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Cavaco Silva Encarrega Passos
Coelho de Buscar Solução de

Estabilidade para Governar 
“Tendo em conta os re-

sultados das eleições para 
a Assembléia da Repúbli-
ca, em que nenhuma força 
política obteve uma maioria 
de mandatos no Parlamen-
to, encarreguei o Dr. Pedro 
Passos Coelho de desen-
volver diligências com vista 
a avaliar as possibilidades 
de constituir uma solução 
que assegure a estabilida-
de política e a governabi-
lidade do país”, afirmou o 
chefe de Estado.

Lembrando os “comple-
xos desafios” que o país en-
frenta, Cavaco Silva apontou 
algumas condições a cumprir 
pelo novo Governo, conside-
rando que deverá dar garan-
tias firmes de que respeitará 

Roberto Leal, Maria de Lurdes, Guilherme Silva e 1 to-
nelada de Bacalhau, assim o Resort Monte das Oliveiras 
com casa cheia comemorou seus 10 anos de fundação. 
Trazemos esta reportagem, a Festa da Sra. Da Mó no 
Arouca a coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albino 
Castro, os Agitos Paulistas do Armando Torrão e outros 
assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO

A economia portuguesa 
deve crescer 1,7% em ter-
mos reais, um pouco melhor 
até do que diz o Governo, 
que ainda aponta para 1,6%.

De acordo com o novo bo-
letim econômico, divulgado, 
o consumo privado, o con-

Banco de Portugal Mantém 
Crescimento em 1,7% este Ano

Com certeza um dia especial para os amantes do folclore, foi 
o que proporcionou a diretoria visiense, para seus associa-

dos e amigos. Num destaque nesta foto o Presidente da Casa 
de Viseu Flávio Martins, entregando um CD do Augusto Canário, 
gravado na Sede Campestre ao Zé Correia diretor do R.F. Ami-
gos da Casa de Viseu em São Paulo. Detalhes na pág. 2

Show de Folclore
na caSa de ViSeu

Um verdadeiro show no Arraial Minhoto no último sába-
do, com a apresentação dos novos Cabeçudos, Gigan-

tones que fizeram um grande sucesso junto ao público pre-
sente. Detalhes na pág. 16

aniVerSarianteS
homenageadoS naS BeiraS

os compromissos interna-
cionais assumidos pelo Es-
tado e as grandes opções 
estratégicas adotadas pelo 
país “desde a instauração 
do regime democrático e su-
fragadas, nestas eleições, 

pela esmagadora maioria 
dos cidadãos”. Em particu-
lar, observou, “exige-se a 
observância das obrigações 
decorrentes da participação 
nas organizações interna-
cionais de defesa coletiva, 

como a NATO, e da adesão 
plena à União Européia e à 
Zona Euro”.  O presidente 
da República recordou que, 
depois da subscrição do 
programa de assistência fi-
nanceira em 2011 e da sua 
conclusão em maio de 2014, 
Portugal conseguiu regres-
sar aos mercados com su-
cesso para financiar o pró-
prio Estado e a economia.                                                                                                                                 
Por isso, acrescentou, na 
próxima legislatura, Portugal 
“deve seguir uma trajetória 
sustentável de crescimento 
da economia e criação de 
emprego, que permita a eli-
minação dos sacrifícios que 
foram exigidos aos portugue-
ses e o combate às situa-
ções de pobreza”.

Mais uma vez a comunidade portuguesa se fez presente 
num tradicional almoço dominical da Casa da Vila da Fei-

ra, onde a alegria e descontração são marcas registradas. 
Num destaque especial no momento do bingo vemos Sérgio 
Viana com as Senhoras do Departamento Feminino Zulmira 
Alves e Lúcia Boaventura. Detalhes na pág. 20

Passos Coelho garantiu, 
querer se reunir “rapidamen-
te” com Antônio Costa, com 
vista à criação de uma “plata-
forma de governo”, que per-
mita uma “cultura de estabi-
lidade” nos próximos 4 ano.                                                                                                                                            

O líder do PSD, que já 
contatou o líder socialista, 
alertou que seria “muito ne-
gativo” o país ficar sem Orça-
mento de Estado para 2016.                                                                                                    
Na assinatura do “Acordo de 
Governo” entre o PSD e o 
CDS-PP, o líder social-demo-
crata frisou que “os 2 partidos 
que compõem esta coligação 
já deram a contribuição para 
essa plataforma de governo”.                                                                                                               
“ Tive oportunidade, de trans-
mitir diretamente ao dr. Antô-
nio Costa a nossa intenção 
de, tão rapidamente quanto 

possível, estar com o PS, 
no sentido de promover as 
condições que permitirão 
materializar esta cultura de 
diálogo, de compromisso e 
responsabilidade na nova 
legislatura que se vai ini-
ciar”, disse Passos Coelho, 
“é muito importante agora 
que os restantes partidos 
com assento na Assem-
bléia, assumam também as 
suas responsabilidades e 
possam abrir uma porta de 
diálogo, de compromisso e 
de responsabilidade”. “Que 
assegurem aos portugueses 
que a vontade do eleitora-
do seja respeitada, por um 
lado. Mas que, por outro, o 
país terá um Governo com 
estabilidade para poder go-
vernar”, salientou.

Passos Coelho quer ajuda de Antônio 
Costa para Plataforma de Governo

O secretário-geral do PS 
afirmou, ter um mandato “cla-
ro” para iniciar negociações 
com todos os partidos para a 
formação do novo Governo e 
disse que nunca ignoraria as 
posições do PCP e BE.                                        

Estas posições foram as-
sumidas por Antônio Costa 
no final de 4 horas de reu-
nião da Comissão Política 
Nacional do PS, que, por 
ampla maioria, mandatou o 
secretário-geral socialista 
para iniciar conversações 
com todas as forças com 
representação parlamentar, 
tendo em vista a formação 
de um novo Governo.

O mandato que temos 
é para falar com o conjunto 
das forças políticas. Neste 
quadro parlamentar que é 

novo e que exige de todos 
um grande sentido de res-
ponsabilidade para o país, 
vamos avaliar e tentar en-
contrar boas soluções pro-
gramáticas para o país.

Questionado se já falou 
com o presidente do PSD, Pe-
dro Passos Coelho, sobre a 
formação do novo Governo, o 
secretário-geral do PS respon-
deu com um rotundo “não”.

Interrogado sobre as con-
dições para haver um Gover-
no entre o PS, o PCP e Bloco 
de Esquerda, Antônio Costa 
começou por referir que ha-
vendo um partido com mais 
deputados - o PSD - é natu-
ral que lhe incumba o ônus 
de procurar soluções “. “Mas 
devemos falar com todas as 
forças políticas sem exceção. 

Costa diz ter “Mandato Claro” do PS
para Negociar com Todos os Partidos

sumo público, as 
exportações e as 
importações ga-
nham força face 
às previsões de 
junho, sobretudo 
as importações, 
o investimento 
mantém o ritmo, 
mas tudo soma-
do, a retomada 
da economia fica 

na mesma: cresce 1,7%.                                                                                                                                
Destaque sobretudo para 
a atividade comercial, com 
o crescimento das importa-
ções a acelerar de 5,7% em 
junho para 7,9% , agora, e 
as exportações a ganharem 
ritmo de 4,8% para 6,1%.

“Tenho o cenário claro na cabeça, 
ponderado e decidido”, disse  Marcelo 
Rebelo de Sousa, na TVI, sobre uma sua 
futura candidatura presidencial.

Marcelo
Confirma que 
já Decidiu

A diretoria da Casa das Beiras prestou mais uma linda ho-
menagem aos aniversariantes do mês, como é tradicional 

um cardápio de primeira e música boa com o Conjunto Típi-
cos das Beiras. Detalhes na pág. 17

“Está percebido e está ponderado o que 
havia a ponderar”, salientou o professor de 
Direito e ex-líder do PSD, escusando-se a 
adiantar mais pormenores, explicando: “Outra 
coisa é falar desse  cenário fora da TVI, pois 
na TVI não faria sentido confundir o comenta-
rista com o potencial político”.

Marcelo defendeu ainda que, tal como à 
esquerda deve haver liberdade de voto, “tam-
bém à direita não se deve partidarizar a elei-
ção presidencial”, pelo que PSD e CDS não 
devem apoiar nenhum dos candidatos da sua 
área política na primeira volta.

A família portuguesa esta convidada para no próximo do-
mingo dia 11, a partir das 12 horas participar da tradi-

cional Festa Portuguesa no Clube Recreativo Português de 
Jacarepaguá, na Rua Aripó, 50 – Taquara. não percam!

imperdíVel! domingo:
FeSta portugueSa no

recreatiVo de Jacarepaguá

arraial minhoto eStreou 
noVoS gigantoneS

almoço Social FeirenSe
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Diretoria Visiense homenageia os 
naturais De ÁgueDa, Castro Daire e Vilar 

Foto para 
o álbum 

de recor-
dação 

da casa 
de Viseu 

com os 
Compo-

nentes do 
Rancho 

folclórico 
com os 

Trajes da  
Região de 

Águeda

Presidente Visiense Flávio Martins recebendo um lindo quadro da 
Sede – Campestre da Casa de Viseu, das mãos de um componente 
do R.F. Amigos da Casa de Viseu em São Paulo

Um grande dia vivido por 
diretores e associados e 
amigos da Casa do Distrito 
de Viseu que presenciaram 
uma belíssima programação 
um verdadeiro espetáculo de 
folclore português. Como é 

presente maravilhado com 
sua apresentação. Durante 
o evento foram realizadas 
diversas homenagens e tro-
ca de lembranças entre o 
presidente da Casa de Viseu 
Flávio Martins e o diretor do 

Rancho Folclórico Amigos 
da Casa de Viseu em São 
Paulo Zé Correia, realmente 
um domingo fantástico com 
muito brilho e explosão de 
alegria para os amantes do 
Folclore português.     

Outra linda homenagem, para o Presidente Flávio Martins, uma  Cami-
sa do R.F. Amigos da Casa de Viseu em São Paulo

tradicional todo mês a reali-
zação do almoço e churras-
co em homenagem aos seus 
naturais e desta vez foram 
à cidade de Águeda, Castro 
Daire e Vilar. Sem sombra de 
duvida foram momentos de 

muita alegria e satisfação da 
comunidade portuguesa que 
saboreou um delicioso car-
dápio com direito a sardinha 
portuguesa na brasa, febras 
e uma deliciosa mesa de fru-
tas e outros pratos variados 

da culinária Visiense, tudo 
isso servido tipo self-service, 
e um delicioso caldo verde 
marca registrada da Casa de 
Viseu, abrindo os trabalhos 
musical o conjunto amigos 
do Alto Minho como sem-
pre com um belo repertório. 
Mas só estava começando o 
show com a apresentação do 
Rancho Folclórico da Casa 
de Viseu com belissimos 
trajes da Cidade de Águeda 
por sinal de muito bom gos-
to e qualidade e a moçada 
mostrou que tem talento 
competência e garra e con-
seguiu passar as danças e 
os cantares de Águeda com 
muito brilho foi sem duvida 
alguma um lindo espetáculo. 
Em seguida apresentou-se o 
rancho convidado Amigos da 
Casa de Viseu em São Paulo 
que mostrou magia encanto 
e leveza deixando o publico 

Dona Celeste grande baluarte da Casa de Viseu, representando seu 
filho Diretor Mauricío, que foi agraciado com um belíssimo quadro en-
tregue pelos componentes do Rancho Folclórico Amigos da Casa de 
Viseu em São Paulo

O Diretor 
Cultural 

da Casa 
de Viseu 

Lopes 
também 
foi agra-

ciado com 
uma linda 
camisa do 

Rancho 
Amigos da 

Casa de 
Viseu em 

São Paulo

Os Componentes do R.F. Amigos da Casa de Viseu 
em São Paulo prestaram uma linda homenagem ao 
jovem ensaiador do Rancho Diogo pelo trabalho que 
vem realizando com os componentes

Outro belo momento os Componentes do Ran-
cho Folclórico Amigos da Casa de Viseu em São 
Paulo, entregando um quadro com o Brasão da 
Cidade de Vila Real, ao transmontano diretor Zé 
Correia

Que show do R.F. da Casa de Viseu dançando com 
os Trajes da Cidade de Águeda em destaque ve-
mos o José Russo, Fatima Macedo e demais com-
ponentes dando um show ao som da tocata

Um verdadeiro 
espetáculo a 
apresentação 
do R.F. Amigos 
da Casa de 
Viseu em São 
Paulo

Num registro fotográfico no almoço Visiense, Felipe 
Mendes diretor do Jornal Portugal em Foco, com o di-
retor do R.F.  Amigos da Casa de Viseu em São Paulo 
Zé Correia

O ex-presidente Visiense Antônio Lopes e esposa 
Virginia prestigiando o almoço em homenagem aos 
seus naturais com os amigos os radialistas Vera, 
Dimas Ramos do programa viva Portugal

O presidente Flávio Martins e esposa a 1º dama 
Luciene Martins sua filha Leticia  e amiga Denise, 
com a filha Maria Luiza, sua mãe Noêmia e Felipe 
Mendes

Quem mar-
cou presen-
ça no solar 
Visiense foi 
o ex-presi-
dente José 
Lima, espo-
sa Belarmina 
e demais 
familiares e 
amigos
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Notas.. ...e mais

PÊNDULO Gonçalo Ramires

antônio Costa convoca
congresso do Ps

O secretário-geral socialista, Antônio Costa, vai 
convocar, durante a reunião da Comissão Política Na-
cional do PS, um congresso para definir a questão da 
liderança e da estratégia partidária após as eleições 
legislativas, além da marcação de diretas para o car-
go de secretário-geral, seguidas por um congresso 
nacional, o Secretariado Nacional, o órgão de direção 
executiva dos socialistas, também poderá seguir com 
a convocação de congressos nas federações .
Álvaro Beleza é candidato
à liderança do Ps

Anúncio foi  feito na reunião da Comissão Política. 
Partido confirma que vai haver congresso.

“Sou candidato”, afirmou Álvaro Beleza, em decla-
rações ao Público. O ex-dirigente socialista é o repre-
sentante da ala mais próxima de Antônio José Seguro 
e foi ele que negociou com Antônio Costa os nomes 
que integraram as listas do PS às eleições. Depois da 
derrota eleitoral, e de vários membros próximos do ex
-líder terem pedido em público a demissão de Costa, 
Beleza perfila-se como opositor do atual líder numa 
eventual eleição interna.
Portugal foi selecionado com um dos 
sete ‘centros’ mundiais da microsoft

Portugal foi escolhido entre 120 países para aco-
lher um dos sete “hubs” da gigante mundial, um pro-
jeto que levará ao reforço da equipe dos centros de 

suporte. Em 2013 João Couto trocou o mundo das 
telecomunicações pela liderança da subsidiária da 
gigante mundial Microsoft. Depois de ter conseguido 
impulsionar o crescimento da tecnológica desde 2014.
Fmi mantém crescimento
de 1,6% em Portugal mas espera
menos desemprego

O Fundo Monetário Internacional  manteve as 
previsões de crescimento em Portugal, antecipan-
do um crescimento de 1,6% este ano e de 1,5% no 
próximo, mas esperando agora uma taxa de desem-
prego menor.
 Jerônimo reitera promessa
de moção de rejeição a Governo
PsD/CDs-PP

O secretário-geral do PCP reiterou a promessa 
de apresentar uma moção de rejeição ao eventual 
programa de Governo da maioria PSD/CDS-PP, na 
sede nacional do partido, em Lisboa. Durante uma 
reunião, Jerônimo de Sousa apresentou as principais 
conclusões, incluindo novas acusações ao PS, no 
sentido de que “um novo Governo” liderado por Pas-
sos Coelho e Paulo Portas “só se materializará” se o 
PS optar por convergir com PSD/CDS, defraudando 
o sentido de voto de milhares de portugueses”.”Nes-
te novo quadro político, o PS só não forma Governo 
porque não quer, e esta disponível, salvaguardando 
ser necessário, uma “vontade de ruptura com a polí-
tica de direita”.

eLeiÇÕes
As eleições em Portugal, 

realizadas no último domingo, 
decorreram com tranqüilidade. 
Como já é costume, a abstenção 
foi elevada – 43% dos portugue-
ses não votaram.

Os resultados finais não fi-
caram muito diferentes das pre-
visões: a coligação PSD-CDS 
alcançou 36,83% dos votos, os 
socialistas 32,38%, os comunistas 
8,2% e (a maior surpresa) o “Bloco 
da Esquerda” chegou a 10,22%.

Com estes resultados, a coli-
gação perdeu a maioria absolu-
ta na Assembléia da República, 
maioria que tinha na legislatura 
anterior, e essa perda irá provo-
car, segundo os analistas, algu-
mas dificuldades para aprovar no 
futuro matérias a que os partidos  
da oposição se vinham a opor.  O 
que não acontecia antes, quando 
o PSD e CDS tinham maioria ab-
soluta no Parlamento.

Há observadores que prevê-
em dificuldades para a coligação 
governar por não ter a maioria de 
deputados na Assembléia. Mas a 
política faz-se também com a ne-
gociação. E  Passos Coelho, no 
discurso da vitória, deixou entre-
ver o diálogo com os socialistas.

Agora começa outra dispu-
ta – em janeiro os portugueses 
voltam às urnas para eleger o 
novo Presidente da República. 
Por enquanto, Marcelo Rebelo 
de Sousa aparece como gran-
de favorito.

NaCioNaLiDaDe (1)
A comunidade luso-brasilei-

ra será reforçada com a medi-
da que estenderá aos netos de 
portugueses nascidos no Brasil a 
nacionalidade dos avós. 

Essa é uma norma já seguida 
por alguns países, como a Itália, 
que privilegia os “oriundi” com 
a extensão da nacionalidade de 
seus antepassados.

No caso do Brasil e de Por-
tugal o alargamento da naciona-
lidade faz todo o sentido: pelos 
laços de fraternidade e pela Lín-
gua, pela História e pela cultura.

NaCioNaLiDaDe (2)
Quando foi proclamada a Re-

pública em 1891, o governo de 
Deodoro da Fonseca concedeu 
aos portugueses residentes no 
país a faculdade de requere-
rem, sem formalidades maiores, 
a nacionalidade brasileira. Mais 
tarde, foi lançada em Portugal 
por Consigleri Pedroso a idéia da 
dupla nacionalidade. No gover-
no de Marcelo Caetano os dois 
países assinaram o estatuto da 
igualdade de direitos. E, poucos 
anos depois, a dupla nacionali-
dade para portugueses e brasi-
leiros passou a ser contemplada 
pela Constituição de um e do ou-
tro país.

PLaYBoY
O ex-jogador Paulo Futre 

vai ser capa, junto com a foto 
de bonitas mulheres, da revista 
“Playboy”.

VasCaÍNas e
oUtRas

Foi pena – o nosso “Vasco” 

estava a ganhar até quase o final 
do jogo e acabou cedendo o em-
pate. Vão fazer falta os 2 pontos 
perdidos (resultado que se deve 
muito aos erros do juiz). Mas o 
Dr. Albano da Rocha Ferreira até 
gostou do comportamento dos 
jogadores vascaínos.

Em Portugal não houve no-
vidades: o “Porto” e o “Sporting” 
ganharam. O jogo do “Benfica”, 
por causa do mau tempo nas 
Ilhas, foi adiado.

aJUste e moDeLo
Na Folha de S. Paulo do úl-

timo domingo o jornalista Cló-
vis Rossi, a propósito de Michel 
Temer ter dito, após a visita que 
fez a Portugal, que o país é um 
“modelo” para o Brasil, achou por 
bem desancar o Vice-Presidente 
da República.

