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Passos Coelho Ironiza Irritação
do PS com os Jornalistas

O líder da coligação Por-
tugal à Frente (PàF) acusou 
os socialistas de regressa-
rem à “velha política” de ir-
ritação com a comunicação 
social, numa alusão aos tem-
pos em que José Sócrates 
era secretário-geral do PS 
e discutia e perdia a cabeça 
com os jornalistas.

“Quanto mais avança a 
pré-campanha eleitoral mais 
conseguimos descortinar os 
velhos tiques da velha políti-
ca. Agora já se irritam outra 
vez com os jornalistas”, ironi-
zou Passos Coelho. O alvo: 
Antônio Costa, que recente-
mente em entrevista à RTP 
se queixou repetidas vezes 
de o jornalista Vítor Gonçal-

Fazendo parte das Comemorações dos 80 anos da 
Casa de Portugal, tivemos na ultima semana um show 
com a cantora portuguesa Maria Mendes, que acompa-
nhada pelo pianista Alexander Van Popta, trouxe a mo-
dernidade do Fado/Jazz. Trazemos esta reportagem, e 
ainda a coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albino 
Castro, a coluna Portugal Desportivo do radialista Martins 
Araujo, os Agitos Paulistas do Armando Torrão e outros 
assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO

Maria Mendes
Na Casa de Portugal de São Paulo

aniversário de 3 aninhos do
Lucca ribeiro

No centro ao microfone, Olivério Carvalho, lado a lado com Car-
doso e Marcelo Terrinha, Sacramento a união do Clube Por-

tuguês e Casa Aldeias de Portugal. Veja reportagem na pág. 14

ves só lhe fazer perguntas 
com base nos argumentos 
da coligação.

“Mas a alusão de Passos 

Coelho à irritação dos socialis-
tas com a comunicação tinha 
outro destinatário, o deputado 
João Galamba, que a propósi-

to do tema do programa Prós 
e Contras escreveu na sua 
página no facebook que “o 
diretor de informação da RTP, 
Paulo Dentinho, só tem uma 
alternativa: demitir-se”.

Os socialistas não escon-
deram a sua indignação por o 
mote para o programa ser o 
debate sobre a interferência 
dos partidos no sistema judi-
cial. Logo a abrir, e para sere-
nar os ânimos no PS, a jorna-
lista Fátima Campos Ferreira 
tomou a palavra para lembrar 
que o “Prós e Contras” man-
teve sempre, ao longo dos 
seus 13 anos de existência, 
“uma matriz independente” e 
uma “forma de estar no jorna-
lismo independente e séria”.

Antônio Costa prometeu 
“estabilidade” política, mas 
também legislativa e fiscal, 
perante uma plateia de em-
presários, defendendo que 
basta de “confrontação”.

“Temos de criar condi-
ções de estabilidade para os 
parceiros sociais e para os 
agentes econômicos, preci-
samos de novas formas de 
governação e diálogo po-
lítico, acabando com esta 
permanente lógica de con-
frontação”, defendeu o líder 
do PS, num almoço/debate 
promovido pela Associação 
de Industrial Portuguesa e 
pela Confederação da In-
dústria Portuguesa.

A necessidade de “estabi-
lidade” defendida por Costa 
não é só do ponto de vista 
político, pois terá que ser su-
portada numa “estabilidade 

Antônio Costa promete
Estabilidade aos Empresários

Melhoria da Situação Financeira
da Segurança Social em Portugal

legislativa, na estabilidade 
fiscal e na estabilidade do 
quadro regulatório” para que 
possa haver crescimento 
econômico e investimento.

O secretário-geral dis-
se querer fazer na primeira 
sessão legislativa todas as 
alterações em matéria fiscal 
para que vigorem para a le-
gislatura. “E não vos sujei-

tar a uma permanente ins-
tabilidade”, afirmou Costa, 
numa plateia onde estavam 
2 dos seus homens fortes, 
Mário Centeno e Manuel 
Caldeira Cabral.

Costa não mencionou a 
ambicionada “maioria abso-
luta”, mas sublinhou que com 
uma maioria “é mais fácil ob-
ter compromissos políticos”. 
Na conclusão do discurso, 
Costa quis deixar claro que 
as promessas do PS em 
campanha são para cumprir 
no Governo: “O PS apresen-
ta-se nestas eleições não 
apenas com discursos, mas 
com um programa que está 
escrito, que significa um con-
junto de compromissos es-
critos com os cidadãos, em 
relação aos quais se pode 
pedir contas ao longo dos 
próximos quatro anos”.

Portugal registrou o maior 
crescimento na taxa de em-
prego (1,3%) no segundo 
trimestre deste ano, face ao 
primeiro, tendo o indicador 
subido 0,3% na zona euro e 
0,2% na União Europeia, re-
velou, o Eurostat.

Segundo o gabinete ofi-
cial de estatísticas da UE, na 
variação em cadeia, Portugal 
foi o país onde se verificou 
a maior subida da taxa de 
emprego entre abril e junho, 
face ao período entre janeiro 
e março deste ano, com um 
aumento de 1,3%, seguindo 
a Grécia (1,2%), da Irlanda 
e de Espanha (com 0,9% 
cada) e a Estônia (0,7%).

Na comparação homóloga 
com o segundo trimestre de 
2014, o emprego aumentou 
0,8% na zona euro e 0,9% 
na União Europeia (UE), face 
ao mesmo período de 2014, 
segundo o gabinete oficial de 
estatísticas da UE.

A Irlanda (3,0%), Espanha 
(2,9%), Luxemburgo (2,5%) 
e Hungria (2,4%) foram os 
países que registraram maior 
crescimento homólogo, en-
quanto as únicas diminuições 
se verificaram na Romênia 
(-1,6%) e na Finlândia (-0,7%).

Em Portugal, o emprego 
cresceu 1,9% no segundo tri-
mestre do ano, face ao mes-
mo período de 2014.

Portugal registra
maior Subida no
Emprego no Segundo 
Trimestre de 2015

Numa altura em 
que PS, PSD e CDS 
aceitam como ine-
vitável ter de alterar 
regras na Segurança 
Social de modo a ge-
rar mais poupanças 
e sustentabilidade a 
prazo no sistema pú-
blico, o CFP de Teodo-
ra Cardoso vem lan-
çar mais dados para 
o debate: excluindo o 
efeito da transferência extraordinária do Orça-
mento do Estado, assinala-se a melhoria da 
situação financeira da Segurança Social” e 
que no primeiro semestre, o excedente orça-
mental global do sistema foi de 439 milhões de 
euros até junho, “invertendo a posição defici-
tária registrada nos últimos anos”.

Segundo o novo estudo, trata-se de “uma 
evolução que é favorável à concretização do 

objetivo de um saldo 
orçamental positivo no 
final do ano”. Ou seja, 
se tudo correr como 
até aqui, a Segurança 
Social não vai atrapa-
lhar a meta do défice 
de 2,7% do PIB previs-
ta para este ano.

Sem a tal transfe-
rência especial do OE, 
o orçamento da Segu-
rança Social para este 

ano como um todo “aponta para um saldo 
positivo de dois milhões de euros”.

Ainda segundo o fiscal do Orçamento, “a 
melhoria da conjuntura econômica, que se 
refletiu na redução do número de desem-
pregados e no aumento do emprego no pri-
meiro semestre do ano, contribuiu para a 
redução do desequilíbrio financeiro do Sis-
tema Previdencial”.

Portugal ficou em primei-
ro lugar na eleição europeia 
para a direção da Organização 
Mundial de Turismo.

“Portugal ficou em primeiro 
lugar na eleição europeia, com 
29 votos em 33 possíveis”, afir-
mou Antônio Pires de Lima, 
que se encontra na Colômbia 
a participar na assembleia-ge-
ral da Organização Mundial de 
Turismo, que termina hoje.

