uma travessa e deita-se por cima o 
leite-creme. Polvilha-se com açúcar e 
queima-se com um ferro em brasa.

Este é o leite-creme que se serve 
nos almoços do sarrabulho.

casa da ViLa da FEiRa E 
tERRas dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195 –  tel.:- 2293-1542
AGOSTO – 15 – Sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso salão 
com ar condicionado.
AGOSTO – 16 – Domingo – 12h. Almoço 
Social no Salão Nobre. Cardápio variado. Mú-
sica ao vivo.

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

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – 
cardápio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces 
portugueses. Serviço a La Carte. Bebidas não 
inclusas.
AGOSTO – 14 – Sexta-feira – 21h. Show 
com o comediante Paulinho Gogó comediante da 
Praça É Nossa do SBT. Preço promocional todos 
pagam meia entrada R$ 30,00. Imperdível!
AGOSTO – 23 – Domingo – 12:30h. Come-
moração do 11.º aniversário do Grupo Folclórico 
Serões das Aldeias. Para o almoço será servido 
churrasco, sardinha portuguesa assada na brasa, 
saladas e acompanhamentos. Bebidas e doces 
a parte. Como atrações teremos o Trio Joseval-
do, o Trio Massapé e o Grupo Folclórico Serões 
das Aldeias. Reservas pelo telefone 99438-0908 
(Jane) ou 2273-1897 (Casa das Beiras).

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

Rio de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184
AGOSTO – 16 – Domingo – 12h. Festa do 
Dia dos Pais da Casa do Benfica do Rio de Janei-
ro. Local: Casa das Beiras. Endereço: Rua Barão 
de Ubá, 341 – Tijuca. Baila-rico: Banda Típicos da 
Beira e show de concertinas portuguesas. Atra-
ção: Dançarinos profissionais para dançar com 
as damas. Entrada: gostosa calabresa, deliciosos 
aperitivos tropicais, doces portugueses, pão de ló 
e bagaceira das Aldeias. Menu: delicioso churras-
co self-service completo, saladas variadas, arroz 
de bacalhau, empadão, sardinha portuguesa as-
sada na brasa, etc. Bolo dos aniversariantes do 
mês, com direito a brindes e parabéns. Bingo: 5 
úteis prêmios e leilão de produtos portugueses. 
Sorteio: vales brindes no valor de R$ 100,00 e 
outros prêmios. Reservas: 2261-2184 (Vanda) 
99984-1534 (Eduardo) 99637-6094 (Queiroga).

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

AGOSTO – 16 – Domingo – 12h. Coste-
lada Gaúcha. Musica original ao vivo (Domin-
gueira). Show artístico de folclore do Sul (Gru-
po Marca do Sul). Cama elástica grátis para 
as crianças. Aniversariantes, atenção diferen-
ciada. Convites antecipados com descontos. 
Ligue já 2236-7551 Casa do Gaúcho RJ 2225-
1820 Casa do Minho RJ. 

casa do PoRto
Rua afonso Pena, 39 – tijuca – 

tel.:/Fax: (021) 2568-2018
O.B.S.: A Casa do Porto não esta tendo even-
tos por motivo de obra em seu salão social, 
para maior conforto aos seus associados e vi-
sitantes. Muito em breve voltaremos as nossas 
atividades normais. 

cLUBE PoRtUGUÊs dE NitERÓi
Rua Professor Lara Vilela, 176 – ingá – Niterói

tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
AGOSTO – 23 – Domingo – 12h. 5.ª Festa 
de Folclore Português. Apresentação dos Gru-
pos Folclóricos: Rancho Folclórico José Ferrei-
ra Vaz, Clube Português de Niterói, Casa da 
Ilha da Madeira de São Paulo, Grupo Folcló-
rico Eça de Queiroz, Grupo Etnográfico João 
Ramalho de Lafões e Rancho Folclórico Luiz 
Vaz de Camões Clube Português de Niterói. 
Preço de sócio até o dia 20/08/15 R$ 60,00. 
Não sócio R$ 70,00.