Rossi considerou um absurdo 
a comparação – e referiu os pro-
blemas que os portugueses têm 
passado nos últimos anos.

emiGRaNtes
À hora em que escrevemos 

não temos ainda os resultados 
dos votos dos emigrantes nas 
eleições de domingo. O nosso 
palpite é que teremos três eleitos 
pela coligação (dois de fora da 
Europa e um da Europa) e o 4º 
deverá ser do PS, escolhido pe-
los emigrantes da Europa. Não 
alteram a fisionomia do Parla-
mento eleito.

CRises
Os problemas políticos, 

econômicos e sociais que o 
Brasil enfrenta – e que não são 
fáceis de resolver – repercu-
tem, como não podia deixar de 
ser, na vida de cada um de nós 
e na vida das nossas associa-
ções. Muitas delas enfrentam 
grandes desafios não só para 
desenvolver as atividades, 
mas também para honrar seus 
compromissos e tradições so-
ciais. Mais do que nunca pre-
cisam de nossa presença, de 
nossa contribuição, de nossa 
esperança no futuro.

GRÊmio
“O Estado de S. Paulo” do úl-

timo domingo publicou uma ma-
téria sobre o acervo bibliográfico 
do Grêmio Literário e Recreati-
vo Português de Belém – Pará. 
São mais de 400 obras raras, 
algumas do século XVI, que 
constituem a “Biblioteca Fran 
Paxeco”.

O “Grêmio” foi criado há 148 
anos e a biblioteca tem mais de 
35.000 volumes. Há um projeto 
para recuperar as obras e salvar 
o acervo.

Com o desinteresse de uns, 
o alheamento dos governos e a 
crise – vão-se perdendo patri-
mônios e apagando os valores 
recebidos do passado. Título do 
artigo do “Estadão” – “Bibliote-
ca portuguesa de Belém pede 
apoio”.

FeCHo
Em 5 de outubro celebramos 

a fundação da República. A vida 
inteira – e não apenas num dia – 
celebramos o amor e a amizade.

CoNVoCaÇÃo
   O Presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal, em cumprimento ao disposto no 

Art. 30 Alínea d e Art. 34 alínea b do Estatuto Social, convoca os senhores conselheiros, natos e 
eleitos, para a reunião extraordinária que será realizada no salão nobre da Casa de Portugal, na 
Rua do Bispo n.º 72 – Rio Comprido, RJ. No dia 05 de novembro de 2015 às 13:30 horas em pri-
meira convocação ou trinta minutos depois, às 14:00 horas em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes, para o fim específico de aprovar mudança estatutária proposta pela Diretoria, 
na forma de minuta que encaminhou a esta Presidência e que se encontra, desde já, á disposição 
de V. Sas. Na Secretaria da Casa de Portugal, para eventual consulta.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2015.

CASA DE PORTUGAL
Francisco Cichelli

Presidente do Conselho Deliberativo

CASA DE
em Recuperação Judicial

Fundada em 13 de junho de 1928

O Governo dos Açores pretende criar uma rota 
de parques arqueológicos e sítios onde ocorre-
ram naufrágios para dar notoriedade e estabele-
cer condições de mergulho naquelas zonas, que 
representam “um vasto” patrimônio subaquático.                                                                                                          
O mergulho à zona onde está afundado o navio inglês 
RMS Slavonia, que naufragou em 1909,  passa a ser 
feito com regras de acesso e de salvaguarda daquele 
patrimônio subaquático, segundo o decreto regulamen-
tar regional que cria o Parque Arqueológico Subaquáti-
co do Slavonia,  publicado em Diário da República.                                                                                                                                      

Com esse diploma e com mais um que está a aguar-
dar, a região fica com 5 parques arqueológicos. E tem, 
além disso, vários sítios que ainda não são parques ar-
queológicos, mas que são visitáveis”, disse , Nuno Lo-
pes, e que o Governo dos Açores, está a trabalhar para 
estabelecer um roteiro ou uma rota que é composta por 
cinco parques arqueológicos e diferentes espaços de 
naufrágios que são acessíveis.

No ano passado, o executivo criou também o Par-
que Arqueológico Subaquático da Caroline, junto à ilha 
do Pico, onde naufragou, em 1901, o navio francês que 
controlava o mercado europeu dos adubos. Há ainda o 
parque da baía de Angra do Heroísmo, o Canárias e o 
do Dori, em São Miguel.                                                                                                                                         

“O sítio do naufrágio do Slavonia apresenta caracterís-
ticas que permitem visitas controladas de mergulhadores, 
medidas por empresas marítimo-turísticas, devidamente 
licenciadas, sem impacto negativo sobre a conservação 
dos bens arqueológicos e naturais presentes”.

Nuno Lopes disse que sempre foi possível fazer 
mergulho naquela zona, mas agora ficam definidas de-
terminadas regras e formas de gestão, e revelou que a 
informação sobre o barco estará patente no Museu das 

açores vão ter nova
atração turística

Flores, que vai reabrir no próximo ano. 
O sítio do naufrágio do Slavonia, “em águas pou-

co profundas junto à costa sudoeste da Ilha das 
Flores, no Lajedo”, apresenta “condições de visita-
ção, a que se juntam o interesse e a representativi-
dade da embarcação naufragada, já que o barco 
é representativo das grandes vagas de emigração 
européia para os Estados Unidos da América”.                                                                                                                                
Além disso, “encarna a narrativa do comércio de pesso-
as e bens à escala Atlântica das grandes companhias 
privadas, que caracterizam o liberalismo econômico 
capitalista do século XIX, tanto quanto do imperialismo 
britânico, na época do seu máximo esplendor”, susten-
ta o decreto, indicando que na zona está potenciado 
“um ambiente similar aos recifes naturais costeiros” 
onde se abrigam espécies marinhas de importância 
ecológica e econômica.O navio naufragou com 597 
pessoas a bordo, mas todas foram salvas.

Era o projeto de uma “casa para amigos do vinho” que 
acabou por se tornar o primeiro hotel vínico da região. Po-
rém, o que se bebe primeiro no Monverde é a sua harmo-
nia com a paisagem em redor e a sensação de paz.

Quando a Quinta da Lixa comprou os 32 hectares de 
Sanguinhedo foi para os destinar a produção, dentro da 
estratégia de crescimento do grupo, fundado há quase 30 
anos e com perspectivas de crescimento na exportação. 
O seu Alvarinho Pouco Comum, é o alvarinho português 
mais vendido nos Estados Unidos .

A quinta já produzia vinho verde e assim continua, 
com o seu chão, com a linha de fronteira entre Felgueiras 
e Amarante a passar nele, a dar uvas das castas Touriga 
Nacional, Loureiro, Avesso, Arinto e Vinhão. A 3 Km da 
Quinta da Lixa, com a cidade de Amarante bem perto e 
a menos de uma hora do Porto, Sanguinhedo parecia o 
lugar ideal para albergar clientes e visitantes, que ali che-
gam a ser 2600 por ano. A idéia inicial era recuperar o 
casarão rural para acolher esses hóspedes, mas a visão 
do arquiteto Fernando Coelho, de Felgueiras,  inspirou a 
Quinta da Lixa a fazer ali bem mais.

O Monverde - Wine Experience Hotel nasceu assim, 
com aquela “casa para amigos do vinho”, como refere o 
diretor do hotel, João Portugal, a evoluir para o primeiro 
hotel vínico da Rota dos Vinhos Verdes e um lugar de 
apaziguamento admiravelmente inserido na paisagem, 
com a qual parece fundir-se. Com o investimento, a ron-

dar os 4 milhões de euros, a Quinta da Lixa expandiu-se 
para o enoturismo, esperando cativar hóspedes entre os 
seus apreciadores nacionais e aqueles dos seus princi-
pais mercados estrangeiros, para onde escoa metade 
da produção:  Espanha, China, Rússia e Estados Uni-
dos. “O projeto foi aumentado pelo arquiteto, com este 
resultado final de equilíbrio. Temos todas as experiên-
cias de um hotel, mas é sobretudo um local de paz”, 
refere João Portugal.

É essa impressão que marca, quando se chega e 
se percorre a quinta e os seus espaços construídos - a 
antiga casa rural, com a sua fachada pintada de um 
intenso verde-azeitona; as duas alas que albergam os 
29 quartos, criadas a partir das antigas casas dos ca-
seiros; a adega e os seus enormes tonéis recuperados 
para decoração; a piscina de fundo castanho, como se 
fosse um lago. E ainda, à entrada do spa com salas de 
tratamento e relaxamento, outra piscina interior. É um 
circuito de silêncio e beleza, de madeira, de verde e de 
todos os tons de pedra, o castanho, o cinzento, o dou-
rado e o cobre, as cores de que a paisagem,  a vinha, 
se vai vestindo ao longo do ano.

Está nessa simplicidade harmoniosa o principal luxo 
do Monverde, que se prolonga para dentro de paredes, 
com a decoração de interiores, assinada por Paulo Lobo, 
a manter o mesmo princípio e a mesma palete de tons da 
terra, honrando a vista de todas as janelas

PORTUGAL

Um fim-de-semana no verde de Amarante
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ilhavo

s.joão da madeira

baião

amarante

Regiões & Províncias

o Grupo de Jovens “A 
Tulha” promoverá, 

no próximo dia 18, o seu 
2.º Passeio de Bicicletas 
Clássicas.

Este ano, em parceria 
com a Junta de Freguesia 

de S. Salvador e com o 
apoio da Câmara Municipal 
de Ílhavo, todo o percurso 
será realizado dentro da 
freguesia e terminará com 
um almoço convívio no 
Jardim Henriqueta Maia.

ilhavenses
Desafiados a Passear 

em “Pasteleiras”

Câmara Municipal apre-
sentou o plano estratégico 
que visa atrair população 
para a cidade. Aposta em 
fundos europeus e conta, 
também, com o investi-
mento privado

 Até o ano de 2020, a 
cidade de S. João da Ma-
deira será alvo de inter-
venções que, contando 
com fundos europeus do 
“Portugal 2020”, repre-
sentarão um investimento 
público de 30 milhões de 
euros. Na terça-feira pas-
sada, a Câmara Municipal 
avançou com uma candi-

Milhões Para Modernizar a Cidade

datura ao programa do 
novo quadro comunitário 
de apoio que visa incen-
tivar o desenvolvimento 
urbano. Ao todo, 29 muni-
cípios da área metropoli-

tana do Porto e do Norte 
disputarão um “bolo” de 
385 milhões de euros.

Ricardo Figueiredo 
anunciou que, nesta pri-
meira “ida a jogo”, S. João 

da Madeira pretende con-
seguir “pelo menos quatro 
milhões de euros”, que, 
em conjunto com candi-
daturas – que se esperam 
bem sucedidas - a outros 
programas garantirão 25 
milhões para o “Plano Es-
tratégico de Desenvolvi-
mento Urbano.” (PEDU) 
da cidade.

Outros projetos muni-
cipais, já aprovados nos 
órgãos autárquicos eleva-
rão o investimento na pro-
moção da qualidade de 
vida citadina para as tais 
três dezenas de milhão.

São quatro percursos 
com diferentes níveis de 
dificuldade e de extensão 
e totalizam mais de 123 
quilômetros, abrindo cami-
nho à exploração do con-
celho de Baião através de 
bicicletas BTT.

Perspectiva-se ainda 

Quer Promover “Turismo Verde”
com 123 km de Trilhos Para Bicicletas

reira, está aposta no BTT 
serve “de convite para que 
os amantes da natureza e 
do desporto descubram as 
serras, as florestas e os 
espaços verdes do conce-
lho de Baião”.

“Orgulhamo-nos de ser 
o concelho com maior per-
centagem de áreas verdes 
e florestais em todo o dis-
trito do Porto e queremos 
que através desta moda-
lidade, que tem cada vez 
mais adeptos, os nossos 
visitantes descubram tudo 
o que Baião tem de bom, 
desde o patrimônio, à 
gastronomia e à cultura”, 
observa Paulo Pereira, 
também responsável pelo 
pelouro do Desporto da 
autarquia.

que em 2016 seja criada 
uma infraestrutura de apoio 
ao BTT que, para além de 
balneários, irá contemplar 
uma oficina de bicicletas e 
outros equipamentos.

Nas palavras do pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Baião, Paulo Pe-

O projeto já está im-
plementado no terreno, 
no âmbito da candidatura 
“Rotas, Percursos e Pai-
sagens Milenares”. Para 
além de Baião, esta inicia-
tiva envolveu os Municí-
pios de Amarante, Celorico 
de Basto e Marco de Ca-
naveses, organizados na 
Associação de Municípios 
do Baixo Tâmega, bem 
como a Dolmen – Coope-
rativa de Formação, Edu-
cação e Desenvolvimento 
do Baixo Tâmega, CRL. 
Pública realizada a 29 de 
setembro, onde estiveram 
presentes o presidente da 
Associação de Municípios 
do Baixo Tâmega, Manuel 
Moreira e o presidente da 
Dolmen, Telmo Pinto.

17 litros de sangue, 200 
rastreios, 30 crianças nos 
workshops, 60 pessoas 
nas palestras, 120 pesso-
as na caminhada são os 
números da I Feira da Saú-
de – Cidade de Amarante 
que decorreu nos dias 25, 
26 e 27 de setembro.

Indicadores bastante 
satisfatórios que levam já a 
pensar numa segunda edi-
ção. A organização da ini-
ciativa que esteve a cargo 
da ATHOS (Associação de 
Trabalho Humanitário e Or-

I Feira da Saúde Terminou com Balanço Positivo

ganização Social) com a co-
laboração da Clínica Ponte 
Saúde e contou com o apoio 

do Município de Amarante.
Em jeito de balanço 

José Luís Gaspar, Presi-

dente do Município referiu 
que “a I Feira da Saúde de 
Amarante representa uma 
iniciativa vital para todo. O 
bem mais precioso é a saú-
de e todos os espaços de 
reflexão e de trabalho, em 
torno desta temática, são 
bem-vindos. Proporcionar 
mais e melhor saúde aos 
amarantinos é um objetivo 
que queremos perseguir e 
acreditamos que com este 
evento estão criadas as 
primeiras condições para 
essa longa caminhada”.

COLUNA
Dr. ViCtOr MAsseNA
A Casa de Bragança 

no Brasil
De 1808 até 1889, o Brasil foi governado por so-

beranos da casa de Bragança, a mais duradoura casa 
reinante das monarquias européias. Os Braganças rei-
naram durante aproximadamente 300 anos na Europa. 
E, aqui, tivemos D. João VI, D. Pedro I, D. Pedro II e a 
princesa regente Isabel. Cada um com suas peculiari-
dades. D. João VI era, por assim dizer, uma figura de 
características híbridas. Conseguia ser extremamente 
habilidoso na arte de delegar o poder, de administrar, 
e de ser visionário até, quando cria o Reino Unido de 
Brasil, Portugal e Algarves. Esta façanha sempre fora o 
sonho final dos portugueses, já que o Brasil era Portu-
gal, e se tinha a intenção de se criar um bloco único de 
nação. Ele durou uns três anos, mas sucumbiu diante 
dos inúmeros percalços da história, que fazem os fins 
nem sempre sucederem os inícios idealizados. Enga-
nou habilmente Napoleão, e fez o Brasil em 8 anos 
crescer como nunca ocorrera em mais de 300 anos de 
colonização. Mas D. João VI era medroso, recalcitran-
te, tinha um desleixo pueril pela sua própria imagem, 
muito embora seus banhos no Caju ficassem famosos 
na posteridade. E, sobretudo, tinha um grande proble-
ma: sua esposa, Carlota Joaquina. Para se ter uma 
ideia, imagine-se ultrapassando os Urais russos de ca-
melo e sem vestimenta. De preferência com fome, ou 
com uma imensa dor de cabeça. Com a mesma dificul-
dade em se considerar que esta aventura poderia dar 
certo, assim vivia D. João VI todas as vezes que tinha 
de lidar com a mulher. Lasciva, arrogante, intratável, 
amoral, imoral, odiava os trópicos e tinha predileção 
por tudo aquilo que se chamasse mau caráter. Tentou 
derrubar o marido, o traiu e dizem inclusive que pode 
ter sido participante de seu envenenamento no fim de 
vida. D. Pedro I tinha a impetuosidade da mãe, mas o 
bom coração do pai. Pedro de Alcântara, pai, por defini-
ção, era a cauda de um cometa visto no céu numa noite 
estrelada sem direção. Pois é, tão difícil de definir como 
de compreender. Mas ele foi bom para o Brasil e para 
Portugal. Libertou os dois povos. Emancipou o Brasil 
com sua independência, mesmo que fosse num dia em 
que os pensamentos tivessem sido arrebatados por 
uma gastroenterite fecal. Voltou para Portugal e lutou 
contra o irmão, Miguel, morrendo no palácio de Queluz 
com menos de quarenta anos. Deixou uma das consti-
tuições mais avançadas de seu tempo, no Brasil. Con-
tribuiu certamente para a hiperpopulação do mundo, 
recheando-a de filhos bastardos. Era corajoso, sincero, 
apaixonado, amante da justiça e da lealdade masculi-
na, mas sexólatra, impulsivo, epilépitco e impensado. 
E, de todos os legados que nos deixou, nada foi maior 
que seu filho, D. Pedro II. Este sim, foi uma luz para o 
Brasil. De todos os monarcas existentes na história da 
humanidade, nunca houve ninguém maior que Pedro 
de Alcântara, filho. Existiram outros de mesma enver-
gadura, mas maiores não. O Brasil pode se orgulhar de 
dizer que foi governado por quase cinquenta anos por 
um dos maiores homens que o regime monárquico já 
conheceu. Ponderado, inteligente, falava 17 línguas, de 
bom coração, justo, de vida simples, pacífico, amante 
do país, de sentimento cívico incomum, bom esposo, 
bom pai, sensível e de aspecto físico inclusive imperial. 
Uma mistura paterna da casa reinante mais longeva do 
mundo, os Braganças, com a mais alta casta de nobres 
europeus, os Habsburgos. Encho-me de orgulho em 
dizer que tenho na minha historia este soberano, que 
fez do Brasil o 11º maior império da história, e uma das 
maiores potências do mundo da segunda metade do 
século XVIII. Não recebeu um fim dos mais condizen-
tes, sendo expulso do país por uma quartelada impo-
pular. Sua filha, a princesa Isabel, governou o país por 
mais de três vezes, nas viagens que o pai fez ao ex-
terior. Ela é responsável pela libertação dos escravos, 
quando assinou a lei áurea, mesmo contra tudo e con-
tra todos. Tinha um sentimento de religiosidade acima 
das circunstâncias, e fez sem recuar um ato sem medir 
as consequências políticas, devido ao seu sentimento 
altruísta. O Barão de Cotegipe, quando da assinatura, 
lhe disse: “parabéns princesa, acabou de libertar uma 
raça, mas perdeu a coroa!”. Mas nada disto pesou. A 
escravidão era uma vergonha para o país. Em 15 de 
novembro de 1889, proclamava-se a república no Bra-
sil. Um Brasil que durante oitenta e um anos foi guiado 
por Braganças que viveram em solo brasileiro, mas que 
hoje se esquecesse de sua própria história, pois não 
tem tradição de raízes, não fomenta sua origem, não se 
preocupa de onde veio. Como pode um homem saber 
para onde vai, se não sabe de onde veio? O que ele 
representa para os outros, se ele não tem consciência 
de si mesmo? É como diz o verbete: “se você não sabe 
para que porto se dirige, qualquer vento lhe será des-
favorável!”    
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Vinte Anos de Amizade Renovada

Este é o tema principal do Grupo Veteranos Amigos 
Poveiros que se reuniram, no passado domingo 

dia 4 de outubro. Foi celebrada uma Missa de Ação 
de Graças na Paróquia de Santo Afonso, na Tijuca.