Para o ministro da Eco-
nomia, eleição significa o 
“reconhecimento da impor-
tância que o turismo tem em 
Portugal” e do papel refor-
mador que o país assumiu 

em muitas áreas.
“Acho que este ganho de 

peso institucional por parte 
de Portugal nos grandes fó-
runs internacionais de turis-
mo, nesta organização, aca-
ba por ser uma consequência 
normal daquilo que o turismo 
vale em Portugal e da força 
que os empresários do setor 
têm demonstrado um pouco 
por todo o mundo”.

Segundo o ministro, aque-
la votação é uma responsa-
bilidade acrescida, mas tam-
bém uma “oportunidade de 
Portugal influenciar as políti-
cas a nível mundial”.

Portugal na
Organização
Mundial de

Turismo

c.r. vasco da Gama
117 anos de tradição e GLória
Noite festiva da família vascaína, na Sede Náutica da La-

goa. Na foto o Presidente Dr. Eurico Miranda e demais 
diretores, autoridades e convidados no momento dos para-
béns ao nosso “Gigante da Colina” Club Regatas Vasco da 
Gama. Detalhes na pág. 8

c.r. recreativo PortuGuês
e casa aLdeias de PortuGaL

selam Parceria na Festa Portuguesa

Um fim de semana especial para a família Ribeiro que co-
memorou o aniversário de 3 aninhos do Lucca Ribeiro, na 

Casa de Festa Galáxia Kids reunindo familiares e amigos. Num 
close especial, seus pais Marcela e Luiz Cláudio Ribeiro e os 
seus avós Marlene e Cláudio Ribeiro. Detalhes na pág. 8

vindimas benFiquista
Foi só emoção e aLeGria

No último domingo a diretoria da Casa do Benfica, RJ sob o 
comando do Presidente Augusto José e demais diretores, 

realizou sua Vindimas. Num registro desta tarde vemos os com-
ponentes do Rancho Benvinda Maria adentrando o salão da 
Casa das Beiras para realizar as Vindimas. Detalhes na pág. 17

Bela programação realizada pela Casa de Trás-os-Montes 
no seu almoço em homenagem aos aniversariantes. Na 

oportunidade o Rancho Folclórico Internacional Raízes de 
Portugal da Argentina, realizou uma linda apresentação dei-
xando o público encantado. Detalhes na pág. 16

aLmoço transmontano
com atração internacionaL
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CArrAsqUeirA

QUANDO ESTÁVAMOS 
SEPARANDO E PESQUISAN-
DO MATERIAL JURÍDICO 
PARA APRESENTAR CRÍTI-
CAS SEVERAS À MEDIDA 
PROFISÓRIA Nº 685/2015, 
RECENTEMENTE PUBLICA-
DA (31/07/2015), a qual exige 
do contribuinte PLANEJAMEN-
TO TRIBUTÁRIO OBRIGATÓ-
RIO A SER APRESENTADO À 
RFB ATÉ 30 DE SETEMBRO 
DO CORRENTE ANO, SOB 
PENA DE SER CONSIDERA-
DO OMISSÃO DOLOSA DO 
SUJEITO PASSIVO passível 
de sonegação ou fraude com 
aplicação de multa acessória 
de 150% do valor da obrigação 
principal (tributo) e representa-
ção ao Ministério Público Fede-
ral para fins criminais (crimes 
contra a ordem tributária), fomos 
surpreendidos, de forma pra-
zerosa, com uma decisão da 
4ª Vara da Justiça Federal de 
São Paulo, concedendo liminar 
a um Mandado de Segurança 
Nº 0016111-48.2015.403.6100 
impetrado pela MAQUIMASA 
DO BRASIL INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA, que tem nosso 
integral apoio e aplauso.

ENTENDA O CASO:
O ato normativo em questão 

tem o bojo de transparência e 
segurança. Também se presta a 
facilitar a fiscalização, uma vez 
que torna obrigatória a declara-
ção do conjunto de operações 
realizadas no ano-calendário 
anterior (2014) que envolva atos 
ou negócios jurídicos que acar-
retem supressão, redução ou 
diferimento de tributo. Ao que 
parece, a regra veio para regu-
lamentar o art. 116, parágrafo 
único do Código Tributário Na-
cional.

Ocorre que, na forma do 
art. 62 da Constituição Federal, 
a edição de medida provisória 
requer a presença simultânea 
dos requisitos de relevância e 
urgência, que, em princípio, não 
estão presentes na referida MP, 
levando-se em conta que o pa-
rágrafo único do art. 116 do CTN 
está em vigor desde 2001, quan-
do introduzido pela Lei Comple-
mentar nº 104 de 10.01.2001. 
Esta é a primeira questão de 
inconstitucionalidade da norma.

Mas não é só. Caso a au-
toridade administrativa não 
reconheça como válido o pla-
nejamento, está autorizada au-
tomaticamente a, além de co-
brar os tributos em 30 dias, com 
juros de mora, considerar que 
houve omissão dolosa do sujeito 
passivo com o intuito de sone-
gação ou fraude, cobrando-se o 
valor devido acrescido de juros 
de mora e da multa prevista no § 
1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96, 
vale dizer, com incidência da 
sanção imposta às fraudes tri-
butárias de 150%. Isto é odioso, 
alem de inconstitucional.

O art. 7º, I e II, da MP 
685/2015 utiliza expressões va-
gas, de contornos imprecisos, 
mencionando “razões extra-
ordinárias relevantes” e forma 
adotada não usual que podem 
ser interpretadas de forma elás-
tica, contribuindo para even-
tual subjetivismo que acarreta 
insegurança jurídica, princípio 
repudiado pela ordem jurídica 
vigente. Ademais, o instrumento 
normativo em questão, pressu-
põe que o descumprimento das 
obrigações acessórias, por si só, 

Medida prOVisória Nº 685/2015
pLaNejaMeNTO TribUTÁriO 

exiGidO peLO FisCO É iLeGaL

permite que seja caracterizado 
a “presunção de dolo” por parte 
do contribuinte, o que é ônus do 
Fisco comprovar e não o con-
tribuinte, na medida em que, 
ordinariamente, a conduta da 
pessoa jurídica é realizar o seu 
objeto social. Logo, o ordinário 
se presume, mas o extraordi-
nário deve ser provado, e esta 
prova há de ser produzida pelo 
Fisco, como já enfatizado, posto 
não cabendo presumir, de for-
ma automática, o dolo do con-
tribuinte, especialmente quando 
a norma permite a utilização de 
conceitos vagos como já apon-
tado.

Nada obstante, o contri-
buinte tem à sua disposição o 
processo de consulta previsto 
nos arts. 46 a 58 do Decreto nº 
70.235/72. Assim, a obrigação 
preconizada na norma ora cri-
ticada, não observa o princípio 
da livre iniciativa (art. 1º, IV, CF), 
da livre concorrência (art. 170, 
IV, CF) e da propriedade priva-
da (art. 170, II, CF), ao suprimir 
do contribuinte a autonomia de 
equacionar seus negócios da 
forma que melhor entender ou 
aprouver.

É sabido e consabido que o 
planejamento tributário (ou elisão 
fiscal), é legitimo, desde que con-
cebido nos limites da ordem jurí-
dica, na medida que é capaz de 
gerar legalmente uma redução da 
carga tributária incidente sobre a 
atividade empresarial.

Portanto, a norma ora comen-
tada e criticada, não pode presu-
mir, de forma automática, que o 
contribuinte que atrase ou não 
entregue declaração de planeja-
mento tributário ao Fisco (RFB), 
tenha se omitido dolosamente 
com o intuito de sonegação ou 
fraude. Se o Fisco suspeitar des-
sas condutas, deve prová-las an-
tes de aplicar a multa de 150%, 
de caráter, aliás, confiscatório, 
e pedir ao MPF que investigue 
eventual prática de crime contra a 
ordem tributária.

No momento em que está-
vamos elaborando esta coluna 
(03/09/2015), Caros Leitores, 
recebemos, via eletrônica, a co-
municação de uma ADI nº 5366 
aforada perante o C. STF na 
mesma data, com pedido de li-
minar, onde se questionada a in-
constitucionalidade dos artigos 
7º, 8º. 9º, 10, 11, 12 e 13 da Me-
dida Provisória ora questionada. 
Pois bem, não temos dúvidas 
de que ela será acolhida. Assim 
que forem colhidas as informa-
ções solicitadas pelo Ministro 
Luiz Fux, Relator, inclusive da 
AGU e do Procurador Geral da 
República, informaremos aos 
nossos leitores.