casa dos PoVEiRos
Rua do Bispo, 302 – Rio comprido

tel.: 3178-4254/3189-6647
AGOSTO – 16 – Domingo – Nossa Senho-
ra da Assunção. 10:30 horas – Missa em nossa 
Sede – salão nobre. 12:30 horas - tradicional 
almoço com churrasco, acompanhamentos, 
sardinhas portuguesa assada na brasa e sala-
das diversas. Música ao vivo Com o Conjunto 
Vilacondenses e Banda Portugal. Apresen-
tação do Rancho Folclórico Eça de Queirós. 
16:00 horas – Grande procissão de Nossa Se-
nhora da Assunção.

q 8 gemas de ovos  
q 8 colheres de sopa de açúcar 
q 1 litro de leite   
q 1 colher de sopa de farinha de trigo 
q 1 casca de limão   
q 1 pacote de bolacha torrada 
q açúcar para queimar
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Infecção 
Urinária

Paulo Pinheiro Vereador e médico
www.paulopinheiro.org

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

O tipo mais co-
mum de infecção 
urinária é a cistite, 
quando bactérias 
atravessam o canal 
da uretra e se insta-
lam na bexiga. Ape-
sar de poder aco-
meter todas pessoas, é considerada um 
problema tradicionalmente feminino, pois 
questões anatômicas - como a uretra mais 
curta - tornam os casos em mulheres mui-
to mais frequentes. Estima-se que cerca 
de 80% das mulheres terão infecção uri-
nária ao longo da vida.

É importante ressaltar que não tra-
ta-se de uma doença transmissível, mas 
que muitos casos surgem após relações 
sexuais pela desregulação do pH no sis-
tema urinário. Idade avançada e gravidez 
também são fatores de risco, tornando re-
comendável redobrar a atenção. Entre os 
sintomas, destacam-se a dor e/ou ardên-
cia ao urinar, a modificação na cor da uri-
na e as idas constantes ao banheiro. 

Apesar dos dias quentes no Rio de Ja-
neiro, o inverno costuma ser um momento 
de aumento nos casos de infecção uriná-
ria. Isso ocorre pois a principal recomen-
dação de prevenção é a ingestão de muita 
água, o que diminui no inverno. É muito 
importante beber bastante liquido e não 
deixar as idas ao banheiro muito espaça-
das, pois é assim que limpamos o trato 
urinário.

Quem observar os sintomas deve pro-
curar um médico para um diagnóstico mais 
preciso. Como sempre, evite a automedi-
cação. O tratamento com antibióticos só 
deve ser iniciado após os exames solicita-
dos – cultura de urina e EAS. Quadros não 
tratados podem evoluir para uma infecção 
geral, mas seguindo as instruções médi-
cas e a recuperação é praticamente certa.

NOSSA SAÚDEExplosão de Alegria na Aldeia Portuguesa
Mais um sábado es-

pecial em que a comu-
nidade luso-brasileira 
prestigiou, em peso, nos-
sa Aldeia Portuguesa, 
sem dúvida alguma esse 
point cada vez mais, fica 
melhor. Não só pela gas-
tronomia que oferece aos 
seus clientes e amigos, 

mas pela oportunidade 
de se passar momentos 
agradáveis ao lado de 
familiares e novos com-
panheiros. Você que não 
tem comparecido, está 
perdendo a oportunida-
de de marcar presença, 
nas tardes de sábado, na 
Aldeia Portuguesa.

Show de alegria no Cadeg e esta turma não é fácil, o que 
não falta é animação José Matos dos Reis, o empresário 
Eduardo Lameira - diretor da empresa PM Turismo, Hum-
berto Mendonça, Lino, Ribeiro, Hilário e Conceição

Nosso amigo 
o empresário 

,Carlinhos 
– diretor do 

Restaurante 
Cantinho das 
Concertinas, 

num close 
especial com 

o Rafael e 
Louise

Realmente, a Aldeia Portuguesa no Cadeg está se tor-
nando a segunda Casa da comunidade luso-brasileira, 
onde o dinâmico empresário, Carlinhos recepciona a to-
dos com muito carinho e fidalguia