Em 8 de outubro de 1995, antigos componentes 
do Rancho da Casa dos Poveiros formaram os Vete-
ranos para relembrarem o passado e ajudarem a sua 
Casa. Muitos tiveram o prazer de reencontrar amigos 
de muitos anos, que estavam afastados, proporcio-
nando uma interação total, formando uma grande fa-
mília.

Durante estes 20 anos, conviveram, se divertiram, 
viajaram e também choravam pelos que se foram, 
procurando manter uma amizade sincera por muito 
tempo.

Após a missa fizeram um almoço de confraterniza-
ção, onde tiveram, mais uma vez, a oportunidade e 
relembrarem o passado, vivendo o presente. O “Pa-
rabéns p’ra você” reuniu a turma em volta do bolo, 
num abraço fraterno. Valeu a pena! Parabéns.

No momento do cor-
te do bolo, do 20.º 
aniversário do Gru-
po Amigo Veteranos 
Poveiros, onde os 

ex-componentes po-
saram para esta foto 
e guardar no álbum 
de recordações. O 

painel mostrava mo-
mentos em que este 
grupo se apresentou 
em várias ocasiões

Uma foto, du-
rante a Missa 
de Ação de 
Graças, ven-
do-se alguns 
componentes 
Veteranos, 
participando 
deste ato reli-
gioso, agrade-
cendo a Deus 
pela união de 
todos

Após a Missa 
realizada, na Pa-
róquia de Santo 
Afonso, os Vete-
ranos se reuniram 
para uma foto 
simbólica, na co-
memoração dos 
20 anos de Re-
novada Amizade. 
Quem também 
marcou presença 
naquele domingo 
ato religioso foi 
o Presidente do 
Jornal Portugal 
em Foco, Felipe 
Mendes

Veteranos e 
familiares se 
congratularam 
com um con-
vívio saudável 
de amizade 
que engloba 
os Veteranos e 
todos aqueles 
que vieram 
a fazer parte 
deste almoço

Há 20 anos, os amigos 
Carlos Augusto Pin-

to Loureiro, responsável 
pela publicidade, e Mar-

FolhA do CentRo ComemoRA seus 20 Anos

Durante a comemoração dos 20 anos do Jornal Folha do Centro
-Rio, destacamos Carlos Augusto da Cidade, Vicente Sabato, So-
lange Amaral, o deputado estadual Tiago Mohamed, o empresário 
Alexandre Costa, exibindo seu certificado do Jornal Folha do Centro

Uma noite fantástica, na sala do Projeto Dançante, onde vemos o 
Carlos Augusto da Cidade, Solange Amaral (Presidente do Instituto 
de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Carioca), o home-
nageado da noite José Morais “O sangue bom da Barão” feliz com o 
seu certificado e o deputado Tiago Mohamed

Numa pose, 
junto ao bolo 
festivo aos 
20 anos do 
Jornal Folha 
do Centro 
Rio: Jimmy de 
Oliveira – jam-
beiro – Ma-
noel Dionísio 
– Marcinho de 
Souza – Pa-
loma Lourei-
ro – Carlos 
Augusto da 
Cidade – Hé-
lio Montene-
gro – Sidney 
Junior e Djal-
ma Correia

Panorâmica da festa de aniversário de 20 anos do Jornal Folha do Centro, em primeiro plano Fernando 
Peçanha, Deputado Tiago Mohamed, Paulo Victor, José Morais, Luís Humberto e Solange Amaral (Pre-
sidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Carioca)

O empresário 
Alexandre 
Costa era só 
alegria na fes-
ta da entrega 
do certificado 
de 20 anos do 
Jornal Folha 
do Centro 
do Rio, num 
close para o 
nosso jornal, 
confraterni-
zando-se com 
os amigos, 
Coronel 
Geovane 
Carotrese e o 
Antônio Pinto 
de Guimarães

Outro belo mo-
mento da noite 
com a Paloma 

Loureiro, Simo-
ne Montenegro, 

Franklin Gaspar, 
Carlos Augusto da 
Cidade, Sra. Dina 

Pinto homenagea-
da da noite, Depu-
tado Tiago Moha-

med, Solange 
Amaral (Presidente 

do Instituto de 
Proteção e Defesa 

do Consumidor – 
Procon Carioca) e 
Elizabeth Loureiro

mais convidados para uma 
confraternização no salão 
de festas do prédio. Na fes-
ta, profissionais que colabo-
raram com o jornal nesses 
20 anos, comerciantes que 
fizeram parte dessa traje-
tória e outros parceiros da 
Folha receberam um certifi-
cado de reconhecimento. A 
Folha do Centro também foi 
agraciada com uma moção 
entregue pelo deputado es-
tadual Tiago Mohamed. 

Entre as homenagens, os 
presentes puderam assistir 
apresentações de alunos e 
professores do Projeto Dan-
çarte, das cantoras Ingrid 
Neves e Nadia Yegros, e 
também do dançarino Jimmy 
de Oliveira, acompanhado de 
Paloma Loureiro. A festa ain-
da foi animada pelo DJ Beto 
Vidal.

“Gostaria muito de agra-
decer todas às pessoas que 
colaboraram e participaram 
durante os 20 anos do jor-
nal, agradecer todos que 
ajudaram na realização da 
confraternização do jornal, e 
agradecer também todos que 
colaboraram muito na festa E 
especialmente ao Sidney Ju-
nior e ao Djalma Correia, que 
são pessoas que estiveram 
sempre comigo, ajudando, 
nesses anos todos”, reco-
nhece o diretor da Folha do 
Centro, Carlos Augusto.

cus Rezende, pela redação, 
sonharam em criar um jornal 
que defendesse o centro da 
cidade. Começaram com 

uma publicação quase arte-
sanal, mas que com o tempo 
se tornou parte da história da 
região e uma das ferramen-
tas fundamentais para mos-
trar o que acontece nesse 
pedaço do Rio de Janeiro. 

Nessa caminhada, o jor-
nal também tornou-se par-
ceiro do Projeto Dançarte, 
agregando um trabalho de 
responsabilidade social, e 
acabou impulsionando a 
criação da Associação dos 
Moradores e Amigos da 
Cruz Vermelha e Adjacên-
cias. Hoje, a Folha do Centro 
tem um papel fundamental 
no centro do Rio de Janeiro: 
mostrar quem faz e o que 
acontece, numa das regiões 
mais importantes da cidade. 

Para celebrar essas duas 
décadas de trabalho e luta, 
a Folha do Centro reuniu 
colaboradores, amigos e de-



6

Economia
Rio de Janeiro, de 8 a 14 de Outubro de 2015 Portugal em Foco

DO PASSADO E 
DO FUTURO

queda da emigração, vemos 
que nalguns setores da eco-
nomia, como, por exemplo, 
no comércio de pequenas e 
médias empresas, a presen-
ça de portugueses, já é mui-
to mais rara do que era em 
meados do século passado. 
O que  ainda ficou visível foi 
o conjunto das associações 
“teúdas e manteúdas” pela 
comunidade  luso-brasilei-
ra: os “gabinetes de leitura”, 
com seus admiráveis acer-
vos bibliográficos; os hospi-
tais das “Beneficências”; os 
Liceus e as escolas,; os clu-
bes e as “casas regionais”, 
com suas atividades mixtas, 
desde o desporto ao folclo-
re, ou desde as danças po-
pulares às festas religiosas.

O Portugal que sen-
timos palpitar continua 
nesse “universo associa-
tivo”, sobretudo depois da 
frustração e da saída de 
alguns investimentos que 
chegaram a ser feitos nos 
últimos anos e que fra-
cassaram. Foi o caso dos 
bancos, das telecomunica-
ções, etc. Embora a “pas-
sagem do testemunho” nal-
gumas associações tenha 
sido concluída com êxito 
– e são luso-descendentes 
que continuam a manter as 
suas tradições e a fecundar 
as suas raízes, em outras, 
entretanto, ainda são ne-
cessárias adaptações para 
que respondam aos desa-
fios dos “novos tempos” e 
às gerações emergentes. 
E  para isso não pode faltar 
o concurso e a participação 
dos brasileiros que admi-
ram e reconhecem o valor 
e o significado da herança 
dos portugueses.

A. Gomes da Costa 

A “colônia” portuguesa 
do Brasil recebeu, tanto no 
tempo da monarquia como 
depois no período republi-
cano, múltiplas provas da 
consideração e do reco-
nhecimento oficial pelas 
contribuições que deu ao 
país de origem. Portugal 
era dependente das remes-
sas cambiais da emigração, 
dos empreendimentos dos 
“brasileiros” nas terras onde 
nasceram, do chamado “co-
mércio das sobremesas” e 
ainda da saída constante de 
um grande contingente de 
jovens que procuravam re-
alizar seus projetos de vida 
em terras de Vera Cruz por 
não encontrarem no país 
postos de trabalho.

Com o crescimento eco-
nômico e com o desvio das 
correntes de emigração para 
o norte da Europa, sobretu-
do a partir da 2ª metade do 
século XX, o Brasil deixou 
de ser o principal destino 
dos que saíam. Além do 
mais,  o enfraquecimento da 
moeda, com as sucessivas 
alterações do padrão mone-
tário, e as transformações 
por que passou a economia 
brasileira, foram elementos 
que contribuíram para que 
os fluxos de emigração por-
tuguesa, a partir dos anos 
60, fossem dirigidos para 
outros países – França, Es-
tados-Unidos, Canadá, Ve-
nezuela, Inglaterra, Suíça, 
Luxemburgo, etc.

Por força dessas mu-
danças, o “estoque” de por-
tugueses no Brasil foi dimi-
nuindo ao longo das últimas 
décadas e a maioria dos 
que hoje vivem e trabalham 
no país já atingiu uma faixa 
etária elevada.

Como consequência da 

Mais de 150 funcioná-
rios da TAP entre os 

60 e os 65 anos pediram 
a reforma antecipada nas 
últimas semanas. A corri-
da às reformas acontece 
numa altura em que a ven-
da da companhia aérea ao 
consórcio de David Neele-
man e Humberto Pedrosa 
está praticamente fecha-
da - quando acontecer, os 
trabalhadores deixarão de 
poder reformar-se mais 
cedo sem penalização.

Ao que o Dinheiro Vivo 
apurou terão pedido para 
sair mais de 150 trabalha-
dores do grupo TAP, “das 
mais variadas áreas”, con-
firmou fonte conhecedora 
do processo, reconhecendo 
que “a maioria dos traba-

Corrida às Reformas
Antecipadas na TAP

lhadores que estão agora 
a sair - alguns já deixaram 
a empresa a 1 de outubro -, 
estão na casa dos 60 anos”.

O alerta para o fim do 
regime especial que permi-
te aceder à reforma mais 
cedo foi dado no início de 
setembro pelo próprio pre-
sidente da TAP, Fernando 
Pinto. Numa carta envia-
da aos trabalhadores, e a 
que o Dinheiro Vivo teve 
acesso, o engenheiro lem-
brava que o regime espe-
cial que a TAP gozava há 
duas décadas de “empre-
sa em situação econômica 
difícil” conferia “condições 
especiais para os traba-
lhadores da TAP, S.A., de-
signadamente no que se 
diz respeito a situação de 

pré-reforma, e de reforma 
antecipada, esta a partir da 
idade de 60 anos”. Como o 
estatuto já se prolongava 
desde meados dos anos 
80, Fernando Pinto admi-
tia que “pode ter criado a 

expectativa de que este 
regime seria imutável”, o 
que “não corresponde à 
realidade, já que o mesmo 
cessa automaticamente na 
data em que se concretizar 
a privatização”.

O crescimento “per-
to dos dois dígitos” nas 
dormidas e hóspedes e 
o aumento das dormidas 
de estrangeiros a um rit-
mo superior ao dos resi-
dentes são os destaques 
da Associação da Hotela-
ria de Portugal (AHP) na 
análise ao verão.

“Neste verão estamos 
a falar de um crescimen-
to perto dos dois dígitos, 
na ordem dos 8/9%, tanto 
no número de dormidas 
como de hóspedes, por-
tanto há uma tendência 
para a manutenção de um 
crescimento muito perto 
dos anos anteriores”, afir-
mou o presidente da AHP, 
Luís Veiga, em declara-
ções à agência Lusa.

Tendo por base os da-
dos estatísticos disponí-
veis até julho e já alguns 
indicadores relativos a 

Verão Marcado por
Crescimento das Dormidas,

Hóspedes e Estrangeiros

O volume de negócios 
da imobiliária RE/MAX 
no segmento imobiliário 
de luxo cresceu 28% e 
quase 5% em transações 
durante o corrente ano. 
E, apesar do crescente 
número de investidores 
estrangeiros neste mer-
cado de nicho, continuam 
a ser os portugueses os 
principais interessados 
em comprar habitações 
de luxo com 49%.

Ao mercado nacional 
interessado em imóveis 
de luxo, juntam-se o mer-
cado chinês como o mais 
preponderante com 7%, 
seguido dos mercados 
brasileiro e inglês 5%, 
sueco 4% e francês 3.5%. 
Dos motivos apontados 
pelos clientes estran-
geiros para a aposta em 
Portugal, destacam-se a 
segurança, clima e hospi-
talidade.

A capital portuguesa 
continua a ser a cidade 
mais procurada no que se 
diz respeito ao segmento 
residencial de luxo, tendo 
esta procura aumenta-
do 12% . Uma tendência 
que se prevê manter nas 
zonas históricas, com ní-
veis de qualidade de vida 
e sofisticação crescentes.

As tipologias de “habi-
tação de luxo” mais pro-
curadas pelo mercado 
são os apartamentos com 
63%,  e em seguida, as 
moradias . São os prédios 
e quintas que revelam me-
nor interesse aos investi-
dores, com apenas 1% e 
2%, respectivamente.

No espaço de um ano, 
a RE/MAX abriu quatro 
agências dedicadas em 
exclusivo ao segmento de 
luxo, prevendo a abertura 
de outras quatro no espa-
ço do próximo ano.

A Mercedes-Benz anun-
ciou que lidera os merca-
dos das marcas ‘premium’ 
em Portugal e em outros 
países como os Estados 
Unidos, Alemanha ou Ja-
pão, o que contribuiu para 
um recorde de vendas his-
tórico até setembro.

A Mercedes-Benz fechou 
os primeiros 9 meses do ano 
e o terceiro trimestre à fren-
te da BMW e Audi em vários 
mercados,  em Portugal, 
onde vendeu 10.333 auto-
móveis, mais 31,9% do que 
no mesmo período homólo-
go, sendo a quarta marca 
mais vendida, atrás das ge-
neralistas Renault, Volkswa-

gen e Peugeot.
A Mercedes-Benz indi-

ca que foi “a procura pelos 
modelos compactos” que 
ajudou a alcançar os atu-
ais resultados, com mais de 
426.022 unidades do Classe 
A, B, GLA e CLA em todo o 
mundo, mais 27,1% do que 
no período anterior.

Em termos globais, a 
Mercedes terminou o tercei-
ro trimestre do ano com um 
total de 477.999 automóveis 
comercializados entre ju-
lho e setembro deste ano, 
“fazendo deste trimestre o 
mais forte ao nível de ven-
das na história da empresa 
com 16,1%”.

Mercado Imobiliário
de Luxo Cresce 28% 

agosto, o dirigente as-
sociativo apontou ainda 
como “aspecto positivo” 
o fato de as dormidas de 
estrangeiros “continuarem 
a aumentar ligeiramente 
face às de residentes”.

“Já passámos da divi-
são habitual de 70% não 
residentes e 30% residen-
tes para cerca de 75%/25% 
este verão, o que quer 
dizer que há claramente 
um crescimento superior 
dos estrangeiros, nomea-
damente nas dormidas, o 
que significa que eles es-
tão a ficar mais tempo em 
Portugal, ou seja, estão a 
melhorar a estada média”, 
afirmou Luís Veiga.

Já ao nível dos hós-
pedes, disse, “a reparti-
ção não é bem assim”, 
ficando-se pelos 60% 
de turistas estrangeiros 
face aos residentes.

Mercedes-Benz Bate Recorde
de Vendas em Portugal
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Política

A abstenção nas eleições legis-
lativas  ficou nos 43,07%, a maior 
de sempre registrada em eleições 
legislativas. Nas eleições legislati-
vas de 2011, a abstenção situou-se 
nos 41,9%.

A coligação PSD/CDS-PP é a 
força política mais votada nestas 
eleições, com 38,55% dos votos e 
com 104 mandatos, quando estão 
apurados os resultados provisó-
rios em todas as 3.092 fregue-
sias, de acordo com os dados da 
Secretaria Geral do Ministério de 
Administração Interna - Adminis-

tração Eleitoral.
O PS foi o segundo partido mais 

votado, com 32,38%, elegendo 85 
deputados.

Para as eleições estavam re-
censeados 9.682.369 os eleitores, 
segundo dados da Secretaria Ge-
ral do Ministério da Administração 
Interna.

Às 16:00, mais de quatro mi-
lhões de eleitores já tinham votado, 
o que representava 44,38% dos 9,6 
milhões de eleitores inscritos, uma 
subida de 2,4 pontos percentuais, 
face às anteriores legislativas.

No início da campa-
nha, o primeiro-mi-

nistro Passos Coelho 
revelou que tinha “tudo 
esclarecido na cabeça” 
quanto a quem era o 
próximo ministro das Fi-
nanças. E disse ao lado 
de Maria Luís Albuquer-
que, que sorriu. A minis-
tra terá a continuidade 
assegurada no próximo 
executivo porque Pas-
sos a considera a pes-
soa mais indicada para 
cumprir o Programa de 
Estabilidade apresenta-
do em Bruxelas.

Mas se nas Finanças 
a ideia é de continuida-
de, muitas das pastas 
mais importantes do 
governo podem mudar 
de dono. Dois dos mais 
contestados ao longo 
da legislatura, Nuno 

Passos já Tem na Cabeça Quem
Fica e Quem Sai do Governo

Crato (Educação) e Paula 
Teixeira da Cruz (Justiça), 
estão de saída. Na Admi-
nistração Interna, Anabela 
Rodrigues não conseguiu 
ultrapassar a ideia de solu-
ção de recurso à demissão 
de Miguel Macedo e teve 
problemas com as classes 
profissionais do setor.

Na Saúde, Paulo Ma-
cedo também considera 
ter feito o trabalho a que 

se propôs, estando a ser 
ponderada a sua saída. 
Há um ministro adjunto 
que sai: Miguel Poiares 
Maduro vai regressar a 
Florença para dar aulas e 
até já alugou casa na cida-
de italiana.

Os ministros do CDS 
estão sólidos. À partida, 
só Antônio Pires de Lima 
deverá abandonar o go-
verno, deixando órfã a 

pasta da Economia. Pe-
dro Mota Soares (Segu-
rança Social) e Assun-
ção Cristas (Agricultura) 
devem manter-se nas 
mesmas pastas. Pau-
lo Portas (que tinha na 
sua tutela a “diplomacia 
econômica) mantém-se 
igualmente como vice
-primeiro-ministro, ha-
vendo a possibilidade 
de voltar a ter a pasta 
dos Negócios Estran-
geiros, uma vez que Rui 
Machete está de saída. 
Resta saber se no equi-
líbrio de forças entre 
PSD e CDS Passos Co-
elho o permitirá.

Do lado “laranja” pa-
rece estar assegurada 
a continuidade de Jorge 
Moreira da Silva (Am-
biente) e Luís Marques 
Guedes (Presidência).