Nossa talentosa equipe está 
à disposição da Comunidade 
Luso-Brasileira para dar todas 
as informações e esclarecimen-
tos solicitados, nesta e em mui-
tas outras áreas do direito.

adVOGadO TribUTarisTa
Oab-rj 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.c arrasqueiraadv.com.br

Teremos em 04 de outu-
bro próximo, eleições para a 
Assembleia da República de 
Portugal.

Dessa disputa resultará a 
eleição de 230 Deputados e 
do Primeiro Ministro. Serão 
eleições extremamente dispu-
tadas.

Estarão em discussão nes-
ta campanha eleitoral duas 
propostas: a proposta do Dr 
Antonio Costa do Partido So-
cialista, que é em resumo, 
aumentar o gasto público, 
aumentar o deficit e conse-
quentemente aumentar ain-
da mais a dívida do Estado. 
Todos estão cansados de 
saber onde esta política nos 
leva, ao aumento de juros, à 
dificuldade de financiamento, 
ao estrangulamento da economia e 
consequente colapso das contas pú-
blicas, tal qual ocorreu no término do 
Governo Sócrates. Esta é realmente 
a receita para 6 meses de felicidade 
e pelo menos quatro anos de auste-
ridade.

Existe em contrapartida a proposta 
do Dr Passos Coelho e da Coligação 
PORTUGAL À FRENTE formada 
pelo PSD e CDS que se apresenta 

4 de Outubro 2015 – Eleições para a Assembleia da República (voto pelo correio)
Para facilitar o esclarecimento das dúvidas relacionadas especificamente com os 

referidos atos eleitorais, bem como o recenseamento eleitoral, o Consulado-Geral de 
Portugal no Rio de Janeiro criou o e-mail eleicoesportuguesasrj@gmail.com,através 
do qual serão prestados os esclarecimentos solicitados pelos nacionais portugueses 
residentes na área de jurisdição deste posto consular.

Para verificar se já está inscrito, bem como obter o número de eleitor, clique no 
link abaixo:

www.recenseamento.mai.gov.pt
Para mais informações consulte:

www.dgai.mai.gov.pt
www.cne.pt

www.portaldoeleitor.pt

Apresenta os seus melhores cumprimentos e informa sobre importante ato 
eleitoral em Portugal, que requerem a participação cívica de todos os portugue-
ses, incluindo os residentes no estrangeiro.

O Consulado-Geral de Portugal 
no Rio de Janeiro

A IMPORTÂNCIA DO VOTO 
DAS COMUNIDADES

com um programa que prevê a saí-
da programada das dificuldades, de 
crescimento gradual mas constante 
do emprego, da gradativa redução 
da carga fiscal, do rigoroso controle 
orçamental, da redução das taxas 
de juro, da melhoria na visibilidade 
externa e consequente aumento do 
investimento, tendo como conse-
quências a redução progressiva da 
dívida pública e do crescimento da 

economia a nível permanen-
te. 

Isto é o que está em dis-
cussão, todo o resto é so-
mente pirotecnia. É por essa 
razão que as próximas elei-
ções de 4 de outubro, terão 
um gosto a plebiscito, o que 
sempre nos leva para a im-
previsibilidade do resultado.

Neste jogo existe um fa-
tor que poderá ser decisivo 
no desempate da disputa, o 
voto das Comunidades Por-
tuguesas. Dos 230 Depu-
tados, 4 serão eleitos pelos 
portugueses que residem no 
exterior, sendo 2 eleitos pelo 
Círculo da Europa e 2 eleitos 
pelo Círculo de Fora da Eu-
ropa. Nas últimas quatro dis-
putas para a Assembleia da 

República, o PSD tem ficado com 3 
vagas e o PS com uma, a se manter 
o resultado, os votos das Comunida-
des serão os que poderão desempa-
tar a eleição, em face disso, só nos 
resta apelar a que todos continuem 
apoiando a Coligação PORTUGAL 
à FRENTE e votem e convoquem 
os conhecidos para votar, pois nesta 
eleição poderemos ser nós a fazer a 
diferença.

CarLOs pÁsCOa
CaNdidaTO a depUTadO peLa COLiGaÇÃO pOrTUGaL À FreNTe
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Notas.. ...E mais

PÊNDULO Gonçalo Ramires

Ministra da Justiça dá
mais poder aos juízes

Em fim de mandato, Paula Teixeira da Cruz cede 
e passa para o Conselho da Magistratura a gestão 
de salários e a colocação de juízes.

Lisboetas construíram 66 tronos
em homenagem ao padroeiro
Santo Antônio

Associações, escolas e grupos desportivos de Lis-
boa aderiram ao projeto-piloto de recuperar a tradição de 
construir tronos de Santo Antônio. Já há 66 construções

Empresários de ‘tuk tuk’
desconhecem limitações
à circulação em Lisboa

A circulação dos minicarros turísticos apenas 
poderá ser feita entre as 9.00 e as 21.00 e estará 
vedada a ruas estreitas. Empresários dos ‘tuk tuk’ 
dizem que foram “marginalizados” na discussão 

Marcelo diz que escolha é
entre o “bom senso” e
“um cheque em branco”

Comentador televisivo discursou num jantar-
conferência na Marinha Grande, no âmbito de 
uma iniciativa da concelhia local do PSD.

Vendas da Inditex crescem
17% na primeira metade do ano

Grupo abriu 94 lojas em 35 mercados do mun-
do: já conta 6777 lojas.

As vendas do grupo espanhol Inditex, dono de 
marcas como a Zara, Bershka e Pull&Bear, au-
mentaram 17% na primeira metade de 2015 (nú-
meros de 1 de fevereiro a 31 de julho), percen-
tagem de crescimento já verificada no primeiro 
trimestre.

Câmara perdida no espaço
regressa à Terra com imagens
espetaculares

GoPro foi lançada com um balão por um grupo 
de estudantes, que não conseguiu localizá-la quan-
do caiu no solo. Foi encontrada dois anos depois, 
por um golpe de sorte.

Presidente da Apple aposta
em chuveiro inovador

Poupança de 70% de água e de energia são 
algumas das vantagens, que entusiasmaram Tim 
Cook.

A startup Nebia inventou um chuveiro com o 
mesmo nome que poupa água e energia, e prome-
te uma experiência “superior” em relação ao banho 
tradicional.

LICEU LITERÁRIO
PORTUGUÊS

Completou mais um ano de 
existência o Liceu Literário Por-
tuguês. Foi fundado em 10 de 
setembro de 1868. É uma das 
mais importantes associações 
da nossa comunidade, tendo al-
cançado uma posição ímpar na 
área da instrução e do ensino. 
Atualmente, o Liceu mantém um 
curso de pós-graduação em Lín-
gua Portuguesa, em convênio 
com a Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro com cerca de 
60 alunos e promove ao correr 
do ano letivo, diversos cursos  
avulsos, que são realizados no 
edifício da Rua Pereira da Silva 
– nas Laranjeiras, sob a direção 
didática do Prof. Evanildo Be-
chara.  O Liceu edita a revista 
“Confluência” (digital) na qual 
colaboram mestres e filólogos 
brasileiros e portugueses. Seu 
Presidente atual é Francisco Go-
mes da Costa.

 
ELEIÇÕES - 1

Tivemos em Portugal o de-
bate pela televisão entre Pedro 
Passos Coelho (da coligação 
PSD-CDS) e António Costa (do 
Partido Socialista).  Para a maio-
ria dos analistas o confronto não 
adiantou muito; para outros, en-
tretanto, o líder socialista terá 
sensibilizado alguns eleitores 
ainda indecisos. Vamos aguar-
dar os resultados.