As facas longas já vi-
nham a ser afiadas há 
muito tempo e serão de-
sembainhadas, na reunião 
da Comissão Política Na-
cional do PS que Antônio 
Costa convocou para dis-
cutir a derrota que sofreu.

Há seguristas - como 
Miguel Laranjeiro, que 
abertamente afirmam que 
Costa deve demitir-se, 
porque perdeu as elei-
ções. Numa declaração 
enviada à Lusa, um outro 
membro da direção de Se-
guro, Antônio Galamba, 
considerou mesmo que 
“o que o Dr. Antônio Cos-
ta fez ao PS e ao país é 
criminoso”. “Apesar do es-
forço dos militantes e dos 
simpatizantes na campa-
nha eleitoral, o dr. Antô-
nio Costa falhou os dois 
objetivos que motivaram 
o assalto à liderança do 
PS. Falhou na unidade do 
PS. Falhou na conquista 
de uma maioria absoluta”, 
escreveu ainda. Acres-

centando: “Não é normal 
o PS não ganhar estas 
eleições. Fracassados os 
objetivos políticos, resta a 
ambição pessoal”.

Um outro apoiante de 
Antônio José Seguro, o 
deputado Antônio Braga , 
também pediu a demissão 
de Costa: “A interpretação 
dos resultados só pode 
ser uma: demissão.”

O registro entre os se-
guristas não é no entanto 
uniforme. Ao contrário de 
Galamba ou de Laran-
jeiro, Álvaro Beleza, que 
também esteve na direção 
do ex-líder, considerou 
que Antônio Costa se ba-
teu com “galhardia”. “Vou 
ouvir o secretário geral 
do partido. Temos de ter 
serenidade. O partido já 
sabe que não conta comi-
go para ajuste de contas. 
O secretário geral bateu-
se com galhardia nas elei-
ções. Ninguém ficou em 
casa. Agora vamos com 
serenidade ver”, disse.

Costa só 
Mandará 

Governo de 
Passos Abaixo 
se Conseguir 

Aliança de 
Esquerda

Euforia total, em Lisboa, 
graças ao resultado históri-
co que o Bloco de Esquer-
da alcançou nas legislati-
vas. Com os 4 mandatos 
da emigração por atribuir, 
o partido liderado por Ca-
tarina Martins registrava 
10,2% dos votos, garantin-

do 19 assentos na Assem-
bleia da República.

Até Paulo Portas, após 
o discurso de vitória da co-
ligação Portugal à Frente, 
aplaudiu o feito do BE, e o 
fundador dos bloquistas, 
Francisco Louçã, classi-
ficou a sua sucessora na 

Euforia Total. Bloco Passa a Terceira
Força Política no Parlamento

liderança como a “heroína 
desta campanha”. Feitas 
as contas, o BE registrou 
quase 550 mil votos e ul-
trapassou os 10,2% das 
preferências nas urnas, 
superando o resultado 
conseguido pelo próprio 
Louçã em 2009 - 9,8% dos 
votos e 16 deputados.

E os bloquistas ganha-
ram 11 deputados em re-
lação a ultima eleição: em 
Lisboa e no Porto elege-
ram 5 deputados, em Se-
túbal conseguiram 2 e em 
Aveiro, Braga, Coimbra, 
Faro, Leiria, Santarém e 
na Madeira garantiram um 
parlamentar.

A vibração crescia cada 
vez que alguém anuncia-
va ou que as televisões 
confirmavam que estava 

assegurado mais um lu-
gar no Parlamento. Foram 
muitos os brindes, os bei-
jos e os abraços e, sobre-
tudo, o reconhecimento de 
que depois de o partido ter 
atravessado um período 
bastante conturbado - des-
de a saída de cena de Lou-
çã - conseguiu renascer 
das cinzas.

Catarina Martins teve a 
sua  chuva de aplausos e 
o clássico grito “É esquerda 
em bloco, é Bloco de Es-
querda”. E, embalada pela 
força dos votos e pelo apoio 
dos camaradas, confirmou 
aquilo que Pedro Filipe So-
ares já tinha sinalizado: “Se 
a coligação de direita não 
tiver maioria, não será pelo 
Bloco que conseguirá for-
mar governo.”

Jerônimo de Sousa 
manifestou, em Lisboa, a 
certeza de sempre dos co-
munistas após os resulta-
dos de uma eleição: “Ven-
cemos a batalha!”

Numa curta intervenção 
final no centro de trabalho 
Vitória, dirigindo-se aos mi-
litantes presentes, o líder 
comunista frisou que a di-
reita perdeu a maioria ab-
soluta no Parlamento com 
o contributo de uma CDU 
que “alcançou todos os 
objetivos” definidos para 
as legislativas de ontem: 
“Mais votos, mais pontos 
percentuais e mais deputa-
dos” do que em 2011,7,9% 
e 17 mandatos.

Na declaração feita aos 
jornalistas antes de falar o 
líder socialista, Jerônimo 
expressara a oposição fron-
tal da CDU a novo governo 
de direita ao defender que 
o PS “tem condições para 
formar governo”- pois a co-

ligação PSD-CDS perdeu a 
maioria absoluta.

Após ouvir Antônio 
Costa, Jerônimo disse 
aos militantes haver uma 
“posição equívoca do PS” 
quando “acha que não tem 
condições para formar go-
verno”. Porém, “seria into-
lerável que o Presidente 
da República quisesse 
dar, contra a vontade” dos 
portugueses que mani-
festaram uma “clara con-
denação” da política do 
governo PSD-CDS, “a 
possibilidade” de a coliga-
ção de direita continuar a 
dirigir os destinos do país.

“Rejeitaremos qualquer 
tentativa de formação de 
governo ou de aprovação 
do programa de governo”, 
enfatizou o secretário-ge-
ral do PCP, tendo ao seu 
lado direito Deolinda Ma-
chado da CGTP e à es-
querda Heloísa Apolónia 
de Os Verdes.

“Vencemos a Batalha” ao
Obter “Mais Votos, Pontos 
Percentuais e Deputados”

O Partido Pessoas-Ani-
mais-Natureza elegeu um 
deputado, pelo círculo de 
Lisboa.

O partido de defesa dos 
direitos dos animais ob-
teve 74230 votos fazendo 

1,39%,  numa altura em 
que faltava apenas uma 
freguesia por apurar -- as-
segurando assim a eleição 
do cabeça de lista pela ca-
pital e líder do partido, An-
dré Silva.

Estreia no Parlamento. 
Partido Pessoas-Animais-

Natureza Elege um Deputado

Abstenção Afinal é a Maior de Sempre nas Legislativas
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FESTA PORTUGUESA NESTE DOMINGO NO CLUBE 
DOS PORTUGUESES EM JACAREPAGUÁ

   Já são mais de 120 edi-
ções. Sucesso de público e 
de crítica. Neste domingo, dia 
11 de outubro, o CLUBE RE-
CREATIVO PORTUGUÊS DE 
JACAREPAGUÁ recebe mais 
uma vez os patrícios para co-
memorar e bebemorar tam-
bém, que ninguém é de ferro, 

aperitivos já estará preparada à 
espera dos convidados. O Buf-
fet do almoço português é ser-
vido por volta de 1 da tarde. Já 
o cardápio musical tem Cardoso 
Sanfona Biônica, diretor artísti-
co da FESTA PORTUGUESA, 
cantora Dulce e como atração 
principal: CLÁUDIO SANTOS E 
AMIGOS, músico devotado à di-
vulgação do folclore português 
que alcança cada vez mais 
destaque nos palcos das casas 
portuguesas Brasil afora. O ar-
tista tem vários cd’s gravados 
e o público poderá adquiri-los 
durante sua apresentação des-
te domingo no Clube dos Por-
tugueses.  Nos intervalos entre 
as atrações, entra em cena o DJ 
da casa, DJ Luiz, que não dei-
xa o ritmo cair e mantém acesa 
a animação dos dançarinos. E 
por falar no incansável DJ Luiz, 
neste sábado dia 10 de outubro, 
véspera da Festa Portuguesa, 
ele recebe pela primeira vez no 
Clube dos Portugueses, dentro 

a cultura portuguesa, através 
de sua música, sua dança e 
sua gastronomia, tão presente 
nos cardápios dos restaurantes 
mais tradicionais do Rio de Ja-
neiro.

   Os portões do clube abrirão 
para o público a partir das 11 
da manhã e uma farta mesa de 

do projeto Discoteque, a Festa, 
a banda que é sucesso em todo 
o Brasil e que promete causar 
sensação e parar a Taquara em 
Jacarepaguá: BANDA ANJOS 
DA NOITE. Portanto este fim de 
semana promete no CLUBE RE-
CREATIVO PORTUGUÊS DE 
JACAREPAGUÁ.  Informações 

e reservas para a Festa Por-
tuguesa e o show inédito da 
BANDA ANJOS DA NOITE, li-
gue para os fones: 2423-3585 
ou 3251-3585. A programação 
completa do Clube dos Portu-
gueses está disponível em nos-
so site, acesse: WWW.CLUBE-
PORTUGUESJPA.COM. 

 CONFIRMA FORÇA DA CULTURA PORTUGUESA NO BRASIL

DIA 09 DE OUTUBRO: SEXTA DO RISO (STAND-UP COMEDY) 
SÉRGIO MALLANDRO – ÀS 21 H
DIA 10 DE OUTUBRO: BAILE DOS SONHOS DOURADOS COM 
O GRUPO SOM E VOZES, ÀS 18 H
LOGO APÓS, ÀS 22:30, DISCOTEQUE, A FESTA ESPECIAL – DVJ 
LUIZ CONVIDA 
BANDA ANJOS DA NOITE – ÀS 22:30
DIA 11 DE OUTUBRO: FESTA PORTUGUESA –  CARDOSO 
SANFONA BIÔNICA, CANTORA DULCE E CLÁUDIO SANTOS E 
AMIGOS - ÀS 11 H

EM SEGUIDA, ÀS 18 H – DOMINGUEIRA VIP DO FORRÓ: COM 
LUIGI E CIA E CONVIDADOS
DIA 14 DE OUTUBRO: BAILE DOS AMIGOS DA DANÇA – DJ 
LUIZ E GRUPO ESTAÇÃO RIO  
A PARTIR DAS 18 H
DIA 16 DE OUTUBRO: NOITE DO SWING – DVJ LUIZ, BRUNO 
MAIA E CONVIDADOS – ÀS 21 H

E VEM AÍ, DIA 19 DE DEZEMBRO, FLASHBACK DE NATAL – DVJ 
LUIZ RECEBE VJ ROBSON CASTRO

PROGRAMAÇÃO MÊS DE OUTUBRO:

Cláudio 
Santos e 
amigos 
ensaiam 
para a 3ª 
apresen-
tação 
seguida 
na Festa 
Portu-
guesa 
neste 
Domingo

Os con-
vidados 
da Festa 
Portu-
guesa 
almoçan-
do no 
Ginásio 
Álvaro 
Costa

Cláudio 
Santos é 
elogiado 

pelo Presi-
dente Olivé-
rio Carvalho 

e confirma 
apresenta-
ção neste 
domingo

O Pre-
sidente 
Olivério 
Carvalho, 
o fotógrafo 
Bruno e 
o DJ da 
Casa, Luiz 
na Festa 
Portuguesa

Salão da festa Portuguesa lotado ninguém consegue ficar parado

A partir desta 5ª feira (8 -10) o Rancho Lavradeiras de Portugal começa a ensaiar toda semana no Clube dos 
Portugueses
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Encontro de bons amigos no Resort Monte das Oliveiras, José 
de Sá empresário do cantor Roberto Leal, o Lambão e o Carlos 
Justino.

Armando Torrão aqui parabenizando e brindando com o chefinho 
Adriano Jeronimo do Resort Monte das Oliveiras e sua equipe 
por mais um sucesso, a comemoração dos 10 anos da empresa.

CANTINHO DA RECORDAÇÃO

Aqui mais uma recordação do fundo do baú. Premiação do 2.o 
colocado do Concurso de Lambada do jornal PORTUGAL EM 
FOCO no Centro Trasmontano, quando a Amanda Meirinhos re-
presentando o Grupo Meirinhos premiava o Manézinho e a Clotil-
de (ambos do antigo Rancho Aldeias de Portugal).

Arouca São Paulo Clube venerou 
A Senhora da Mó 

A Senhora da Mó, foi venerada 
mais uma vez no Arouca São Pau-
lo Clube, no ultimo dia 13 de se-
tembro de 2.015. O Clube sempre 
com muita devoção, ajuda a pre-
servar a tradição, que há séculos 
acontece no Concelho de Arouca 
– Portugal, onde é realizada uma 
grande festividade com a tradicio-
nal Romaria de Nossa Sra. Da Mó. 
A Capela Rainha Santa Mafalda 
dentro das dependências do Arou-
ca São Paulo Clube ficou repleta 

de arouquenses, e não arouquen-
ses também, para participar da 
celebração da santa missa ali ce-
lebrada pelo Padre Marcos Quei-
roz, pároco do Santuário da Igreja 
Nossa Sra. Da Salete, e a partici-
pação do coral da mesma igreja. 
Encerrada a celebração, tivemos 
uma procissão pelas dependên-
cias do clube, acompanhada pelos 
integrantes dos grupos folclóricos 
do clube, os andores da Rainha 
Santa Mafalda, Nossa Sra. De Fá-

tima e Nossa Sra. Da Mó entoando 
cânticos de Fátima, quando uma 
pequena chuva se abateu pelo 
clube mas não chegou a atrapa-
lhar o ato religioso. O Arouca São 
Paulo Clube, contou mais uma vez 
com o apoio das empresas: Digi-
tal Impressão de Dados e Leograf 
gráfica e editora. Na continuidade 
foi servido a todos os presentes, 
aquele delicioso bacalhau à moda 
de Arouca além ainda de outras 
opções e saladas, sempre esban-

jando qualidade e fartura. A ani-
mação desta tarde esteve a cargo 
da tocata do Rancho Folclórico do 
Arouca São Paulo Clube, que na 
continuidade exibiu modas do rico 
repertorio arouquense. Percorren-
do todas as freguesias de Arouca. 
A apresentação do rancho esteve 
a cargo do diretor Antonio Marcos. 
Anote ai o próximo evento do 
Arouca dia 18.10, será mais um 
Almoço Beneficente. Faça sua 
reserva.

Momentos da celebração da santa missa.

Durante a procissão vemos carregando um andor, 
o diretor Antonio Eugenio Cabral e ainda o Sr. 
José Pereira da Rocha.

Reunidos vemos o Nielsen, o Luiz Carlos, a Walki-
ria e o Antonio Eugenio.

Rancho Folclórico Arouca São Paulo Clube quan-
do atuava.

Representando a Família Mina, carregando um 
andor vemos o Paulo Andre S. Gomes.

Presentes vemos a Sra. Zillah, a Nanci, a Ana dos 
Santos, a Aurineide Cabral e a Walkiria.

Consulado 
Geral de Portugal em São Paulo 
recebe menção honrosa

Serviço melhorou atendimento de cidadãos 
que moram longe de São Paulo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português e a 
Aicep (Agência para o Investimento e Comércio Externo 
de Portugal) atribuíram menção honrosa ao Consulado 

Geral de Portugal em São Paulo, pelo trabalho realizado 
em 2014 no reforço das relações comerciais entre os 
dois países, na atração de investimento para Portugal 

bem como na promoção de setores econômicos de ex-
celência. A Comissão de Avaliação dos Prêmios Incen-
tivo + Diplomacia Econômica reconheceram o empenho 

e dinamismo do Consulado, bem como a criatividade 
das propostas de ação apresentadas. Os incentivos da 
Diplomacia Econômica foram instituídos este ano pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal com 
o objetivo de premiar as representações diplomáticas e 

consulares mais dinâmicas.
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31ª Bienal de São Paulo
Estará no Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves, no Porto, em Portugal
Atuando em uma das maiores 
metrópoles do mundo, a Bienal 
de São Paulo é o maior evento 
de arte do hemisfério sul e a se-
gunda bienal mais antiga depois 
da Bienal de Veneza.  Desde a 
sua primeira edição, em 1951, 
foram produzidas 31 Bienais, 
com a participação de aproxi-
madamente 160 países, 67 mil 
obras, 14 mil artistas e 8 milhões 
de visitantes. As três últimas Bie-
nais atraíram mais de 470 mil vi-
sitantes em cada edição. Desde 
o início de 2014, o presidente da 
Fundação Bienal de São Paulo, 
Luis Terepins, com o intuito de 
ampliar a intinerância da mostra 
que já acontece no país, encon-
trou no entusiasmo do Cônsul de 
Portugal em São Paulo, Paulo 
Lourenço, um grande aliado para 
que as negociações entre a Fun-
dação e Serralves se efetivas-
sem. Portanto, apresentada pela 
primeira vez fora de seu país de 
origem, a 31a Bienal “Como (...) 
coisas que não existem” reúne 
28 artistas e coletivos de artis-
tas que participaram da mostra, 
ocorrida no pavilhão projetado 
por Oscar Niemeyer no Parque 
Ibirapuera entre 6 de setembro 
e 7 de dezembro de 2014. A se-
leção curatorial para Serralves 
foi realizada por Charles Esche, 
diretor artístico da 31ª edição, 
juntamente com Galit Eilat e 
Oren Sagiv. A investigação que 
a exposição faz do potencial 
revelador da arte está a ser re-
configurada de acordo com o 
contexto físico, social e cultural 
da cidade do Porto. As obras de 
arte selecionadas, desde pin-
turas e esculturas até vídeos e 
instalações, fornecem um pano-
rama do modo como a religião, 
a história e outros sistemas de 
controlo afetam a vida quoti-

diana e engendram diferentes 
maneiras de pensar e imaginar 
o mundo. O título da exposição 
está, ele próprio, em constante 
transformação, com o verbo mu-
tante a sugerir alguns dos muitos 
e diferentes tipos de experiência 
proporcionados pela arte. Além 
das obras da Bienal, a apresen-
tação em Serralves integra um 
programa de discussões que 
terão lugar no espaço da galeria 
e um trabalho de Cildo Meireles 
pertencente à Coleção Serral-
ves. As obras de artistas brasi-
leiros estão fortemente repre-
sentadas na seleção e revelam 
de que modos a atual geração 
de artistas emergiu da sombra 
do tropicalismo e do modernis-
mo brasileiro. Artistas de outras 
geografias, como Argentina, 
Bósnia Herzegovina, Canadá, 
Chile, China, Colômbia, Egito, 
Israel, Itália, Líbano, Palestina, 
Polônia, Portugal, Rússia, Es-
panha e Turquia serão também 
mostrados, bem como uma sé-
rie de projetos especialmente 
concebidos para a Bienal. Entre 
várias obras notáveis contam-se 
os vigorosos retratos de parede 

de Éder Oliveira (1983, Brasil); 
o vídeo Ymá Nhandehetama de 
Armando Queiroz (1968, Brasil), 
que fala da presença invisível 
dos indígenas no Amazonas; os 
desenhos de rios de Anna Bo-
ghiguian (1946, Egito) e a insta-
lação cinematográfica da autoria 
de Virgínia de Medeiros (1973 
Brasil) que aborda questões re-
lacionadas com gênero, rituais 
religiosos e espiritualidade. O 
mobile transparente de Voluspa 
Jarpa (1971, Chile) e o trabalho 
em vídeo de Clara Ianni (1987, 
Brasil) reúnem os fantasmas do 
passado colonial e os legados da 
ditadura, que estão sempre pre-
sentes em toda a exposição, tal 
como a intensidade da vida urba-
na contemporânea. A exposição 
adquire um caráter mais ficcional 
e metafórico com as instalações 
de Walid Raad (1967, Líbano), 
Edward Krasiński (1925─2004, 
Polônia), as pinturas de Wilhelm 
Sasnal (1972, Polônia) e um filme 
dramático de Yael Bartana (1970, 
Israel) que imagina a destruição 
do Templo de Salomão, em São 
Paulo. Visitas de 2 de outubro de 
2015 a 17 de janeiro de 2016.

Dia Mundial do Pão
Será Comemorado na Paulista

No dia 16 de outubro, “Dia 
Mundial do Pão” um dos ali-
mentos mais antigos e con-
sumidos em todo o mundo, 
é também o “Dia Mundial da 
Alimentação”. O SAMPAPÃO 
rede de entidades represen-
tativas dos industriais do setor 
de panificação e confeitaria de 
São Paulo, em parceria com 
diversas panificadoras, pro-
movera uma ação social em 
plena avenida Paulista. Será a 
distribuição de mais de 30 mil 
pães, em frente a Fiesp, cora-
ção financeiro do país, com o 
objetivo de promover o habito 
do consumo de pães no café 
da manhã dos paulistas. Enti-
dades representativas do se-
tor de panificação farão distri-
buição de kit, com pão francês 
e folhetos com curiosidades e 
receitas. O dia 16 de outubro 
foi instituído como “Dia Mun-

dial do Pão” pela Union Inter-
nacional de La Boulangerie 
(UIB), a entidade mundial do 
setor de panificação.
Sobre a Sampapão
A Sampapão é composta por 
três entidades: o Sindicato 

da Indústria de Panificação 
e Confeitaria de São Paulo 
(Sindipan), a Associação da 
Indústria de Panificação (Ai-
pan) e o Instituto do Desen-
volvimento de Panificação e 
Confeitaria (IDPC).

Festival da Sardinha
 No Rancho Português
Diante do sucesso do primeiro 
festival da sardinha, a direção do 
Rancho Português, ira repetir esse 
sucesso. Será nos dias 23 e 24 de 
outubro, e você poderá comer sar-
dinhas a vontade. O Rancho Portu-
guês chegou à São Paulo e Rio de 
Janeiro, com a proposta de mostrar 
um pouco do que é Portugal e fazer 
com que brasileiros, portugueses 
e descendentes que aqui residem 
sintam-se como se estivessem em 
uma extensão de seus lares assim 
que ali entram. A mesa é farta e 
tradicional, com receitas cheias de 
histórias, passadas de geração em 
geração entre as famílias. Como 
toda casa portuguesa que se preze, 
não pode ali faltar bacalhau. Difícil 
é escolher entre as 15 receitas que 
levam o pescado, cada uma com 
um toque especial. Impossível não 
se deliciar com as opções de entra-
das, petiscos, e com a variedade de 
sobremesas portuguesas que vão 
do tradicional Pastel de Belém até o 
exótico Pudim do Abade de Priscos. 
Isso sem contar com duas adegas 
que contemplam mais de 700 rótu-
los de vinhos portugueses e com 
um empório repleto de objetos de 
decoração nacionais e importados, 
louças portuguesas e diversos pro-
dutos alimentícios de primeiríssima 
qualidade que você pode levar para 
casa. Assim, muito mais do que um 
restaurante, o Rancho Português 
chegou para ser um pedacinho de 
Portugal em São Paulo. Seja pela 
gastronomia, arquitetura, decora-
ção ou pelos produtos que oferecem 
em sua loja, cada detalhe faz parte 
de uma viagem ibérica a ser explo-
rada com os cinco sentidos. Lema 
da casa: “Somos apaixonados pela 
Gastronomia Portuguesa”. E anote 
aí, às terças feiras temos jantar com 
fados. Faça sua reserva Av. dos 
Bandeirantes, 1051 - Vila Olímpia. 
(Esquina com Rua Alvorada)
São Paulo Email: contato@ran-
choportugues.com.br Tel: (11) 
26392077

14ª  SEMANA CULTURAL AÇORIANA
HINOS, BRASÕES E BANDEIRAS 

A Importância do Significado na Vida e na Cidadania

A Casa dos Açores de São Paulo 
realizará nos dias 15 a 17.10.2015  
a sua 14ª Semana Cultural com o 
tema: “Hinos Brasões e Bandeiras 
– A Importância do Significado na 
Vida e na Cidadania”. O objetivo 
desta Semana Cultural é o de ex-
plorar, compreender e aprofundar 
o fenômeno humano da simbologia 
e do significado a partir dos símbo-
los da cidadania e do cristianismo. 
O que significa para cada um de 
nós a bandeira ou o hino nacional?. 
Qual o significado e importância da 
cruz para o cristão?. O ser huma-
no anseia, desde sempre, por se 
comunicar e transmitir aos demais 
o seu contexto e a sua experiência 
existencial.  Este fenômeno mani-
festa-se, desde a idade da pedra 
(o homem das cavernas) ou, ainda 
nos tempos atuais (a sociedade do 
consumo), quando tomamos como 
referencia símbolos e marcas das 
grandes corporações mundiais. O 

anseio por símbolos, comunicação 
e marcas, já se prenuncia nas ins-
crições rupestres encontradas em 
antigas cavernas localizadas seja 
no sertão do Piauí (região das Sete 
Cidades), seja na França (Lascaux),  
Portugal (Vale do Rio Côa e Vale 
do Rio Tejo) e, em tantas outras 
regiões do planeta. Tudo gira em 
torno do significado e importância 
que damos às coisas.   Sem sig-
nificado não há esforço, emoção, 
entendimento, comunicação, lógi-
ca, ação. Todavia o que tem valor e 
importância para alguns, pode não 
ter absolutamente nenhum valor ou 
significado para outros.  Isto deve 
ser compreendido e respeitado. A 
programação do evento se propõe 
a explorar os significados da forma  
e conteúdo das bandeiras, hinos e 
brasões das Republicas Brasileira e 
Portuguesa e da Região Autônoma 
dos Açores, bem como os principais 
símbolos do cristianismo. 
Programação:

Dia 15.10.2015 – 19h30 – Abertura 
Palestra: Hinos, Brasões e Bandei-
ras – da Pré-História à Sociedade 
de Consumo. Dr. Ayrton Camargo e 
Silva – Arquiteto, Historiador, Urba-

nista, Escritor 
Participação dos alunos da Escola 
Santa Marina.

Dia 16.10.2015 – 19h30
Palestra: Hinos Brasões e Bandei-
ras – Símbolos e Significados da 
Cidadania.
Dr. Antônyo Cruz – Comendador e 
Presidente Nacional da Real Demo-
cracia Parlamentar -     RDP. Partici-
pação dos alunos do Colégio Santa 
Isabel

Dia 17.10.2015 – 16h30
Palestra Hinos, Brasões e Bandei-
ras – Símbolos e Significados do 
Cristianismo. Participação de alu-
nos da Escolas Estaduais Coronel 
Pedro Árbues e Moacyr Campos

TODOS ESTAO CONVIDADOS - 
A ENTRADA É FRANCA

Serviço: 14ª Semana Cultural Aço-
riana: dias 15 e 16.10.2015, a partir 
das 19h30; dia 17.10.2015, a par-
tir das 16h30 – Sede da Casa dos 
Açores de São Paulo Rua Dentista 
Barreto, 1282 – Vila Carrão – SP. 
Telefone: (11) 2296-4890. Acesse 
a programação completa no site: 
www.casadosacores.com 

 A EDP, empresa que atua 
nas áreas de distribuição, 
geração e comercialização 
de energia, re-
cebeu o Troféu 
Transparênc ia 
na categoria 
“Empresas de 
Capital Aber-
to” (Receita Lí-
quida até R$ 5 
bilhões). O prê-
mio, concedido 
pela Associação 
Nacional dos Executivos de 
Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac), 
é um reconhecimento às 
empresas que atuam com 
as melhores práticas con-
tábeis, aliada às informa-
ções mais objetivas para 

EDP é uma das empresas premiadas 
com Troféu Transparência

o mercado. André Luís Al-
meida, Diretor de Tributos, 
Contabilidade e Consolida-

ção, recebeu o 
prêmio em nome 
da companhia. 
A EDP, assim 
como as demais 
escolhidas nas 
categorias que 
compreendem a 
premiação, su-
pera os requisi-
tos de aderência 

aos princípios e práticas de 
contabilidade, qualidade do 
relatório de administração, 
qualidade da apresentação, 
inovação na divulgação de 
informações adicionais e 
parecer de auditoria sem 
ressalvas.
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1 Tonelada de Bacalhau e muitas atrações nos 10 anos do

RESORT MONTE DAS OLIVEIRAS
O ultimo final de semana, de 02 a 04 de 
Outubro de 2.015, o conhecido e concei-
tuado Resort Monte das Oliveiras, esteve 
em festa para comemorar suas bodas 
de estanho ou zinco - 10 anos. O Resort 
Monte das Oliveiras, fundado em 2005, 
acumula já uma década de bons servi-
ços e boas referencias. Tivemos neste 
final de semana, três dias de festa com 
intensa programação e 1 tonelada de ba-
calhau. Tivemos também uma serie de 
atividades para a criançada nestes três 
dias pela equipe de recreação da empre-
sa Mundo da Diversão. Esta grande festa 

contou com o apoio e patrocínio da Quin-
ta do Crasto, Herdade do Esporão, Kan-
guru Supermercado, PortuBrasil Gráfica 
e Embalagens, Aliança Vinhos de Por-
tugal, Mega Adega Kanguru e Art-Flora. 
Fazendo parte da programação, tivemos 
na sexta feira dia 02.10 o tecladista, can-
tor e saxofonista Clineu durante o jantar, 
e na seqüencia muitos fados na voz de 
Maria de Lurdes que foi acompanhada por 
Wallace à guitarra e Jose Carlos na viola. 
No sábado dia 03.10 pela manhã tivemos 
a brilhante exibição da Fanfarra Fama, 
campeã por 3 anos em concurso de Fan-

farras na Alemanha, muito aplaudida por 
todos e na seqüencia o almoço onde tive-
mos uma suculenta feijoada e uma roda 
de samba com o Grupo Matiz e lindas 
sambistas e passistas da Vai Vai tiran-
do os presentes para sambar com elas. 
À noite no Salão Guimarães o jantar foi 
animado pela “Maquina do Som” e na se-
qüencia o cantor e musico Moçambicano 
Guilherme Silva, colocando todos a dan-
çar. No domingo dia 04.10 o restaurante 
Barcelos, do Resort Monte das Oliveiras, 
foi pequeno para acolher os muitos pre-
sentes, cerca de 1.200 pessoas, entre es-

tes hospedes, amigos e convidados. Foi 
servido a todos, cerca de uma tonelada 
de bacalhau “gadus morhua” preparado à 
moda do “Monte das Oliveiras” dando um 
show de gastronomia portuguesa. Além 
desse maravilhoso bacalhau, foram servi-
dos também outros pratos a escolher, pelo 
sistema self-service, como saladas, vários 
acompanhamentos muito elogiados pelos 
presentes, e claro tudo isso regado pelo 
bom vinho português. A animação durante 
o almoço esteve a cargo da “Maquina do 
Som”, o cantor Guilherme Silva que deu 
mais um grande show e ate a participação 

da fadista Gloria de Lurdes. O ponto alto 
desta tarde e para encerrar com “chave de 
ouro” a programação festiva dos 10 anos 
do Resort Monte das Oliveiras, a direção 
ofereceu um grandioso show com o can-
tor português Roberto Leal, considerado 
por seus fãs também como embaixador de 
Portugal no Brasil. Roberto Leal apresen-
tou do seu antigo repertorio musicas como 
o “Tiro Liro, Arrebita, Mulher Chorona, Mi-
nha Aldeia, Minha Gente, Carimbó, e ain-
da seus novos sucessos, Chora Carolina, 
Terra da Maria, Verde Vinho, Que Bela 
Vida, apresentou ainda diversas musicas 

da Jovem Guarda, a pedidos cantou o 
Hino da Portuguesa de Desportos, o Bate 
o Pé, dentre outras e encerrou com Jesus 
Cristo”. Assim foram comemorados efu-
sivamente os 10 anos de vida do Monte 
das Oliveiras. Se você ainda não conhece 
o Resort Monte das Oliveiras – Lazer & 
Eventos, vá conhecer e também ficar en-
cantado. Faça sua reserva para o Natal 
e Ano Novo que se aproxima.  Acesse o 
site www.resortmontedasoliveiras.com.br 
Central de reservas e informações pelos 
telefones (011) 2095.6964 e 4598.4000 - 
4598.2039

A fadista Maria de Lurdes durante seu show acompanhada por Wallace a 
guitarra e José Carlos na viola. Aqui o Grupo Matiz acompanhado de uma saborosa feijoada.

As sambistas da Vai Vai durante o show.

Roberto Leal durante seu grande show.

O Moçambicano Guilherme Silva animou e muito.Animando vemos o saxofonista Clineu.

Vemos os patriarcas do resort Monte das Oliveiras Sra. 
Marlise Jeronimo e o esposo Sr. Adriano Jeronimo.

O diretor do hotel Fernando Jeronimo a esposa Patrícia Je-
ronimo aqui com exemplares dos patrocinadores Quinta do 
Crasto (Crasto Superior) e Herdade do Esporão (Esporão).

Aqui junto ao diretor do hotel Sr. Adriano Jeronimo ve-
mos os amigos e apoiadores do evento Sr. Antonio M. 
Escalhão e o Sr. Manuel Gonçalves da ArtFlora.

Sr. Adriano Jeronimo, o Prefeito de Joanópolis Dr. Adau-
to, a esposa Sra. Roberta, a filhinha Tarcila, Mauro Gar-
cia, Floriano e o ex-prefeito Celso Nogueira.

Jose e Sá com o amigo Eduardo Miranda do LM Hotel.
Com as passistas da Vai Vai vemos o hospede Sr. Tadeu 
no auge dos seus 99 anos sambando.

Presentes vemos o Sr. Joaquim, G. dos Santos a esposa Sra. 
Arminda F. G. dos Santos, a filha Idalina A. dos Santos o 
genro Paulo Herrera e a sambista da Vai Vai durante o show.

Vemos a Sra. Rosa Peralta e os amigos Sr. Manuel a 
esposa Sra. Isaura J. Miguel, a Sra. Isabel e o esposo 
Sr. Mario Miguel.

Sra. Marlise Jeronimo, a Sra. Teresa Morgado e a fadista 
Gloria de Lurdes.

Reunidos vemos o Sr. Carlos Justino a esposa Otilia 
Justino, a Sra. Ana Maria e o esposo Antonio (Lambão).

Também presentes vemos o Sr. Alberto Diniz a esposa Sra. Vera 
Diniz, o Sr. Jose Borges Pereira e a esposa Sra. Ivete Novais.

O Gerente do Hotel Eduardo Negrini, a Sra. Ana Maria o espo-
so Sr. Wilson Ferreira e o diretor do hotel Sr. Adriano Jeronimo.

Com a passista da Vai Vai vemos o casal Sr. Ferdinando 
Rosa Pereira e a Sra. Marisa Silotto.

Também responsáveis pelo sucesso da culinária, ve-
mos o Rodolfo e a nutricionista Alexandra Ricci.

O empresário do ídolo Roberto Leal Sr. Jose de Sá com 
seus familiares.

Reunidos vemos o patriarca Sr. Sidônio Gomes e os fi-
lhos Leonardo e Reginaldo.

A fadista Gloria de Lurdes dando uma “canji-
nha” com o cantor Guilherme Silva. A belíssima apresentação da Fanfarra Fama.

Aqui o Guilherme (Bochecha) da empresa de 
Recreação Mundo Diversão, com seus pais 
Sra. Gislaine e o Sr. Luis Guilherme, que co-
memoravam seus 27 anos de casados.

Também trabalharam muito neste dia a Gra-
zi, a Keli e a Sandra.

Sra. Saudade Leal que neste dia comemo-
rava seu aniversario aqui com o esposo Sr. 
Adelino Leal, a filha Dulcimara e a neta Tha-
bata.
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Lisboa dos irmãos Lumière
São considerados os pais do cine-
ma, naturalmente, os irmãos fran-
ceses, Auguste e Louis Lumière, 
inventores há 120 anos de uma 
mágica engenhoca que filmava, re-
velava e projetava imagens em mo-
vimento que deslumbrariam todo o 
planeta no século passado – sendo 
consagrada como a ‘Sétima Arte’ 
pelo futurista italiano Ricciotto Ca-
nudo (1877 – 1923) no seu célebre 
Manifesto das Sete Artes, publi-
cado pela primeira vez em 1912. As 
seis artes precedentes, ordenadas 
pelo filósofo alemão Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770 – 1831), se-
riam arquitetura, escultura, pintura, 
música, dança e poesia. O teatro 
não foi incluído nas listas de Hegel 
e Ricciotto Canudo por combinar 
diversas linguagens artísticas exis-
tentes. A engenhoca dos irmãos 
Lumière foi exibida pela primeira 
vez ao público, em Paris, no dia 28 
de dezembro de 1895, no célebre 
Salon Indien do Grand Café, no 
Boulevard des Capucines, próximo 
à Place de l’Opera. Não era um fil-
me propriamente dito, como conhe-
cemos hoje, porém, uma série de 
imagens sem áudio do dia-a-dia, 
como funcionários deixando a em-
presa, um homem regando plantas 
e um trem em disparada. O cinema, 
como sabemos, nos anos seguintes 
à primeira exibição na capital fran-
cesa, se tornaria, para as grandes 
massas, tão apaixonante quanto a 
música pop do pós-Segunda Guer-
ra e o futebol, que, para desencanto 
de seus amantes, não é classificado 
como arte. Grandes salas foram er-
guidas em todo o mundo em louvor 
ao invento dos Lumière, na primeira 
metade do século XX, predominan-
temente nos estilos arquitetônicos 
da época. Com as linhas retas e 
longínquas, do Futurismo peninsu-
lar, do qual era expoente Ricciotto 
Canudo, e da francesa Art Déco (a 
Arte Decorativa), ou dos sinuosos e 
românticos traços do esplendor da 

Secessão de Viena d’Áustria e da 
Art Nouveau (a Arte Nova) da Belle 
Époqueparisiense.
Obras grandiosas foram elevadas 
em todas as metrópoles da Euro-
pa, da imperial Lisboa à Moscou 
dos anos do regime stalinista – 
comandado pelo georgiano Josef 
Stalin (1878 – 1953). Também em 
todas as Américas. Sobretudo nos 
Estados Unidos, com as preciosas 
salas de Nova York, Boston e Chi-
cago – e onde se encontra a mítica 
Hollywood, na Ca-
lifórnia, símbolo 
há quase 100 anos 
da próspera indús-
tria mundial cine-
matográfica. Mas 
também foram 
construídas sa-
las maravilhosas 
em Buenos Aires, 
como o Grand Es-
plendid, na então 
soberba Avenida 
Santa Fé – cine-
ma transformado 
hoje numa das lo-
jas da bonarense 
Librería El Ateneo. Ou na Cidade 
do México, na qual amargou o exi-
lio, nos anos 1940 e 1950, o genial 
cineasta espanhol Luis Buñuel. São 
Paulo e Rio de Janeiro possuem 
ainda antigos palácios construídos 
para abrigar salas de cinema. Uma 
região inteira do centro Rio de Ja-
neiro se chama Cinelândia. Havia 
no Oriente Médio, entre os dois 
grandes conflitos mundiais do sécu-
lo passado, grandes cinemas ao ar 
livre, notadamente no Cairo, capital 
do Egito, no querido bairro de Heli-
ópolis. O cinema despertaria gran-
de paixão também na Índia então 
governada pelos ingleses e portu-
gueses. Mas, para mim, o conjunto 
mais precioso das salas de cinema 
do período glorioso da ‘Sétima Arte’ 
está mesmo na milenar Lisboa. 
São prédios fabulosos e que, por 

sorte, têm sido preservados. Gosto 
de todos. Alguns, porém, possuem 
um valor histórico muito especial. 
O exemplo do Real Coliseu dos 
Recreios, com o estilo característi-
co da Secessão vienense, que foi 
inaugurado, em 1890, como teatro 
de ópera – cinco anos antes da exi-
bição da máquina dos Lumière. Vis-
-à-visao Real Coliseu, na Rua das 
Portas de Santo Antão, que nasce à 
esquina do Teatro Dona Maria II, no 
Largo do Rossio, está o Politeama, 

de 1913, constru-
ído inicialmente 
como teatro de 
variedades sob 
encomenda de 
um rico emigrante 
minhoto regres-
sado do Brasil, 
onde se dedicara 
ao comércio do 
café. Outros são 
igualmente valio-
sos. Um deles é o 
Éden, inaugurado 
em 1937, à Praça 
dos Restaurado-
res. Também o 

São Jorge, à Avenida da Liberdade, 
datado de 1950 – e um dos símbo-
los do bom gosto lisboeta. Impos-
sível não mencionar o imponente 
Condes, aberto ao público em 1952, 
à Rua dos Condes, quase na Ave-
nida da Liberdade – que ilustra a 
coluna. Havia grandiosas salas de 
bairro, como a de Alvalade, à Ave-
nida de Roma, inaugurada em 8 
de dezembro de 1953, com o filme 
brasileiro Os Cangaceiros, do rea-
lizador paulista Victor Lima Barreto 
(1906 – 1982), com diálogos da es-
critora cearense Rachel de Queiroz 
(1910 – 2003), obra premiadíssima 
no Festival de Cannes do mesmo 
ano. O próprio Lima Barreto fez a 
apresentação do filme na soirée de 
inauguração do Alvalade. Salas que 
fizeram sonhar e tornam Lisboa ain-
da mais encantadora.