ELEIÇÕES – 2
No dia 4 de outubro, véspera 

do dia em que os portugueses 
celebram a implantação da Re-
pública, realizar-se-ão as elei-
ções para a escolha dos deputa-
dos à Assembléia da República. 
Dos 220, os emigrantes elegerão 
quatro – sendo dois pelo “círculo 
da Europa” e dois pelo círculo de 
“fora da Europa”.

A disputa mais acesa será 
travada entre a coligação PSD-
CDS, de um lado, e o Partido 
Socialista, de outro. Depois de 
anos difíceis no governo, para 
corrigir desequilíbrios e salvar 
o país da bancarrota, a coliga-
ção conseguiu melhorar nas in-
tenções de voto apuradas junto 
ao eleitorado e hoje, se não 
está na frente dos socialistas, 
segundo algumas sondagens, 
está com um percentual de vo-
tos muito próximo.

Os eleitores irão decidir que 
governo querem para Portugal 
nos próximos anos: se um go-
verno presidido por Passos Coe-
lho, ou se um Executivo dirigido 
por António Costa.

Portugal que enfrenta, como 
outros países da  Europa, tan-
tos desafios para construir um 
futuro melhor, não pode errar na 
escolha dos governantes. Deus 
queira que com o acerto venha 
mais prosperidade – e menores 
sacrifícios para as famílias.

PÊSAMES
A nossa comunidade está 

triste. Perdemos uma grande 
amiga e uma incansável mulher 
que se dedicava, apaixonada-
mente à Casa de Viseu – e não 
só: D. Regina Cardão. Rezamos 
por sua alma. Nossos pêsames 
ao António de Almeida Cardão e 
a toda a Família.

PORTUGAL E
OS POLÍTICOS

Eleições é o tema de que mais 
se fala hoje em Portugal. No pró-
ximo dia 4 de outubro realizar-
se-ão as legislativas. E ao que 
parece, depois do programa na 
televisão, na semana passada, 
em que estiveram frente a frente 
o candidato da coligação – Pas-
sos Coelho – e o candidato do 
Partido Socialista – António Cos-

ta, ficou difícil apontar prováveis 
vencedores. Antes do debate te-
levisivo parecia que a coligação 
levava vantagem – mas, depois, 
os prognósticos ficaram mais di-
fíceis, uma vez que o candidato 
socialista, segundo os analistas, 
teria tido melhor desempenho. 
Vamos aguardar.

CORRUPÇÃO
Na revista “Veja” de 9 de 

setembro foi publicada uma 
reportagem – “O lava-jato e a 
face oculta” – que tratou das 
ligações que existiam entre o 
ex-Presidente Lula (e outros 
“petistas”) com políticos e em-
presários portugueses. Segun-
do a reportagem, eles também 
teriam conhecimento de alguns 
dos “escândalos” que estão a 
ser investigados pela Justiça. 
Aparecem referências ao ex-Pri-
meiro Ministro José Sócrates e 
a alguns dirigentes do ex-Banco 
Espírito Santo.

SIC
No último sábado, a “SIC In-

ternacional”transmitiu uma gran-
de reportagem sobre a vida e a 
carreira artística de Quim Bar-
reiros. Como era de se esperar, 
não faltaram as canções pican-
tes. A seguir, a SIC apresentou 
“O Expresso da meia-noite”, com 
analistas de diversos matizes 
políticos comentando as próxi-
mas eleições para a Assembléia 
da República.

CRISTIANO
Já estava a ser objeto de 

críticas o jogador Cristiano Ro-
naldo por não marcar “goals” na 
temporada. Pois neste fim de 
semana, na partida entre o “Real 
Madrid” e o “Espanhol”, o atleta 
português fez 5 e ainda deu o 
passe para seu companheiro fa-
zer o sexto... Calou a boca aos 
que já o criticavam pelo “jejum”...

Em Portugal, os “três gran-
des” venceram: “Porto”, “Ben-
fica” e “Sporting”. Os “encar-
nados” infligiram uma “surra” 
pesada ao “Belenenses” – 6 x 0.  
O “Sporting” ganhou ao “Rio Ave” 
e o “Porto” derrotou o “Arouca”.

LÍNGUAS
No último artigo em “O Glo-

bo”, José Eduardo Agualusa tra-
tou da Língua Portuguesa e de 
vários idiomas africanos. E no 
artigo referiu que depois da inde-
pendência das antigas colônias, 
o Português ganhou maior espa-
ço em relação às línguas locais. 
Título do artigo de Agualusa: “O 
que pode uma Língua”.

A IGREJA E
OS JOVENS

Num de seus últimos pronun-
ciamentos, o Papa Francisco re-
feriu-se à debandada dos jovens 
da Igreja. E fez um apelo para 
que os sacerdotes e os bispos, 
além de outros responsáveis 
pela expansão da Fé católica, 
façam um esforço maior para 
atrair a juventude para o seio 
da Igreja e para a prática reli-
giosa. O Pontífice vai visitar, 
nos próximos dias, Cuba e os 
Estados-Unidos.

VISITA
Esteve no Brasil o Secretá-

rio de Estado das Comunida-
des Portuguesas, José Cesário. 
Desta vez, visitou Manaus.

FECHO
Termina o verão na “santa 

terrinha”. Foram-se as festas, as 
colheitas e as vindimas. Mas não 
desapareceram as canções do 
Minho, a beleza das províncias, 
a atração das cidades e os sorri-
sos das crianças. E para arreliar, 
os discursos dos políticos. 

Uma instituição bra-
sileira de ensino à dis-
tância usou uma ima-
gem de José Sócrates 
para promover os seus 
cursos.

A notícia, avança-
da pela Rádio Renas-
cença, mostra o antigo 
primeiro-ministro em 
traje acadêmico, com 
o que parece ser uma 
pasta de curso no braço acompanhada pela frase 
“estamos entre as melhores instituições de ensino 
superior do Brasil”.

A promoção com a imagem de Sócrates da CE-
DERJ/Universidades Públicas à Distância foi dis-
ponibilizada no LinkedIn e no site da instituição.

Universidade Brasileira usa
Imagem de Sócrates em Promoção

Chuva fica até quinta-feira, mas há boas notí-
cias para sábado e domingo: temperaturas sobem 
entre seis a oito graus.

A chuva que afetou o continente vai manter-se, 
com menos intensidade, até quinta-feira, preven-
do-se no fim de semana uma subida da tempe-
ratura da ordem dos 6 a 8 graus Celsius, disse o 
meteorologista Bruno Café.

Em declarações, o meteorologista do Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse 
que o dia de hoje ainda vai ser marcado por muita 
nebulosidade e regime de aguaceiros, que serão 
pontualmente fortes no Minho e Douro litoral, mas 
já com baixa probabilidade.

Por isso, adiantou Bruno Café, ainda há aviso 
amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de 

quatro, para os distritos de Viana do Castelo, Bra-
ga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Coimbra, 
Viseu, Guarda e Castelo Branco, devido à previ-
são de vento forte, com rajadas da ordem dos 100 
quilômetros por hora, até às 15h00min.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Por-
to, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal estão 
também sob aviso amarelo até às 18h00min por 
causa da agitação marítima forte, prevendo-se 
ondas com 4 a 5 metros.

“No final da tarde vamos ter uma melhoria do 
estado do tempo e [quinta-feira] teremos nova 
melhoria. Vamos ter céu muito nublado, sendo 
pouco nublado na região sul e os aguaceiros vão 
ser restritos às regiões do norte e centro até ao 
meio da tarde”, declarou o meteorologista.

SOL E CALOR
REGRESSAM

NO FIM dE SEMANA

Contratada pela Rádio Renascença, uma fonte 
da instituição de ensino afirma que a foto foi com-
prada num banco de imagens e diz-se surpreen-
dida com o fato de se tratar de um ex-primeiro-mi-
nistro. O organismo do estado do Rio de Janeiro 
acrescenta ainda que vai apurar o que se passou.
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nelas

póvoa 
de 

varzim

vila real de santo antônio

vila do bispo

Regiões & Províncias
notícias

de oeiras

Esta intervenção 
municipal tem por ob-
jetivo promover as ade-
quadas condições de 
utilização e funciona-
mento das instalações 
e dos equipamentos 
que integram o parque 
escolar do concelho

À semelhança dos 
anos anteriores, a Câ-
mara Municipal de Oei-
ras durante o período 
de férias letivas requa-
lificou alguns estabele-
cimentos de ensino bá-
sico (jardins de infância 
e 1.º ciclo).As interven-
ções em curso em seis 
estabelecimentos de 
ensino, representam 
um investimento de 
cerca de 250 mil euros.