Pensamento da Semana
Os problemas nunca vão desaparecer mesmo na mais bela existência. Problemas existem para 
serem resolvidos, e não para perturbar-nos.
Frase de para – choque
Eu queria ser pobre um dia, porque ser pobre todo dia é duro.

Programe-se
Dia 10.10 Adega da Lusa tendo 
como convidado o Rancho Folcl. 
Verde Gaio do Centro Português de 
Santos; Dia 18.10 Bacalhau do Ra-
ízes e exibição do rancho anfitrião; 
Dia 25.10 teremos o 16.o Almoço 
Beneficente em Prol das Obras da 
Casa Lar São João Menino do Pa-
dre Antonio Maria, mesa de frios, 
almoço Bacalhoada à Moda da 
Casa seguindo-se um bingo e a 
coroação de Nossa Sra. De Fáti-
ma seguida de uma benção; Arraial 
Madeirense e aniversario dos gru-
pos folclóricos na Casa Ilha da Ma-
deira; Almoço Dançante na casa do 
Minho; Dia 29.10 Jantar anual em 
prol, do Lar da Provedoria no Buffet 
Torres; Dia 31.10 Noite Trasmonta-
na na Casa de Brunhosinho e sua 
re-inauguração. 
Reflita
A coisa está ruim, mas reflita, pode 
ficar pior...
Votos
De breve recuperação aqui envia-
mos ao amigo Idalecio de Souza, 
amigo de longa data. Este em sua 
recente viagem a Portugal, foi obri-
gado a conhecer os serviços médi-
cos e hospitalares na terrinha. Já 
esta em nosso convívio e se recu-
perando. 
O amigo
Com João Caldas Fernandes La de 
Ponte de Lima nos informou que de 
07 a 15 de novembro próximo tere-
mos por aqui uma Missão Comer-
cial do Alto Minho. Irão também a 

Ribeirão Preto, Campinas, Santos e 
São Paulo.
O previsto
Aconteceu no que se refere às elei-
ções no ultimo domingo em Por-
tugal. O PSD e suas coligações 
ganharam. Portugal teve nestas 
eleições o menor numero de abs-
tenções provando assim que o povo 
esta contente com a atual adminis-
tração. Ainda faltam computar os 
votos dos imigrantes.
No ultimo
Almoço do Rancho Pedro Homem 
de Mello, cuja reportagem ainda 
não conseguimos aqui trazer, reu-
niu vários tocadores de concertina 
da antiga e nova geração. O amigo 
Luis Augusto da Praia Grande che-
gou a dizer que mais parecia o clu-
be dos enferrujados. Será que ele 
se referia a mim????
Sim
Porque ele mesmo eu o tenho como 
sendo da nova geração. 
Sucesso
Foi a grande festa de aniversario do 
Resort Monte das Oliveiras no ulti-
mo final de semana. Lotaçlão dos 
chalés completa, como também o 
salão do restaurante Barcelos para 
saborear a cerca de 1 tonelada de 
bacalhau.
Na sexta 
Dia 02.10 tivemos noite de fados 
com Maria de Lurdes, no sábado 
feijoada e um grupo de samba e 
passistas da Vai Vai, a noite o show 
do Moçambicano  Guilherme Silva 
que arrasou em animação, e no 

domingo mais um grande show de 
Roberto Leal. 
Faça sua reserva
O próximo jantar em prol do Lar 
da Provedoria estará acontecen-
do no dia 29.10 no Buffet Torres. 
Convites já podem ser reservados 
com a diretoria, nas associações e 
aqui no seu Portugal em Foco (11) 
5589.3309 – 5581.2991. 
Recentemente
Um amigo nosso, ao deixar seu car-
ro Mercedes na garagem em Por-
tugal, antes de partir para o Brasil, 
para economizar e poupar a bateria, 
foi lá e desligou os cabos da bate-
ria. Este lascou-se. Acontece que 
os novos carros cheios de tecnolo-
gia, quando este o foi ligar depois 
de algum tempo, nada funcionava. 
Resultado teve de vir um técnico da 
Mercedes. Éh amigo, o barato sai 
caro, já dizia Sócrates.
O Comitê 
De Comércio Exterior da Câmara 
Portuguesa e a  Windlogistics convi-
dam para o workshop que abordará 
o tema: “Atualização dos Incoterms, 
seguro internacional e responsabili-
dades na utilização de embalagens 
adequadas no comércio exterior”. 
Será no dia 15 de Outubro de 2015, 
palestra com Mauricio Welsh Car-
boni Diretor Comercial da Windlo-
gistics. Local: Câmara Portuguesa, 
Av Liberdade 602, São Paulo.
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos 
um abração, e promete voltar na 
próxima edição.

Dia 10.10.2015
Adega da Lusa
O Dpto. Social da Associação Por-
tuguesa de Desportos estará nesta 
noite realizando mais uma Adega 
da Lusa. Comidas típicas e mui-
ta musica para dançar. Teremos a 
exibição do Grupo da Portuguesa 
e como convidado o Rancho Folc. 
Verde Gaio do Centro Português de 
Santos. Rua Comendador Nestor 
Pereira, 33 Canindé – São Paulo 
Fone (11) 2125.9400  
www.portuguesa.com.br 
Dia 18.10.2015
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Portugal 
da Associação dos Poveiros estará 
neste dia realizando mais um almo-
ço. Teremos o habitual bacalhau do 
Raízes, diversos acompanhamen-
tos e saladas também. Teremos 
a exibição do anfitrião o Rancho 
Raízes. Convites e informações 
com Sra. Soledade (11) 2263.1535 
- 2967.6766 - 2204.5250 Rua Dr. 
Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria – 
São Paulo 
www.raizesportugal.com.br
Dia 25.10.2015
16.o Almoço Beneficente em Prol 
das Obras da Casa Lar São João 

Menino
A Casa de Portugal do Grande ABC 
estará neste dia abrindo suas por-
tas para a realização de mais um 
almoço em prol das Obras do Padre 
Antonio Maria. Teremos a partir das 
12,30 horas, mesa de frios e almo-
ço Bacalhoada à Moda da Casa 
seguindo-se um bingo. O encerra-
mento teremos a coroação de Nos-
sa Sra. De Fátima e uma benção. 
Convites e informações R. Nossa 
Senhora de Fátima 55 - Santo An-
dré – São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188  
casa@casadeportugalabc.com.br
Arraial Madeirense e Aniversario 
do grupo folclórico
A Casa Ilha da Madeira estará nesta 
tarde realizando mais um arraial ma-
deirense. Teremos como de costu-
me as tradicionais espetadas além 
de outros quitutes da culinária ma-
deirense e do continente. Teremos 
a comemoração do aniversários 
dos grupos folclóricos da entidade 
e varias surpresas. Informações e 
convites: Rua Casa Ilha da Madei-
ra, 214 Bairro Horto Florestal – São 
Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922 
casailhamadeira1@uol.com.br 
www.casailhadamadeira.com.br

Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa Cultural Império do Minho 
e seu rancho folclórico estarão re-
alizando mais um almoço dançante 
tendo como prato principal o delicio-
so bacalhau a moda do Minho além 
de outros pratos e acompanhamen-
tos. A animação estará a cargo da 
tocata do rancho da casa que se 
exibirá. Convites e reservas com a 
diretoria e componentes. Local Rua 
Jaguaretê, 414 Casa Verde 
fone 011 - 98155.8187   
Dia 31.10.2015
Re-Inauguração da Casa de Bru-
nhosinho
A Casa de Brunhosinho de São 
Paulo depois de um período fecha-
da para reformas e adequações, es-
tará abrindo suas portas nesta noite 
a partir das 19 horas com sua ha-
bitual Noite Trasmontana. Comidas 
típicas, muita musica para dançar 
com sua tocata, e exibição do seu 
grupo folclórico. Entrada Franca. 
Local Rua Georgina Diniz Braghiro-
li, 30 na Vila Curuçá – São Miguel 
Paulista. Reservas de mesas até 
as 20,00 horas pelos fones pelos 
fones (11) 2401.6580 com Juliana 
ou 96923.4989 com Fabiana email 
casadebrunhosinho@gmail.com

Dia 08.10.2015
Sra. Laurinda Loureiro (Rancho Pedrão); 
Firmino Tavares; José Luiz V. Fernan-
des; Osvaldo da S. Vieira; Gabriel Stocco 
Neto (filho Dr. Julio Stocco Neto); Adal-
berto Pantaleão (Casa de Brunhosinho); 
Sr. Manuel Alves Torres que também co-
memora o seu aniversário de Casamento 
com a Sra. Teresa G. Torres; Neste ano 
de 2.015 o casal amigo Esperança e o 
Manézinho das Águas comemoram seus 
27 anos de casado. Parabéns.
Dia 09.10.2015
Sra. Évora Almeida; a fadista Elyana 
Martins; o amigo Sr. Fernando de Barros 
(lá da FERBAR em Portugal); Sr. Albi-
no Monteiro (nosso ex-colaborador dos 
Queijos Beirão).
Dia 10.10.2015
Nosso amigo lá do Rio de Janeiro o Pinhei-
ro Alexandre Freitas (O conhecido Pinhei-
rinho); Simone G. Amaral (que trabalha no 
banco Millennium –BCP em São Paulo).
Dia 11.10.2015
Odete Aparecida Mauricio; Antonio Soa-
res Gomes (vice presidente do Arouca e 
diretor do Grupo Leograf); Viviane Apa-
recida de Oliveira (filha do falecido amigo 
Sr. Mario (Padaria Okinawa).
Dia 12.10.2015
Alfredo Cangueiro; Vitor Manuel da Con-
ceição Lopes; Arthur Pereira (filho do 
casal Mara e Eduardo e neto dos amigos 
Sra. Luiza e Sr. Caldeira). 
Dia 13.10.2015
Cristiane Cunha Lima (filha do casal 
Sra. Soledade e Sr. Manuel Malheiros); 
Mariana Lopes Pereira César (neta do 
Sr. Joaquim Renovadora Pneus Cruz 
de Malta); Iara Santos (Elos Sul); Mar-
celo Guedes (filho do casal Manuel e 
Bela ambos do Grupo dos Veteranos); 
Sr. Américo Mondim da Fonseca (pai da 
amiga Sra. Alice Lage diretora da Asso-
ciação dos Poveiros de São Paulo) EM 
2015- 85 ANOS.
Dia 14.10.2015
Manézinho da Lupa; Fernando Teixeira 
de Azevedo Junior (nosso chefinho da 
Arrifana).

A Caixa Cultural Convida:
Exposição: Terciliano jr. 50 anos
 A matriz africana em arte 26 de Setembro a 29 de Novembro de 2015
Curadoria: Matilde Matos

Exposição: Darcílio lima 
Um universo fantástico
Curadoria Guilherme Gutman
Visita guiada com o curador e o coordenador na abertura da expo-
sição
26 de Setembro a 6 de dezembro de 2015
Não Recomendado para menores de 16 anos

A Sociedade Cavalieri 
1585 – 1914
Curadoria Pierre Menard  
26 de Setembro a 22 de Novembro de 2015
Visitas monitoradas
Transporte gratuito para instituições e escolas públicas.
Agendamento e informações:
(11)3321-4400 Entrada Franca Caixa Cultural São Paulo
Praça da Sé 111 – Centro São Paulo 
WWW.caixacultural.gov.br / facebook.com/caixaculturalSãoPaulo
Baixe o aplicativo Caixa Cultural.
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PORTO

JORNADA 5

JORNADA 10JORNADA 7

AVEIRO
JORNADA 4

COIMBRA
JORNADA 3

LISBOA
JORNADA 3

FC Porto goleia 
Belenenses (4-0)

O FC Porto recebeu e venceu o Belenen-
ses por 4-0, mantendo-se no topo da clas-
sificação da Liga, agora com 17 pontos. Os 
azuis do Restelo ainda resistiram na primeira 
etapa, mas no reatamento Corona, Brahimi, 
Osvaldo e Marcano fizeram a diferença no 
marcador a favor dos dragões.

Organização

CANADÁ LtDA

CENtRO
Av. Henrique Valadares, 17 . Sobre-loja 201
Centro . Rio de Janeiro . RJ

(21) 2252.9274 | 2252.8497
(21) 2242.1643 | 2232.9890 (fax)
E-mail:orgacanada@easyline.com.br

 Contabilidade    Advocacia
 Legalizações      Imobiliária

                        Legalizações

Nulo Entre SC 
Braga e Arouca

SC Braga e Arouca empataram no domingo 
passado, zero a zero, no Municipal de Bra-
ga, em jogo da 7.ª rodada da Liga. A equipe 
orientada por Paulo Fonseca dispôs de uma 
grande oportunidade no primeiro tempo para 
se adiantar no marcador, através de uma bola 
enviada na trave por Niguez, mas a verdade é 
que fica a ideia de que os guerreiros do Minho 
se ressentiram da rodada europeia.

Por sua vez, o Arouca soube gerir o encon-
tro da melhor forma, cumprindo da melhor for-
ma as suas tarefas defensivas.

Sporting Goleia 
V. Guimarães (5-1)

O Sporting voltou a colar-se ao 
FC Porto na liderança da Liga, 
depois de golear o Vitória de Gui-
marães, por 5-1, com gols de Sli-
mani (3), Teo Gutiérrez e Adrien 
Silva. Josué reduziu para os vi-
maranenses.

Celso, antigo goleiro bra-
sileiro do FC Porto, reco-
menda prolongamento do 
contrato do goleiro do Benfi-
ca, garantindo que Júlio Cé-
sar reúne qualidades para 
jogar por vários anos. Celso 
avalia, ainda, o valor de ou-
tros compatriotas ao serviço 
dos lisboetas.

Depois da renovação de 
Jonas, o goleiro brasileiro 
Júlio César pode ser o pró-
ximo a renovar pelo Benfi-
ca. O goleiro, de 36 anos, é 
na baliza do Benfica, neste 
início da temporada, e con-
tinua a mostrar que as suas 
qualidades estão intactas. 
Com 20 títulos na carrei-
ra, o internacional brasilei-
ro é muito apreciado pelo 
antigo central Celso. “Júlio 
César tem experiência e é 
um excelente goleiro. Está 
em condições de renovar e 
mostrar as suas qualidades 
em campo por vários anos”, 
afiança o antigo defesa do 
FC Porto.

“Júlio César 
Tem Condições 
Para Renovar”



Esportes Ronaldo: “Nunca Pensei ser o Melhor 
Goleador do Melhor Clube do Mundo”

Clubes não chegam a acordo 
sofre a data do União-Benfica

Vianense-Benfica, Varzim-FC Porto e Vila-
Franquense-Sporting na 3.ª Eliminatória

Cristiano Ronaldo disse que nunca pensou 
em tornar-se no melhor marcador da história 
do Real Madrid, que hoje homenageou o fute-
bolista português pelos 324 gols marcados ao 
serviço do clube espanhol.

“Para mim é uma honra receber este prê-
mio, nunca pensei, quando vesti pela primei-
ra vez esta camisa, ser o melhor goleador do 
melhor clube do Mundo e bater o meu amigo 
Raúl e o grande Alfredo di Stefano”, afirmou.

Cristiano Ronaldo agradeceu, entre ou-
tros, aos colegas, responsáveis do clube e aos 
quatro treinadores que o comandaram nos 
blancos, enumerando Manuel Pellegrini, José 
Mourinho, Carlos Ancelotti e Rafael Benítez, 
porque sem eles não era possível atingir estes 
números.

Na quarta-feira, ao marcar os dois gols 
frente ao Malmo, na Liga dos Campeões, Cris-

União e Benfica não 
chegaram a acordo sobre 
quando deverá acontecerr 
o jogo, que foi adiado por 
causa do nevoeiro.
Perante esta situação, 
terá de ser a Liga a deci-
dir a data em que irá rea-
lizar-se o União–Benfica, 
referente à sétima rodada 
da Liga portuguesa.

UEFA Abre Inquérito ao Benfica por 
Incidentes em Madrid

A UEFA abriu um inquérito dis-
ciplinar ao Benfica, por incidentes 
provocados por torcedores encar-
nados no jogo de quarta-feira no 
terreno do Atlético de Madrid.

Segundo a nota publicada no 
site oficial do organismo, em causa 
estão “distúrbios de adeptos, lan-
çamento de objetos e tochas”. Foi 
também instaurado um inquérito 
ao Atlético de Madrid por “bloque-
amento de escadas” do estádio Vi-
cente Calderón.

NélSoN SEMEdo CoNVoCAdo 
PoR FERNANdo SANtoS

Fernando Santos chamou 
24 jogadores para as parti-
das de clasificação para o 
Euro 2016 com a Dinamarca 
e a Sérvia, há disputar nos 
dias 8 e 11 de outubro.

O destaque da convoca-
ção vai para Nélson Semedo, 
lateral-direito do Benfica, que 
estreia na Seleção Nacional.

De salientar  a volta de 
Luís Neto (Zenit) e Rafa Silva 
(SC Braga), que ainda não 
tinham sido convocados por 
Fernando Santos.

Tiago também volta de-
pois de ter estado castiga-
do. João Moutinho e Fábio 
Coentrão estão recupera-
dos de lesões e já integram 
a lista do treinador. William 
Carvalho mantém-se ausen-
te, visto que apenas voltou à 
competição no passado fim-
de-semana.

IkER CASIllAS RENdIdo Ao dRAGão
No dia seguinte ao que se tornou no jo-

gador com mais partidas (152) disputadas 
da fase de grupos diante da Champions, Ca-

Marco Silva: 250 Mil Euros e Acordo 
Anti-rivais até Junho de 2017

Além dos 100 mil euros ilíquidos recebidos 
pela conquista na Taça de Portugal, Marco Sil-
va teve direito a uma “indemnização no valor 
líquido de impostos de 250 mil euros”, a título 
de compensação pela revogação do contrato 
de trabalho com o Sporting. É o que consta 

no documento assinado a 5 de julho de 2015 
divulgado pelo “Football Leaks”.

O Sporting comprometeu-se a pagar os 
dois valores até 10 de julho de 2015, ou seja, 
no prazo de cinco dias.

As partes celebraram, segundo o docu-
mento agora divulgado, “um pacto de não 
concorrência válido por duas temporadas des-
portivas completas, as de 2015/16 e 2016/17, 
ao abrigo do qual o treinador se compromete 
a não celebrar contrato de trabalho para as 
funções de treinador ou contrato de outra na-
tureza, com a Sport Lisboa e Benfica - Futebol 
SAD e Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, 
em qualquer data até 30 de junho de 2017”.

Ficou estabelecido que a violação deste 
ponto, “acarretará o pagamento pelo treina-
dor de compensação equivalente a quatro 
vezes o montante da compensação global 
acordada na cláusula segunda, o que deve 
suceder até cinco dias após a violação deste 
pacto”.

Em relação à última con-
vocação de Fernando San-
tos, ficaram de fora o goleiro 
Beto, os defesas Vieirinha, 
Raphael Guerreiro e Pepe, 
o meio de campo Adrien e o 
atacante Silvestre Varela.

Portugal pode garantir e 
apurar para o Europeu já no 
jogo com a Dinamarca, em 
Braga (19.45 horas).

Lista de convocados:

Goleiros: Rui Patrício 
(Sporting), Anthony Lopes 
(Lyon) e Ventura (Belenen-
ses);

Defesas: Cédric (Sou-
thampton), Nélson Semedo 
(Benfica), José Fonte (Sou-
thampton), Ricardo Carvalho 
(Mônaco), Luís Neto (Zenit), 
Bruno Alves (Fenerbahçe), 
Fábio Coentrão (Mónaco) e 
Eliseu (Benfica);

Meio de campos: Danilo 
Pereira (FC Porto), Miguel 
Veloso (Dín. Kiev), Tiago 
(Atl. Madrid), João Moutinho 
(Mônaco), André (FC Porto), 
João Mário (Sporting) e Ber-
nardo Silva (Mônaco);

Atacantes: Nani (Fener-
bahçe), Quaresma (Besik-
tas), Ronaldo (Real Madrid), 
Danny (Zenit), Rafa Silva 
(SC Braga) e Éder (Swan-
sea)

sillas almoçou com 40 amigos num restau-
rante em Matosinhos e a ‘Marca’ também se 
sentou à mesa. Esse jornal espanhol contou, 
em duas páginas, as conversas que foram 
mantidas durante a refeição e concluiu que o 
goleiro está rendido ao Dragão.

Iker falou do reencontro com Mourinho, 
do gol sofrido com o Chelsea – “Estava tapa-
do pelos jogadores que o Chelsea tinha na 
barreira. Gritei ao Indi a adverti-lo, mas ele 
não ouviu”, disse – e ainda confessou que 
não esqueceu o rugido do Dragão, quando 
André marcou ao Benfica “aos 86 minutos”. 
E ainda elogiou: “A nossa cidade desporti-
va, o Olival, é extraordinária. E o Dragão um 
estádio magnífico.” Por fim, a “Marca” ainda 
refere que Casillas memorizou o calendário 
portista “de forma enciclopédica.”

tiano Ronaldo ultrapassou Raúl como melhor 
marcador da história do clube, com 324 gols, 
apontados em 308 jogos.

Os ‘grandes’ já conhecem os adversário 
da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, sor-
teio realizado na quinta-feira  passada na 
sede da Federação Portuguesa de Futebol 
com a novidade de os clubes da Liga jogarem 
todos fora não podendo, assim, defrontar-se 
nesta rodada.

O Sporting, detentor do título, tem deslo-
cação curta ao campo do Vilafranquese, equi-
pe que milita nos campeonatos distritais. 

Deslocação curta também para o FC Porto 
que tem como adversário do Varzim, da Liga 2.

Já o Benfica vai ao Norte jogar com o Via-
nense, equipe do Campeonato Nacional de 
Seniores.
Os jogos vão realizar-se a 18 de outubro.
Sorteio completo:
Loures (CNS) - Boavista (Liga) 
União FC/Coimbra (D) - Rio Ave (Liga)
Vianense (CNS) - Benfica (Liga)
Leixões (Liga 2) - Arouca (Liga)
Gil Vicente (Liga 2) - Tondela (Liga)
Sanjoanense (CNS) - Acadêmica (Liga)
Coruchense (CNS) - V. Setúbal (Liga)
Varzim (Liga 2) - FC Porto (Liga)
Penafiel (Liga 2) - V. Guimarães (Liga)
Acadêmico (Liga 2) - SC Braga (Liga)
Naval (CNS) - P. Ferreira (Liga)
Mosteirense (D) - Nacional (Liga)
Gondomar (CNS) - Estoril (Liga)
Sertanense (CNS) - U. Madeira (Liga)

Lusitânia de Lourosa (CNS) - Marítimo (Liga)
Vilafranquense (D) -Sporting (Liga)
Olhanense (Liga 2) - Belenenses (Liga)
Aves (Liga 2) - Moreirense (Liga)
Operário (CNS) - Salgueiros 08 (CNS)
Farense (Liga 2) - Rio Tinto (D)
Trofense (CNS) - Pedras Rubras/Santa Clara
Coimbrões (CNS) - Fafe (CNS)
Casa Pia (CNS) - Oriental (Liga 2)
Amarante (CNS) - Bragança (CNS)
Louletano (CNS) - Chaves (Liga 2)
Cova da Piedade (CNS) - Alcananense (CNS)
Atlético da Malveira (CNS) - Praiense (CNS)
Angrense (CNS) - Torre de Moncorvo (D)
Atlético dos Arcos (D)- Caldas (CNS)
Pampilhosa (CNS) - Portimonense (Liga 2)
Famalicão (Liga 2) - Feirense (Liga 2)
Leiria e Marrazes (D) - Benfica e Castelo 
Branco (CNS)

Merengues Prestam Homenagem a Cristiano Ronaldo
Começou, pelas 12.15 horas de Lisboa, a 

homenagem do Real Madrid a Cristiano Ro-
naldo marcada para esta sexta-feira no icóni-
co palco do Bernabéu.

O atacante luso entrou sorridente, acom-
panhado pela mãe e pelo filho, sendo efusiva-
mente aplaudido pelos técnicos e jogadores 
do Real Madrid. Na primeira fila distinguem-
se o técnico do Real Madrid, Rafa Benítez, 
e o diretor de relações institucionais, Emílio 
Butragueño.

Após a projeção de um vídeo com ima-
gens dos melhores gols de Cristiano Ronal-
do, o presidente do Real Madrid, Florentino 
Pérez, elogiou “coragem e perseverança” do 
jogador “dentro e fora do campo”, destacando 
o seu “coração solidário”.

“O Real Madrid adora-te profundamente. 

Ganhaste todos os títulos que se podem ga-
nhar. Obrigado!”, disse Florentino Pérez. “És 
um líder dentro e fora do campo de jogo. O 
máximo goleador do melhor clube do mun-
do”, acrescentou.

Após receber o troféu que assinala o re-
corde de 324 gols, Cristiano Ronaldo des-
tacou a honra que representa o troféu de 
melhor marcador, ressalvando, contudo, que 
não queria superar Raúl González.`

“Nunca imaginei que podia bater o meu 
amigo Raúl e o falecido Di Stéfano como má-
ximo goleador do Real Madrid”, disse Cristia-
no Ronaldo.

“Para mim é uma honra. Este é o maior 
clube do mundo. Quero agradecer a todos 
os meus companheiros. Isto não era possível 
sem o compromisso de todos”, juntou.

Portugal Ultrapassa França e Recupera 
5.º lugar no ‘Ranking’ da UEFA

Cumprida mais uma rodada das competi-
ções europeias, a UEFA atualizou o ‘ranking’ 
dos países no qual Portugal ascendeu ao quin-
to lugar, ultrapassando a França na hierarquia 
que continua a ser liderada pela Espanha.

Os resultados das equipes portuguesas na 
Liga dos Campeões e na Liga Europa permiti-
ram a Portugal totalizar agora 46.748 pontos, 
garantindo vantagem curta sobre França que 
tem 46.416.

Mais longe está o quarto lugar, onde se en-
contra a Itália com um 62.939 pontos.

Este ‘ranking’ determina o número de va-
gas atribuídas a cada associação das com-
petições organizadas pela UEFA na próxi-
ma temporada. 

Ranking dos países atualizado a 2 de 
outubro 2015:

1. Espanha 87.570 pontos - 2. Alema-
nha 68.891  - 3. Inglaterra 66.409 - 4. Itá-
lia 62.939  - 5. Portugal 46.748 - 6. Fran-
ça 46.416  - 7. Rússia 45.482 - 8. Ucrânia 
39.083  - 9. Bélgica 35.000 - 10. Holanda 
32.396
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MOMENTO IMPORTANTE

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

As eleições do 
último domingo em 
Portugal, comprova-
ram mais uma vez, 
o espírito de luta e 
de sacrifício do povo 
português quando 
a situação o exige. 
A vitória, ainda que 
frágil, do Partido So-
cial Democrata, que 
será o responsável 
pela implementação 
de um programa de 
austeridade fiscal, 
imposto em troca de 
um resgate financeiro de 78 bilhões de euros, 
nos levam a essa conclusão. Passos Coelho, es-
pecialmente, mereceu essa vitória, numa eleição 
que tinha o Partido Socialista como favorito. O 
primeiro ministro assumiu há quatro anos atrás, 
no meio de uma violenta crise econômica na Eu-
ropa que atingia profundamente, principalmen-
te Portugal, Espanha e Grécia. Passos aplicou 
com coragem a receita de forma muito intensa, 
reduzindo despesas radicalmente, privatizando 
e adotando medidas impopulares, mas necessá-
rias à superação de uma das maiores crises que 
vivia o nosso pequeno Portugal. Agora, mais do 
que nunca, a vida de Passos Coelho para go-
vernar não será fácil! Considerando que, mesmo 
vitoriosa, a coalizão de centro direita que gover-
na o país desde 2011 não terá maioria absoluta, 
precisando compor com outros pequenos parti-
dos, caso seu maior rival, o Partido Socialista, 
que era o favorito nas eleições de domingo, e 
obteve 32,4% dos votos, não se disponha ao di-
álogo com Passos, hipótese provável, conside-
rando suas declarações, de que será fiel a todos 
os compromissos que assumiu com o país na 
campanha. Por outro lado, Passos Coelho se diz 
disposto a discutir com o PS a votação de polí-
ticas essenciais ao país, que ainda viverão tem-
pos desafiantes, apesar da verificação de que o 
ciclo econômico de Portugal desde 2014, passa 
por uma reversão positiva, com taxas de desem-
prego em queda e crescimento do PIB, ainda 
que de forma modesta. 
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Quinta de Santoinho – tradição minhota
Empolgação total dos aniversariantes do mês com os chapéus de Viana do Castelo, 
deixando todos com uma visivel alegria

Empolgação total durante a Quinta de Santoinho: Lurdes, Daniel, Fernanda, Laura, Fer-
nando, Cristina, Vilma, Sônia e Agostinho dos Santos – Presidente da Casa do Minho

Sábado passado, 19 horas e 
já os frequentadores e ami-

gos desta festa chegavam para 

apreciar um Arraial tipicamente 
português. Salão lotado, gente 
alegre, a fim de se divertir em 

ambiente sadio. Para dançar 
o Conjunto Amigos do Alto Mi-
nho com seu repertório variado, 
dava oportunidade aos casais 
mostrarem o seu talento.

O atendimento, como sem-
pre, fidalgo, de Agostinho dos 
Santos, Presidente Minhoto, Ca-
simiro Ferreira, vice-presidente 
Joaquim Fernandes, ex-presi-
dente, que junto à sua diretoria e 
Departamento Feminino faziam 
de tudo para que nada faltasse. 

Sardinha assada, broa de milho, 
demais acompanhamentos, cal-
do verde e o vinho eram servi-
dos com simpatia e um sorriso 
de amizade. A apresentação do 
Rancho de Veteranos da Casa 
coloriu com seus trajes e alegria 
de suas músicas que represen-
tavam o importante folclore re-
gional. Sucesso também com as 
Marchas de Lisboa, arcos, com-
ponentes, visitantes, naquele 
momento estavam em Portugal.

O Rancho 
Folclórico 

Minhoto  
(veteranos)

realizou uma 
linda apre-

sentação

Sr. Bernardino – Brasília, Antonio Rocha de Carvalho, Sr. Humberto e família 81 anos 
do Sr. Antonio, primo José e familiares e o vice-presidente Minhoto Casimiro Ferreira

Antonio e Solan-
ge, empresário 
no ramo de 
mineração em 
Magé/Mauá-RJ, 
comemorando 
seus 30 anos de 
casamento, na 
Casa do Minho
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Uma linda foto do Presidente Beirão, José Henrique reunidos com os aniversariantes 
diante do bolo festivo para alegria de todos

O casal Vanessa e Daniel reunidos com seus familiares, os pais José Henrique e Verô-
nica, Carlos e Heloisa, e o aniversariante do dia o pai da primeira dama Verônica, Se-
nhor José  e esposa Josi festejando a data natalicia com os demais familiares e amigos, 
entre eles Felipe Mendes (Portugal em Foco)

Beiras: 

Um domingo de muita alegria 
na Casa das Beiras com a 

realização de mais almoço em 
homenagem aos aniversarian-
tes do mês. Como sempre, tudo 
impecável preparado no capri-
cho para acolher os associados 
e amigos, tudo sob a supervisão 
do presidente José Henrique e 
a primeira-dama Verônica, aten-
ciosos com todos que prestigiam 

o Solar Beirão. Também foi ofe-
recido um maravilhoso cardápio, 
marca registrada da Casa das 
Beiras. O ponto alto da festa foi 
o tradicional momento dos “para-
béns p’ra você” com os aniver-
sariantes reunidos diante do bolo 
festivo com o presidente José 
Henrique e a primeira-dama, Ve-
rônica, ambos dando um show 
de simpatia.

Essa turma 
é show, 
sempre 
presente 
no Convívio 
Beirão: os 
casais Ma-
ria Antonia 
Ribeiro e 
Antonio 
Ribeiro, 
Alberto e 
Maria do 
Céu

Essa turma, sempre descontraída, curtindo o Almoço dos Aniversariantes, o empresário 
José Nunes, esposa Sandra, Cirene, quando eram cumprimentados pelo Presidente 
José Henrique e esposa Verônica

Nosso Presidente Felipe Mendes curtindo o almoço Beirão com os amigos José Henri-
que, esposa Verônica, filha Vanessa, seus pais Júlio Robalo e Ilda e uma amiga

Festejou seus aniversariantes
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Maneca Salve  chaveS, miraNdela

e o povo que vive Nela

Neste lindo cenário fotográfico, um visual alegre, de gente que gosta de viver 
e bem receber.  Com muita saudade agradeço  a todos o carinho dispensado. 
Como vemos à direita, Dona Céu, com seus netinhos, Nuno e Artur Biter Ferrei-
ra, Dona Idália, os amigos, casais: Agostinho Cabugueira,  Dona Angelina, na 
sequência, Guilhermina, Manuel Pinto Aires, Dona Dulce, que tem a seu lado 
a jovem Senhora, Gabriela Viter, brasileira de Rio Claro - São Paulo, mãe das 
duas crianças em pauta, em virtude de seu marido estar ausente, como vemos, 
ficou ao lado de seu estimado sogro, Sr. José do Fundo Ferreira. Para  o grupo 
e familiares, desejo muita saúde, com um saudoso abraço.

de chaves, abraço para os 
frequentadores da aldeia 

portuguesa no cadeg
Como vemos 
na foto, ao fa-
zermos uma vi-
sita ao Sr. José 
Garcia, em seu 
café em Chaves, 
fomos recebidos 
com muita sim-
patia, logo per-
guntou, como 
vai a Aldeia Por-
tuguesa no Ca-
deg, do amigo 
Carlinhos, com 
certeza che-
gou a saudade. 
Quando vivia no 
Rio de Janeiro, 
era frequentador 
assíduo, agora na terra natal, manda um abraço para todos, em especial a 
seu irmão Francisco - Diretor da Vantajosa Moveis e a seu sócio Manuel. 
Aqui fica o registo da nossa visita, à esquerda a jovem Liliana, José Garcia, 
Dona Idália, Dona Dulce, nossa companheira de viagem. 

Belo almoço dançante no vila 
com conjunto Som e vozes

Depois de um 
bom baca-
lhau, no almo-
ço de domin-
go passado, 
na Casa Vila 
da Feira e Ter-
ras de Santa 
Maria, um re-
gistro muito 
amigo. Como 
vemos, à es-
querda, Dona 
Florbela, seu 

marido Comendador Afonso Bernardo Fernandes, a seu lado Sr. Ernesto 
Boaventura - Presidente da Instituição. Na sequência, seu genro Camili-
nho, como é chamado carinhosamente, sua esposa Dona Rose, com seu 
tesouro ao colo, Camilinha, suas filhas, Ana Paula e Adriana, Dona Idália e 
tia Alice Boaventura. Passamos uma tarde maravilhosa, matando saudade 
dos amigos e desejando milhões de felicidades para todos, em especial 
para Camilinha, que Deus Abençoe

como Se diz, o muNdo é pequeNo

Neste cenário fotográfico, na Casa Vila da Feira, no domingo passado uma con-
fraternização entre amigos Militares do Exército e, uma grande coincidência, na 
juventude, com 23 ou 24 anos de idade, o Comendador Afonso, era proprietário 
de um ônibus, que ele mesmo dirigia, nesta altura trabalhavam como cooperati-
vas, cada um tinha o seu, ou mais do que um, mas era o sistema. Neste almoço, 
trocando idéias, como vemos na foto, o Sr. Afonso fazia a linha que passava em 
frente ao colégio Militar, conclusão: hoje como vemos na foto, recordando essa 
época, e agora um papo amigo com Sr. General Aroldo de Milo, Capitão de Mar e 
Guerra, Sr. Oliveira Neto,  General, Sr. Randolfo e outros. Recordar é viver! Para 
esta grande família, milhões de felicidades, é o meu desejo e de toda a equipe 
do Jornal Portugal em Foco.

Show de simpatia, na reinau-
guração do Salão Social do 
Arouca Barra Clube, o que 
não faltou foi gente alegre 
e descontraída nesta noite 
da família arouquense. Num 
destaque especial, Francisco 
Sousa, da empresa Marmo-
raria Boavista Bandmar Gra-
nitos), Bruno Gomes, José 
Amorim, José Alves, Odil Lus-
tosa, Suely Gomes, Vanessa 
Gomes e Conceição Sousa

GeNte fiNa marcaNdo preSeNça No arouca
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES
QuaNdo um cIcLo Se comPLeta, eStÁ Na HoRa de  

NaSceR, o NaScImeNto é o momeNto de tRaNSIÇÃo Que 
aNtecede uma GRaNde ReVeLaÇÃo. eStou NaSceNdo a 

cada momeNto PaRa o NoVo em mINHa VIda!