Esta intervenção 
municipal tem por ob-
jetivo promover as ade-
quadas condições de 
utilização e funciona-

Câmara Investiu 
250 Mil Euros na 

Requalificação do 
Parque Escolar

mento das instalações 
e dos equipamentos 
que integram o parque 
escolar do concelho.

A lista de interven-
ções inclui, entre ou-
tras, a requalificação 
do edifício do Jardim de 
Infância Tomás Ribeiro, 
em Carnaxide, a remo-
delação das instala-
ções sanitárias e subs-
tituição de cobertura e 
telheiros do edifício da 
IB1/JI Sá de Miranda, 
em Oeiras, e a substi-
tuição da cobertura do 
edifício e do telheiro e 
pintura exterior da EB1 
Visconde de Leceia, 
em Leceia.

Recorde-se que no 
ano 2014, no mesmo 
período, o Município re-
alizou um investimento 
global de cerca de 860 
mil euros para a requa-
lificação de escolas.

O Município de Nelas 
promoveu no dia 5 de 

setembro, pelas 17h00, no 
espaço da Dão Sul Global 
Wines, a ATIVAÇÃO da Mar-
ca “Rally Vinho do Dão”, bem 
como o seu slogan de promo-
ção “Tás Aqui, Tás Rally!”. A 
cerimônia contou com José 
Borges da Silva, Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Nelas, Arlindo Cunha, Pre-
sidente da Comissão Vitivi-
nícola do Dão, Luís Carlos 
Santos da Federação Por-
tuguesa de Automobilismo 
e Karting, José Augusto do 
Clube Automóvel do Centro, 
bem como dos parceiros do 
evento, Jorge Pina da Glo-
bal Wines, Carlos Torres das 
Casas do Lupo e o Piloto de 
Ralis João Ruivo, o que veio 

Ativação da Marca “Rally Vinho do Dão”
Teve Lugar na 24.ª Feira do Vinho do Dão 

reforçar ainda mais a união 
das diversas entidades en-
volvidas na promoção da 
região e do Município de Ne-
las, potenciando-o enquanto 
território turístico aprazível.

A Marca “Rally Vinho do 

Dão”, titulada pela Comis-
são Vitivinícola do Dão e 
ativada pelo Município de 
Nelas, pretende ser uma re-
ferência nacional no âmbito 
do desporto automóvel. Du-
rante três dias, no recinto da 

Feira do Vinho do Dão, os 
milhares de visitantes que 
por aqui passaram aprecia-
ram os carros Renault Clio 
do piloto João Ruivo e o Ci-
troen Saxo de Luís Borges, 
este natural de Nelas que no 
Programa Terra a Terra da 
TSF deixou o convite a todos 
os ouvintes para visitarem 
Nelas e o Rali, em 24 e 25 
de outubro próximo. Ten-
do João Ruivo por seu lado 
agradecido o convite que lhe 
foi formulado pela Comissão 
Organizadora e enaltecido a 
forma de promoção do “Rally 
Vinho do Dão”, que se espe-
ra ser um sucesso.

A cerimônia culminou com 
um Workshop de Vinhos para 
todos os convidados no espa-
ço da Dão Sul Global Wines.

No dia 13 de setem-
bro, domingo, às 16h00, 
realizou-se a Procissão 
de São José, organiza-
da pela Paróquia São 
José de Ribamar.

Recorde-se que esta 
procissão teve um inter-
regno de 61 anos, vol-
tando a sair o ano pas-
sado (14 de setembro 
2014) e atraindo milha-
res de pessoas à zona 
norte da cidade.

O cortejo, que con-
tou com quatro ando-
res, saiu da Igreja de S. 
José de Ribamar e per-
correu o seguinte itine-
rário: Avenida Mousinho 
de Albuquerque, Praça 
Marquês do Pombal, 
Rua Manuel Silva, Rua 
da Junqueira, Largo Dr. 
David Alves, Rua dos 
Cafés, Passeio Alegre, 
Avenida dos Banhos, 
Rua Serpa Pinto, Rua 
Antônio Graça e Aveni-
da Mousinho recolhen-
do na Igreja de S. José 
de Ribamar.

Procissão
de S. José
na Póvoa

Está interessado, quer 
na Cultura Japonesa, quer 
em saber informações em 
como dar a conhecer a 
sua empresa, ou realizar 
negócios num dos países 
mais importantes do ex-
tremo oriente? Então par-
ticipe na JAPAN TOUR, 
MERCADO JAPÃO, orga-
nizada pela Câmara Muni-
cipal de Vila do Bispo em 
parceria com a Câmara 
de Comércio e Indústria 
Luso-Japonesa.

A iniciativa é composta 
por 2 Workshops. O pri-
meiro intitulado “Export 

to Japan /Como Exportar 
para o Japão”, está agen-
dado para o dia 18 de se-
tembro, e decorrerá das 
14h30 às 16h45, no Salão 
Nobre da Câmara Munici-
pal de Vila do Bispo. Para 
participar terá de se ins-
crever até às 14h00, do 
dia 16 de setembro.

Entre os oradores es-
tarão o presidente da As-
sociação Empresarial do 
Algarve, Dr. Vítor Neto, o 
presidente da Câmara de 
Comércio e Indústria Lu-
so-Japonesa, Dr. Fernan-
do Bessa e o ex-embaixa-

RECEbE JAPAN TOUR
MERCADO JAPÃO

Monte Gordo honra a 
sua padroeira, em setem-
bro, com as tradicionais 
festividades em honra de 
Nossa Senhora das Do-
res.

As comemorações teve 
início na quinta-feira, pe-
las 15h30, com o tradi-
cional torneio do jogo do 
burro. Às 21h30 tem lugar 
à atuação do Grupo Et-
nográfico Santo Antônio 
de Arenilha e da Compa-
nhia de Dança “A Idade de 

Quim barreiros Anima Festas
Tradicionais de Monte Gordo 

Ouro”, seguido, às 23h00, 
pelo espetáculo de Dança 
Flamenca da Academia 
de Baile Gracia Diaz.

Na, sexta-feira, as atu-
ações musicais estiveram 
a cargo de Luís Guilherme 
e do grupo Duo Reflexo, 
às 22h00 e 22h30, respe-
tivamente.

As principais atividades 
decorreram no sábado e 
domingo, começando com 
a caça ao tesouro, no dia 
12, pelas 11h00, na zona 

da praia Maria Eugênia 
Ferreira.

A animação noturna de 
sábado foi da banda “Top 
Som”.

O ponto alto das festas 
foi à procissão religiosa, 
no dia 13 de setembro, às 
17h00. Marcada por um 
cariz muito característi-
co, a celebração religiosa 
percorreu o areal da praia 
de Monte Gordo, sendo 
acompanhada não só por 
centenas de fiéis e turis-
tas, mas também pelos 
barcos de pesca que, com 
as suas buzinas, anun-
ciam a passagem do cor-
tejo religioso.

Também no domingo, 
às 22h00, a zona poente 
de Monte Gordo recebeu 
um concerto com Quim 
Barreiros. A encerrar as 
festividades, às 24h00, 
seguiu-se o tradicional fo-
go-de-artifício, que ilumi-
nou a Avenida Marginal, 
junto à praia.

dor de Portugal no Japão, 
Dr. Freitas Ferraz.

“Iniciação à Língua Ja-
ponesa e Protocolo Em-
presarial” é o nome do 
segundo Workshop que 
irá decorrer de 21 a 25 
de setembro, no Educa-
tivo Comunitário Multis-
serviços de Budens. Esta 
irá decorrer de 21 a 25 
de setembro das 9h00 às 
13h15 (com exceção do 
1.º dia que será das 15h30 
às 18h30). As inscrições 
para esta iniciativa decor-
rem até às 11h00, do dia 
17 de setembro.

Este alojamento tem 
como objetivos princi-
pais mostrar aos seus 
hospedes como é viver 
em Oeiras

Após 3 anos desde 
que iniciou a atividade, 
a Live in Oeiras Guest 
Gouse, ficou em 7.º Lu-
gar em 10 a nível na-
cional, como sendo dos 
melhores alojamentos 
low cost, no ranking “top 
tem alojamentos low 
cost”, divulgado pelo tri-
vago.

Este alojamento tem 

como principais mos-
trar os seus hospedes 
como é viver em Oei-
ras. Para isso, a Live 
in Oeiras Guest House 
proporciona várias pos-
sibilidades de ativida-
des desde Passeios de 
Barco, Surf, Golfe, An-
dar a Cavalo, Aulas de 
Iniciação de Guitarra 
Clássica, e tem à dis-
posição Bicicletas para 
poder passear no Pas-
seio Marítimo de Oei-
ras e até matraquilhos 
no Jardim.

Live in Oeiras Guest 
House Conquista 7.º 

Lugar no Ranking 
“Top Tem Alojamentos 

Low Cost”
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A família Ribeiro reuniu-se 
no último dia 13 de se-

tembro na famosa Casa de 
Festas Galáxia Kids, na Barra 
da Tijuca para juntos come-
morarem em muito alto estilo 
o terceiro aniversário de vida 
do pequeno Lucca Ribeiro. 
Os pais Luiz Cláudio Ribeiro 
– vice-presidente do Arouca 
e Marcela, os avós Marlene e 
Luiz Cláudio Ribeiro e demais 
familiares estavam radiante 
nesta linda e inesquecível 
passagem de comemoração 
de aniversário do Lucca. Um 
dia de muita felicidade e emo-
ção ao recepcionarem fami-
liares e amigos. Um coquetel 
seguido de jantar primara à 
comemoração que decorreu 
em meio ao mais novo ídolo 
da criançada “Peppa” com a 
presença de diversos anima-
dores agitando a criançada. 
Além de diversas opções 
em recreação que a casa de 
festa Galáxia Kids proporcio-
na para a criançada como: 
cama elástica, totó eletrônico, 
trenzinho, piscinas de bola 
e tobogã, jogos e claro para 
serem saboreados pipocas, 
cachorro quente e outras de-
lícias que fazem a alegria da 
gurizada. A comemoração de 
três aninhos foi o momen-
to muito especial na vida do 
papai Luiz Cláudio Ribeiro e 
da mamãe Marcela que se 
ocuparam dos preparativos 
detalhados para o grande dia, 
bem como a ansiedade e fe-
licidade do Lucca Ribeiro. Os 
primeiros anos de vida e so-
nhos desta data certamente 

Explosão de 
alegria da fa-
mília Ribeiro 
com a festa 

de aniversário 
do pequeno 

Lucca radian-
te no colo 
do paizão 

Luiz Cláudio 
Ribeiro – vi-

ce-presidente 
do Arouca 

e a mãezo-
na Marcela 

Ribeiro

Emoção no anivErsário dE
3 anos do Lucca ribEiro

Lucca num close com a mamãe Marcela, durante a viagem no trenzinho

ficará na eternidade da men-
te do pequeno Lucca Ribeiro 
um momento de encontro no 
qual familiares e amigos se 
congregam e formam uma 
grande família. O ponto alto 
desta noite festiva o tradicio-
nal “parabéns a você”. Mo-
mento de muita felicidade do 

Lucca apagando a velinha do 
seu terceiro ano de vida. E o 
jornal Portugal em Foco es-
teve presente para registrar 
este grande acontecimento 
na vida da família Ribeiro e 
traz aqui em suas páginas al-
guns momentos desta festa e 
parabeniza a todos.

A crian-
çada se 

esbaldou 
durante o 

show 

Momento 
mágico 
da noite 
Lucca 
com seus 
pais dian-
te do bolo 
festivo e 
dos ani-
madores 
da festa

Dona 
Marlene 

e esposo 
Cláudio Ri-
beiro, avós 

vibrando 
com a 

festa de 
aniversário 

do seu 
querido 
netinho 

Lucca 
Ribeiro

Momen-
to de 

emoção 
quando 

todos can-
tavam o 

tradicional 
parabéns 

com a 
criançada 
fazendo a 

festa

Outro instante mágico desta noite inesquecível para o Lucca Ribei-
ro quando assoprava a velinha ao lado dos seus pais Luiz Cláudio 
Ribeiro e Marcela e dos avós Marlene e Cláudio Ribeiro e demais 
convidados

Linda imagem para o álbum de recordação do aniversariante da 
noite Lucca Ribeiro com sua linda Madrinha Elizabeth e seus pais 
Cláudio Ribeiro e Marcela

Num registro 
fotográfico 
durante a 
festa na Casa 
de eventos 
Galáxia Kids, 
o casal Luiz 
Cláudio e 
Marcela 
transbor-
dando de 
felicidade 
com o filhão 
Lucca Ribeiro 
e a Bruna 
Serápico

O casal 
Marcela e 

Luiz Cláudio 
com o amigo 
Antonio Mar-

ques, Cláudio 
Ribeiro, o 

aniversariante 
do dia Lucca 

Ribeiro, Bruno 
Sá, Rodrigo 
Pacheco e 

Cintia nesta 
noite mágica 

para a família 
Ribeiro

A emoção 
tomou conta 
de todos. Na 
foto Elizabe-
th Soares, 
Paulo Soares, 
Aline Soares, 
Marcela,. 
Luiz Cláudio, 
Asdrúbal, 
Dona Marle-
ne, Cláudio 
Ribeiro com 
as crianças 
João Pedro e 
Lucca

Um dia 
muito feliz 

para toda a 
família Ri-

beiro, como 
vemos aqui 
neste clique 

do nosso 
fotógrafo, 

Cláudio 
Ribeiro com 
sua tia Sra. 

Helena e seu 
filhão Luiz 

Cláudio
Um show de alegria e descontração nas dependências da Galáxia 
kids onde foi realizado a festa de aniversário do pequeno Lucca. Na 
foto o pai do aniversariante Luiz Cláudio com os amigos Rodrigo 
Pacheco e Fernando Soares

Familiares 
e amigos 
marcaram 
presença 
nesta noite 
especial. 
Na foto o 
Luiz Cláu-
dio Ribeiro, 
Paulo So-
ares entre 
amigos

O Paizão Luiz Cláudio Ribeiro era só alegria na festa de aniversário 
do seu filho Lucca que vemos, no colo com seu amiguinho João Pedro
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ELEIÇÕES EM PORTUGAL
Partido Socialista, com o 
governo de António Costa 
a substituir o de Passos 
Coelho, é inevitável que 
ocorram mudanças nalgu-
mas áreas para se seguir 
um outro programa e optar 
por prioridades diferentes. 
Entretanto, mesmo nes-
sa hipótese de derrota do 
atual governo, dificilmente 
deverão ocorrer rupturas 
graves ou abalos maio-
res, do tipo daquelas que 
se chegou a anunciar no 
início da campanha eleito-
ral: que o país iria seguir 
o exemplo da Grécia que 
com a vitória do “Syrika”, 
que ameaçou rebelar-se 
contra as cobranças de 
Bruxelas e decretar a in-
solvência para não pagar 
a dívida externa. E alguns 
dirigentes socialistas por-
tugueses, logo a seguir, 
chegaram a usar uma re-
tórica semelhante, que, 
obviamente, a esta altura, 
já não repetem.

No quadro atual, os par-
ceiros da União Européia 
acompanham sem maiores 
preocupações o processo 
eleitoral português. A pos-
sível mudança do gover-
no, se vier a ocorrer com 
a vitória do Partido Socia-
lista, não deverá provocar 
grandes insurgências ou 
desvios das políticas de 
Bruxelas, na opinião dos 
observadores.

Para Portugal decerto 
que será melhor continu-
ar com as políticas atuais 
do que fazer grandes mu-
danças.  Antes vale um 
pássaro na mão do que 
dois a voar...