PeNSameNto da SemaNa

mais um imigrante 
de muito valor,
subiu aos céus

D. Adília Noronha, uma das fundadoras do Arou-
ca e sempre presente, prestigiando o tão querido 
Clube. Lembro, quando eu e a fadista e radialista 
Lúcia dos Santos, convivemos com ela desde que 
a Casa de Arouca era na rua Alzira Brandão, na 
Tijuca, onde fizemos muitos shows.
Participamos do churrasco em que o terreno do fu-
turo Arouca Barra Clube, foi apresentado aos seus 
associados. Com a ajuda de arouquenses Ilustres, 
de lá para cá só vitórias aconteceram e nós sempre 
participando.
Na foto: D. Adília Noronha e o muito querido e atu-
al Presidente do Arouca, Fernando Soares, na rei-
nauguração do Salão Nobre, festejando mais uma 
vitória!
Muitas bênçãos.

Na reinauguração do Salão Nobre do Arouca 
Barra Clube, noite linda esplendorosa , salão 
lotado por um público muito elegante, jantar  
cinco estrelas, a alegria pairava no ar com o 
maravilhoso show do nosso Rei Roberto Leal. 
Na foto: O Rei Roberto Leal, Antônio Marinho, 
o radialista Roberto Canázio, da Manhãs da 
Globo, com a Ana Paula Portuguesa, muito 
simpática e bonita. Saudações fadistas!

SaudadeS doS amIGoS
 
Ainda na Noite de Gala do Arouca, a família Benfica Lus-
tres,  sempre iluminada. O Comendador Manuel Vieira, o 
Rei dos Lustres  em Benfica e outras filiais, sua amada es-
posa Fátima Vieira, mulher elegante e seu filho, Marcelo 
Vieira, numa pose especial para o nosso Jornal Portugal em 
Foco. Abraços fadistas!

A família Serápico é um exemplo  vivo  da Luso 
Brasilidade. Na foto: papai Júlio, mamãe Sandrinha 
e suas bonequinhas Bruna e Beatriz, seus avós 
Fernanda e Toninho agradecem à Deus a família 
linda que tem. Abraços com concertinas e fados!

casal Nota 1000, com quem
convivo desde a minha Juventude

Os meus queridos amigos, Dr. Antonio  Marques, Dire-
tor Social do Arouca Barra Clube e sua elegante e sim-
pática esposa Alice Marques, irradiando alegria  junto 
aos amigos que os cercam. Na foto: Antonio Marques, 
sua esposa Alice Marques e amigos na reinauguração 
do Salão Nobre do Arouca! Abraços fadistas!

Fiquei muito feliz  ao ver esta foto dos meus amigos que-
ridos, Carlinhos Cadavez - proprietário do Cantinho das 
Concertinas na Cadeg, em conversa animada com José 
Bonifácio (CONEXÕES BONI), pela alegria e felicidade es-
tampada em seus semblantes, folgo em saber que o nosso 
amigo Boni, está completamente recuperado.
Muitas bênçãos!

Antonio Vila da Cunha (Toninho), 
natural de Cabeça  Santa, Cruzei-
ro, Penafiel Distrito do Porto. Toni-
nho chegou ao Brasil aos 21 anos. 

Com seu carisma, sua simpatia conquistou 
toda a comunidade portuguesa.
Casado  com a nossa querida fadista e radia-
lista Lina Cunha, o casal  alegrava as nossas 
tardes de sábado como seu programa radiofô-
nico RECORDANDO PORTUGAL,  pela Rádio 
Bandeirantes, Toninho era muito alegre e tinha 
sempre uma piada para nos fazer rir muito. Lina 
e Toninho tinham 53 anos de casados ,mas pa-
reciam sempre em lua de mel, o carinho que 
dedicavam um ao outro era muito espiritual. 
Lina chamava o seu amor de Paizinho. Muito  
dedicados á família, seus filhos Guto, Alice e  
Antonio Carlos, seus netos Gabriel, Victor Vini-
cius e Ana Julia, muito consternados pela per-
da  de seu pai e avô tão amado. Antonio Cunha 
faleceu no dia 28 de setembro passado e foi 
sepultado na Ordem do Carmo! Aos familiares 
os nossos sentimentos.

adília Noronha a 
“dama de ouro” do 
arouca Barra clube

QuaRteto SuPImPa 
coNfRateRNIzaNdo-Se

No aRouca

Linda família
que amo muito

Cantinho das Concertinas 
Sempre Alegre e Popular
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Música Suave e Deliciosa Gastronomia Agitou o Vila

DoMinGo Show 
TrAnSMonTAno

Felipe Mendes, 
parabenizando a 
nova mamãe do 

pedaço, Rose Bo-
aventura pela linda 

princesinha, sua 
filha Camila Boa-

ventura, ao paizão 
Camilo Leitão, o 
vovô coruja Er-

nesto Boaventura 
Ana Paula Leitão, 
Adriana Leitão, e 
Adriana e o filho 

Miguel, o vice-pre-
sidente social 

Fernando Alves

Mais um domingo 
de total descontração 
da família feirense 
que esteve, em peso, 
no tradicional almoço, 
no domingo passado, 
saboreando o delicio-
so cardápio da culiná-
ria feirense. O coman-
do desta tarde esteve 
a cargo do presidente 
Ernesto Boaventura 
e o diretor Fernando 
Alves, que recebeu a 
todos com muito ca-
rinho. Não podemos 
deixar de destacar, 
nesta tarde, os ani-
versariantes ao lado 

Depois de merecidas férias em Portugal, o nosso querido 
radialista Maneca, esposa Idália esteve revendo os ami-
gos,como por exemplo o casal, Florbela e Afonso Bernardo

de familiares e amigos. 
Mais um fim de sema-

na de sucesso do con-
vívio social feirense.

Gente fina e 
amiga presente 

no convívio social 
feirense, General 
Haroldo, Eirmar, 

Carneiro, Oliveira 
Neto, Leôncio, 

Magnus, Fernan-
des e Dalton na 

foto quando eram 
cumprimentados 

pelo diretor social 
feirense, Fernan-

do AlvesBonita festa dos aniversariantes, no almoço dominical feirense, uma verdadeira explosão 
de alegria, onde familias escolhem aquela Casa Regional para grandes comemorações

Presidente em exercício da Casa de Trás-os-Montes, 
Arnaldo Nestor, esposa Alice e uma senhora amiga

Presti-
giando o 
convívio 
social trans-
montano, o 
simpático 
casal Ana 
Cristina, 
Casimiro – 
diretor da 
empresa 
Cristal line 
na Cidade 
Nova

Mais um domingo com um ambiente de total har-
monia e descontração nas dependências da Casa de 
Trás-os-Montes e Alto Douro. A diretoria, sob o coman-
do do Presidente em exercício Arnaldo Nestor, e sua 
esposa Alice, sempre atenciosos e simpáticos com os 
presentes. Não podemos deixar de destacar a delicio-
sa gastronomia transmontana, em degustar os rojões 
e aquele churrasco, completo, preparado por verda-
deiros mestres. A animação esteve sob o comando 
do excelente Conjunto Cláudio Santos e Amigos, que, 
a cada apresentação encanta o público com seu ex-
celente repertório. Realmente, os domingos na Casa 
de Trás-os-Montes estão ficando, cada vez melhores, 
Parabéns ao Presidente e demais diretores!

Numa pose especial para o nosso Jornal Portugal em 
Foco, o Presidente Felipe Mendes com o casal Lúcia 
e Orlando Gonçalves e Senhora Augusta Mortágua 
sempre uma simpatia, D. Adília Noronha – fundadora 
do Arouca e uma amiga

O toque musical ficou com a rapaziada do Conjunto Cláu-
dio Santos e seus Amigos

Uma mesa, super animada, no Convívio Social Trans-
montano, o dinâmico empresário Alcino Machado – di-
retor da Casa A. Machado Frutas no Ceasa, esposa 
Maria Judite com os seus amigos Antonio, Maria do 
Carmo, José e Graciosa
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas 

e sua Gastronomia Regional

LOMBO DE PORCO
RECHEADO COM CEREJAS
E MOLHO DE COGUMELOS

1 kg de lombo 
de porco
300g de cere-
jas descaroça-
das
sal e pimenta
3 dentes de 
alho
1 colher de 
café de pápri-
ca
1 folha de louro
200 ml de vinho branco
3 colheres de sopa de azeite
200 g de cogumelos frescos
500 ml de vinho tinto
300 g de queijo ralado de boa quali-
dade
azeite

Com a ajuda de uma faca afiada, faça 
um corte ao comprido, de um lado ao 
outro do lombo. Coloque dentro do 
lombo as cerejas e deixe marinar no 
vinho tinto. Ponha o lombo num ta-
buleiro, tempere com uma mistura de 
sal e pimenta, alho esmagado, pápri-
ca, louro e o vinho banco, cogumelos, 
azeite e envolva bem a carne.
Leve ao forno pré-aquecido a 180º por 
55 minutos.
Vá virando e regando com o próprio 
molho, de vez em quando.
retire-o do forno, cubra com o queijo 
ralado de boa qualidade.
Volte ao forno para gratinar.
Sirva em fatias, regado com o próprio 
molho.
Área de anexos
Visualizar o anexo foto.jpeg

aRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300 a –

B. da tijuca – tel.:- 3325-3366
OUTUBRO – 18 – Domingo – 13h. Arouca 
Beer Fest. Banda Via Brasil.

casa da ViLa da FEiRa E tERRas dE saNta MaRia
Rua Haddock Lobo, 195 - tijuca - tel.:- 2293-1542
OUTUBRO – 10 – Sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso salão com ar 
condi-cionado.
OUTUBRO – 11 – Domingo – 12h. Almoço So-
cial no Salão Nobre. Cardápio variado. Música ao 
vivo.
OUTUBRO – 18 – Domingo – Festa Luso Bra-
sileira. Comemo-rando o 36.º Aniversário do Pro-
grama Viva Portugal. A partir das 11:59h. Baile 
animado com a Banda Típicos da Beira Show. 
Show de concertinas portuguesas com Toninho 
Serápicos e amigos. Atração: cantor romântico 
Mario Simões cantando seus sucessos. Menu: 
churrasco self-service com carnes nobres, guar-
nições, sardinha portuguesa assada na brasa, 
arroz de bacalhau, etc. Bingo, leilão, sorteio de 
brindes pelo número do ingresso. Execução do 
hino oficial do Grupo de Caçadores Luso-brasi-
leiros. Delicioso bolo dos aniversariantes. Re-
servas: 2261-2184 / 99984-1534 ou na secreta-
ria do clube.

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

OUTUBRO – 18 – Domingo – 12:30h. Grande 
almoço do Grupo Folclórico Serões das Aldeias. No 
almoço será servido churrasco, sardinha portugue-
sa assada na brasa, saladas e acompanhamentos. 
Bebidas e doces a parte. Atrações: Amigos do Alto 
Minho e Grupo Folclórico Serões das Aldeias. Re-
servas pelo telefone: 99438-0908 (Jane).

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

OUTUBRO – 25 – Domingo – 12h. “Aniversá-
rio do Rancho Folclórico Guerra Junqueiro”. . Atra-
ções: Amigos do Alto Minho. Apresentação: Grupo 
Cantares de Aléu – Vila Real. Rancho Folclóri-co 
Guerra Junqueiro. Valor da entrada: R$ 50,00. 
Aceitamos cartão de crédito e débito.

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50

tels.: 3391-6730 - Vila da Penha – RJ
O.B.S.: A Sede Campestre da Casa de Viseu esta-
rá aberta no mês de outubro.
OUTUBRO – 17 – Sábado – Sede Social – 
20h. A Noite do Flash Back Rio – Venha relembrar 
e dançar com o melhor som dos anos 70/80/90, em 
um ambiente muito agradável.

casa do BENFica
Rua são Francisco Xavier, 363 – Parte

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

OUTUBRO – 11 – Domingo – 12h. Festa da 
Casa do Benfica. Bailarico com a Banda Típicos da 
Beira e show de concertinas portuguesas. Dançari-
nos profissionais para dançar com as damas. Dis-
tribuição de brindes para as crianças. Bingo: com 
5 prêmios úteis e leilão de produtos portugueses. 
Bolo dos aniversariantes do mês com direito a pa-
rabéns e brindes. Sorteio de vales brindes no valor 
de R$ 100,00 cada e outros prêmios. Entrada: gos-
tosa calabresa e deliciosos aperitivos tropicais. Do-
ces portugueses, pão de ló e bagaceira da Aldeia. 

Menu: churrasco self-service completo, saladas 
variadas, arroz de bacalhau, empadão, sardinha 
portuguesa assada na brasa e etc... Local: Casa 
das Beiras na Rua Barão de Ubá, 341 – Telefone: 
2273-1897. Re-servas: 2261-2184 / 99984-1534 / 
2589-5418 / 99637-6094.

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 – cosme Velho

tel.: 2225-1820
OUTUBRO – 9 – Sexta-feira – 20h. Noite de 
Fados e Guitarras. Grande apresentação do Trio de 
Guitarras de Ricardo Araújo e a Fadista Marly Gon-
çalves. Convidado especial: Fadista Tiago Felipe e 
para a noite ficar completa, nada melhor que a pre-
sença da culinária portuguesa, onde serviremos um 
jantar coquetel. Prato principal: Bacalhau à Narcisa 
acompanhado de vinhos portugueses brancos e tin-
to. Para sobremesa doces portu-gueses.
OUTUBRO – 11 – Domingo – 12h. Festa 
Gaúcha – Costelada (Especial Dia das Crianças). 
Co-nheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio 
de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore 
com o Grupo Marcas do Sul e música ao vivo para 
dançar animando a festa. Pula-pula grátis para as 
crianças.

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

OUTUBRO – 14 – Quarta-feira – 19h. Recital de 
Piano. 1.ª Parte: 1 – Scarlatti...... Sonata L. 104 
(K.159), 2 – Beethoven...... Sonata op. 13 (Patéti-
ca) 1.º mov.: Grave / Allegro molto e com brio – 2.º 
mov.: Adagio con-tabile e 3.º mov.: Rondo. 2.ª Par-
te: 1 – Schubert................ Improviso op.90 n.º 2, 2 
– Schubert................ Improviso op. N.º 4, 3 – Artur 
Napoleão........ Romance op. 71 n.º 1, 4 – Brazí-
lio Itiberê....... A Sertaneja (Rapsódia) op. 15 e 5 
- Chopin......... Balada op. 23 n.º 1. Entrada franca.

cLUBE REcREatiVo PoRtUGUÊs
Rua ariapó, 50 – taquara

tel.: 3251-3585 / 2423-3585
OUTUBRO – 9 – Sexta-feira. 21h. Sexta do 
Riso (stand-up comedy) – Sérgio Malandro.
OUTUBRO – 10 – Sábado – Baile dos Sonhos 
Dourados, a partir das 18h. Logo após, às 22:30. 
Discoteque, A Festa Especial – DVJ Luiz Convida. 
Banda Anjos da Noite
OUTUBRO – 11 – Domingo Festa Portuguesa – 
Cardoso Sanfona Biônica, Cantora Dulce e Cláudio 
Santos e Amigos às 11h. Em seguida às 18h omin-
gueira Vip do Forró com Luigi e Cia e Convidados.
OUTUBRO – 14 – Quarta-feira 18h Baile dos 
Amigos da Dança – DJ Luiz e Grupo Estação Rio
OUTUBRO – 16 – Sexta-feira 21h Noite do 
Swing – DVJ Luiz, Bruno Maia e Convidados.

casa dos PoVEiRos
Rua do Bispo, 302 - Rio comprido

tel.: 3178-4254/3189-6647
OUTUBRO – 11 E 18 – Domingo – comemo-
ração do Dia do Poveiro e aniversário do Rancho 
Folclórico Eça de Queirós. Dia 11 as 11 horas – 
Missa em nossa Sede. 12 horas – Homenagem ao 
escritor Poveiro Eça de Queiroz. 12:30 horas – Ho-
menagem ao Cego de Maio. Logo após as home-
nagens será servido um Porto de Honra. Dia 18 
as 12:30 horas – Grande almoço Poveiro. Tradicio-
nal cozido a Portuguesa, carne assada ao molho 
madeira, arroz e batata frita. Música ao vivo com 
Claudio Santos e Amigos. Apresentações: Ran-
cho Juvenil da Casa do Minho - Rancho convidado 
Rancho Folclórico Eça de Queirós.
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Outubro Rosa

Paulo Pinheiro Vereador e médico
www.paulopinheiro.org

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

A campanha do “Ou-
tubro Rosa” pretende 
conscientizar a popu-
lação em relação ao 
câncer de mama. Esse 
movimento teve origens 
populares nos EUA e 
vem ganhando impor-
tância a cada ano que passa. Em seu país de 
origem, por exemplo, os atletas da liga pro-
fissional de futebol americano jogam o mês 
de outubro todo com detalhes como chutei-
ras, luvas e toalhas na cor rosa.

Apesar do Brasil ainda não estar nesse 
nível de engajamento, alguns monumentos 
como o Cristo Redentor, a Catedral Metropo-
litana, Arcos da Lapa e até mesmo a Câmara 
dos Vereadores já ganharam iluminação cor 
de rosa durante todo o mês. No entanto, de 
nada adiantará as belas imagens de campa-
nhas publicitárias, se na hora em que a po-
pulação tomar conhecimento da campanha 
não puder se tratar.

O câncer de mama é o tipo que atinge 
mais mulheres em todo o mundo e mais 
mata mulheres no Brasil, com aproximada-
mente 12 mil óbitos por ano. O Ministério 
da Saúde estima que mais de 50.000 novos 
casos da doença surjam todos anos, ainda 
com taxas de mortalidade muito altas. Entre 
1980 a 2010, o número de casos de câncer 
de mama em mulheres entre 15 e 79 anos no 
Brasil pulou de 18.597 para 67.752 (aumento 
de 264%). Já a taxa de mortalidade foi de 7,9 
por 100 mil habitantes para 12,3/100 mil en-
tre 1990 e 2009.

Ao mesmo tempo, as chances de cura 
são de quase 95% com o diagnóstico preco-
ce. Nesse sentido, apesar de ser fundamen-
tal ensinar a importância do autoexame, vale 
lembrar que nos casos de lesões muito pe-
quenas, somente a mamografia é capaz de 
detectar o nódulo. Lamentavelmente, apesar 
do Ministério da Saúde divulgar números al-
tos de mamógrafos, a maioria não funciona 
e, desses poucos funcionais, a grande maio-
ria está concentrada na região sudeste.

Resumindo, para ser efetivo, o Outubro 
Rosa não deveria ser apenas para conscien-
tizar as pessoas, mas também nossos go-
vernantes.

NOSSA SAÚDECONfRateRNizaçãO NO Cadeg
Um verdadeiro en-
contro de amigos, no 
Polo Gastronômico do 
Cadeg, brindando o 
encontro com os deli-
ciosos vinhos produ-
zidos por portugueses 
em Pernambuco pelo 
empresário português 
João Santos, aqui 
com um grupo. Em 
destaque o famoso 
empresário Ceará – 
diretor das Lojas Art 
dos Vinhos e Griff dos 
Vinhos, onde você 
encontra os deliciosos 
vinhos e espumantes 
Rio Sol, que veio nos 
fazer uma visita

Um show de folclore português no Cantinho das 
Concertinas com o Grupo Folclórico Serões das Al-
deias, com seus trajes coloridos e sua alegria

Prestigiando a Aldeia Portuguesa no último sábado, 
o empresário João Santos, dos Vinhos Portugueses 
Espumantes Rio Sol, produzido em Pernambuco, com 
os amigos Carlinhos, do Cantinho das Concertinas, o 
dinâmico empresário Ceará, das Lojas Art dos Vinhos 
e Griff dos Vinhos e demais amigos