A. Gomes da Costa 

Os portugueses irão 
eleger 220 deputados à 
Assembléia da Repúbli-
ca no próximo dia 4 de 
outubro.

Algumas sondagens 
feitas junto ao eleitorado 
apontavam para uma vitó-
ria, por pequena margem, 
para a coligação PSD-
CDS, que está no governo 
desde 2011. Outras, en-
tretanto, realizadas mais 
recentemente, já indicam 
como vencedor o PS, que 
lidera a oposição.

Nos últimos tempos, o 
país conseguiu melhorar a 
recuperação da economia, 
apresenta menor taxa de 
desemprego, aumentou as 
exportações e diminuiu o 
desequilíbrio nas contas 
públicas. No entanto, ain-
da são muitas as dificulda-
des que Portugal enfrenta, 
a maioria das quais rece-
bidas do governo anterior, 
chefiado por José Sócra-
tes, e que foram agrava-
das com os problemas 
econômicos que enfraque-
ceram a Europa comunitá-
ria – e não só.

Nesse cenário, muitos 
analistas entendem que 
seja qual for o resulta-
do das eleições de outu-
bro, não deverão ocorrer 
grandes alterações nas 
políticas em curso, quer 
naquelas que abrangem a 
disciplina orçamentária e 
a contenção de despesas 
públicas, quer nas que tra-
tam das diretivas fiscais e 
previdenciárias, no com-
bate ao desemprego e nos 
incentivos ao desenvolvi-
mento econômico.

De qualquer forma, e 
no caso de uma vitória do 

O grupo Pestana quer en-
trar em cidades como 

Paris e Bruxelas e reforçar a 
presença em Inglaterra e na 
Alemanha.

O grupo Pestana vai abrir 
dez hotéis até 2019, um inves-
timento médio anual entre os 
35 e os 45 milhões de euros, 
que representa um acréscimo 
de cerca de mil quartos no 
portfólio do grupo hoteleiro.

Num encontro com jor-
nalistas, em Lisboa, o ad-
ministrador do grupo José 
Roquette revelou que estão 
em desenvolvimento dez 
projetos, dos quais seis inter-
nacionais e quatro em Portu-
gal, num investimento médio 
anual que oscilará entre os 

Grupo Pestana Investe 40 Milhões por Ano em 
10 Hotéis em Portugal e Estrangeiro até 2019

Hotel Pestana Chelsea Bridge

35 e os 45 milhões de euros.
“Queremos reforçar muito 

a nossa presença na Europa 
e na América do Norte, que 

vai dominar muito os objeti-
vos de investimento do grupo 
nos próximos anos”, declarou 
José Roquette, referindo que 

entre os novos dez hotéis 
estão projetos em Madrid, 
Amesterdão e Nova Iorque.

A Europa representou 
10% das receitas do grupo e 
a América do Norte 2% em 
2014, mercados que deve-
rão ter o maior crescimento 
nos próximos anos: “Daqui a 
20 anos teremos um gráfico 
muito diferente, com a Amé-
rica do Norte a Europa com 
um peso muito diferente”, 
disse.

“A Europa está toda por 
fazer”, realçou o administra-
dor do grupo Pestana, refe-
rindo que hoje o hotel que o 
grupo tem em Londres tem 
estado entre os que têm tido 
rentabilidade mais elevada.

Bruxelas prevê que 70% 
dos pagamentos diretos aos 
produtores possam ser adian-
tados já a partir de 16 de ou-
tubro.

Portugal vai receber 4,8 
milhões de euros de ajudas 
para apoiar o setor do leite e 
produtos lácteos, de um total 
de 420 milhões distribuídos 
por todos os Estados-mem-
bros, divulgado em Bruxelas.

Estes 420 milhões destina-
dos ao setor do leite são a fra-
ção mais importante do paco-
te alargado de 500 milhões de 
euros de ajuda aos agriculto-
res europeus, foi formalmente 

Portugal vai Receber 4,8
Milhões para Ajudar Setor do Leite

anunciado.
A partição por Estado-

membro dos 420 milhões de 
euros foi calculada em função 
das quotas de produção de 
2014, regime que foi abolido 
no dia 31 de março, disse o 
comissário europeu para a 
Agricultura, Phil Hogan.

Os restantes 80 milhões, 
salientou, destinam-se a aju-
dar os produtores de carne de 
porco, particularmente afeta-
dos pela quebra do preço de-
vido ao embargo russo.

Phil Hogan anunciou ainda 
ter decidido aumentar o nível 
de ajuda para o leite em pó 

desnatado “em mais de 100%” 
e fixar por um ano o período 
de armazenamento, de modo 

a tornar o regime ainda mais 
eficaz na redução da pressão 
no lado da oferta.

O emprego cresceu em 
Portugal 1,3% no segundo 
trimestre deste ano, sendo 
este o maior crescimento 
em cadeia registrado na 
União Europeia, logo se-
guido da Grécia. Na UE 
e na zona euro, a taxa de 
emprego avançou 0,2% e 
0,3%, respetivamente, se-
gundo indicam os dados 
divulgados pelo Eurostat.

Depois de um final de 
2014 em terreno negativo, 
o número de pessoas em-
pregadas em Portugal re-
cuperou 0,7% no primeiro 
trimestre deste ano, tendo 
aumentado 1,3% no se-
gundo trimestre. Na tabela 
dos países com subidas tri-
mestrais de emprego mais 
altas seguem-se a Grécia, 
com 1,2%, Espanha e Ir-
landa, ambos com 0,9%.

No conjunto da União 
Europeia, o Eurostat repor-
ta apenas quatro países, 

Portugal registra o maior 
Crescimento de Emprego

da União Europeia

nomeadamente, a Finlân-
dia, Reino Unido, Bulgária 
e Lituânia, onde o número 
de pessoas empregadas 
no segundo trimestre deste 
ano era mais reduzido do 
que o registrado no trimes-
tre terminado em março.

Quando comparados os 
empregos e a respectiva 
taxa de crescimento entre 
o segundo trimestre deste 
ano e o homólogo de 2014, 
os dados do Eurostat re-
velam um retrato diferente 
daquele que é dado pela 
evolução em cadeia. No 
que diz respeito a Portugal, 
verifica-se que o número de 
pessoas empregadas subiu 
1,9%. O indicador é mais 
positivo do que o verificado 
no trimestre anterior (em 
que a subida homóloga foi 
de 1,4%), mas inferior aos 
2,3% observados na Irlan-
da aos 2,5% do Luxembur-
go ou aos 2,3% na Grécia.

Nos primeiros oito meses 
deste ano, o número de em-
presas e outras organizações 
criadas cresceu 9% e as in-
solvências caíram 6%, em 
comparação com o período 
homólogo de 2014. As con-
clusões são do Barômetro In-
forma D&B, que conclui que, 
por cada empresa que termi-
na, nascem 2,5 empresas.

Entre janeiro e agosto de 
2015 foram criadas 26426 
novas empresas e outras 
organizações. Já os encer-
ramentos representaram um 
acréscimo de 4,8% face ao 
período homólogo anterior.

“A manter-se este ritmo 
de crescimento, no final de 
2015 deverá situar-se nos 
15,5 mil encerramentos, um 
valor abaixo dos cerca de 

16 mil encerramentos veri-
ficado entre 2007 e 2014 (à 
exceção de 2012 em que se 
atingiu o valor mais elevado, 
com 19 mil encerramentos, 
e de 2014, que atingiu o va-
lor mais baixo: 14 mil)”, es-
clarece a Informa D&B em 
comunicado.

“Os números de nasci-
mentos, encerramentos e 
insolvências de 2015 mos-
tram alguma recuperação já 
iniciada nos dois últimos dois 
anos do Programa de Assis-
tência Econômica e Finan-
ceira o que é um sinal posi-
tivo e poderá indiciar alguma 
adaptação e renovação do 
tecido empresarial nacional”, 
explica Teresa Cardoso de 
Menezes, diretora-geral da 
Informa D&B.

Por Cada Empresa que 
Morreu Nasceram 2,5

As vendas de carros no-
vos subiram 11,2% no mês 
de agosto nos países da 
União Europeia, de acordo 
com dados publicados esta 
pela Associação Europeia de 
Fabricantes de Automóveis.

Os números, segundo 
a Associação Europeia de 
Fabricantes de Automóveis 
(ACEA), “refletem o regres-

so ao crescimento do mer-
cado e a continuação da 
tendência de subida inicia-
da há dois anos”.

Os fabricantes fran-
ceses estão a lucrar com 
este aumento: em agosto, 
a PSA Peugeot Citroën viu 
as suas vendas europeias 
subirem 10,3%, e o grupo 
Renault 9,6%.

Vendas de Carros Novos
na Europa Sobem
11,2% em Agosto
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Política

O presidente do CDS-PP, 
Paulo Portas, citou o antigo 
Presidente da República Má-
rio Soares para responder à 
“polêmica sobre quem cha-
mou a ‘troika’” e defendeu que 
“a negação” dos socialistas é 
um “sinal de risco”.

“Estar em negação absolu-
ta, estar a convencer o país de 
que não foram eles a chamar 
a ‘troika’, nem a criar as con-
dições para a ‘troika’ chegar, 
que não foram eles a levar a 
dívida até 110% ou a deixar o 
défice em 11%, tomem cuida-
do. Este estado de negação, 
não perceber o que aconteceu 
em 2011, é um sinal de risco, 
de que, se pudessem, po-
diam repetir o mesmo erro em 
2015”, afirmou Paulo Portas.

O líder centrista começou 
por citar Mário Soares: “Há 
bastas. Tive uma discussão 
gravíssima com ele [José Só-
crates], queria que ele pedis-
se o apoio e ele não pedia, 
passei duas ou três horas com 
ele, discutimos brutalmente, 
mas amigavelmente, depois o 
ministro das Finanças [Teixei-
ra dos Santos] também inter-
veio e ele [Sócrates] acabou 
por ceder perante a evidência 
da necessidade do apoio”, ci-
tou.

“A frase é de Mário Soares 
e foi dita no dia 17 de fevereiro 
de 2012, suponho que encer-
ra essa matéria”, sublinhou o 
também vice-primeiro-minis-
tro, na abertura de uma confe-
rência sobre economia social 
para apoiantes da coligação 
Portugal à Frente (PSD/CDS
-PP) que decorre em Cascais.

Para o presidente do CDS, 
esta discussão é “um boca-

PS está em “Negação” 
sobre Polêmica de 

quem chamou Troika
O impacto do primeiro debate 

nas televisões aguça a expectativa e 
puxa pelo engenho dos dois candida-
tos para o frente a frente na rádio. A 
TSF falou com dois especialistas so-
bre as expectativas para este deba-
te, ou seja, o que precisa fazer cada 

Frente a Frente: Caderno de encargos 
Decisivo para Passos Coelho e antônio Costa

A porta-voz do Bloco de 
Esquerda (BE), Catarina 
Martins, considerou que o 
Novo Banco, cujo procedi-
mento de venda foi inter-
rompido, “é cada vez mais 
o novo buraco” e “cada vez 
lembra mais o BPN”.

O Banco de Portugal in-
terrompeu o procedimento 
de venda do Novo Banco e 
vai agora começar a prepa-
rar uma nova operação de 
alienação do banco, anun-
ciou o regulador, em comu-
nicado.

Ao intervir em Viseu, 
durante um jantar/comício, 
Catarina Martins lembrou 
que, há um ano, “quando 
houve a resolução do BES, 
o Governo garantiu várias 
vezes” que não iria custar 
nada aos contribuintes.

“Entretanto o discurso 
tem vindo a mudar porque 
está a custar e muito. Estão 
lá quatro mil milhões de eu-
ros que são dívida pública 

Novo Banco “lembra cada vez mais o BPN”
e (terça-feira) ficámos a sa-
ber que oficialmente a ven-
da está adiada”, afirmou.

Segundo Catarina Mar-
tins, “sendo oficialmente 
adiada a venda do Novo 
Banco, oficialmente tam-
bém estes quase quatro mil 
milhões de euros do dinhei-
ro dos contribuintes passam 
a entrar para as contas do 
défice de 2014”, que vai ser 
revisto e “muito provavel-
mente chegará aos 7%”.

“Ou seja, depois de tudo 
o que aconteceu ao país, 
depois dos cortes de pen-
sões, de salários, na saúde, 
na educação, na cultura, na 
ciência, nos apoios sociais 
a quem mais precisava, de-
pois de um país a ser des-
truído durante quatro anos, 
o défice de 2014 vai ser 
igual ao défice de 2011”, la-
mentou.

A porta-voz do BE criti-
cou a ministra das Finanças 
por ter dito que “o défice 

com o Novo Banco é mera-
mente contabilístico”.

“Aparentemente, quan-
do chega à banca é mera-
mente contabilístico e não 
há problema nenhum, mas 
quando é para cortar salá-
rios ou pensões, o défice 
não pode ficar acima nem 
sequer uma décima porque 
aí é custe o que custar para 
cumprir a meta”, sublinhou.

Entre os líderes, Paulo 
Portas e Antônio Costa são 
juristas, Passos é gestor, 
Catarina Martins é atriz e Je-
rônimo de Sousa é operário 
metalúrgico.

Com base no número de 
deputados que cada força 
política elegeu nas últimas 
legislativas, os juristas pode-
rão representar a área pro-
fissional maioritária no novo 
Parlamento.

Segundo o Jornal de No-
tícias, há 45 juristas e advo-
gados entre os potenciais 
deputados da coligação Por-
tugal à Frente. No PS são 
19 e na CDU há 16 elegíveis 
desta área.

Os professores ocupam 

Juristas poderão ocupar um Terço 
do Parlamento após Eleições

o segundo lugar no top de 
profissões dos candidatos 
que poderão vir a ter assen-
to parlamentar. Há 20 destes 
profissionais na coligação, 

Portugal já atribuiu 2.465 vistos 
‘gold’, 35 do quais só em Agosto

dinho surrealista” porque os 
fatos são “evidentes”, mas 
considerou que o “mais grave” 
é os socialistas não reconhe-
cerem os erros e não darem 
garantias de prudência em 
matéria de défice e de dívida.

Antes, na sua intervenção 
sobre política social, Portas já 
se tinha referido ao fato de no 
memorando de entendimento 
constar “a ideia bizarra de que 
as Instituições Sociais tinham 
de pagar IRC”.

“Pequeno detalhe, não 
são instituições com fins 
lucrativos, são instituições 
solidárias à procura do bem 
comum. Foi com a pouca 
margem de manobra que tí-
nhamos, este Governo, que 
evitou que esta norma fosse 
avante, como foi este Gover-
no que, apesar das dificul-
dades se comprometeu com 
restituição de 50% do IVA 
das obras e investimentos 
nas IPSS”, afirmou.

Paulo Portas afirmou-se 
orgulhoso de o executivo, em 
que o ministro da Solidarie-
dade é o centrista Luís Pedro 
Mota Soares, ter levado “mais 
longe do que nunca a políti-
ca de contratualização” com 
IPSS e Misericórdias e garan-
tiu que PSD e CDS querem 
aprofundar estes contratos, 
nomeadamente no domínio 
da saúde e educação.

O líder centrista disse es-
tar “preocupado” com o “pre-
conceito” de outros partidos 
sobre as instituições sociais, 
considerando que esta não 
é uma questão ideológica e 
“é uma irresponsabilidade” 
rever a política de contratua-
lização.

candidato para ganhar o debate.
 Passos Coelho e Antônio Costa
Faltam duas semanas e meia 

para as eleições legislativas e, esta 
quinta-feira joga-se o tudo por tudo, 
no último frente-a-frente entre Pas-
sos Coelho e Antônio Costa.

Num simultâneo inédito, a TSF, 
a Rádio Renascença e a Antena 1 
transmitem o último frente a frente 
entre os dois líderes, um debate que 
ganhou ainda mais importância, de-
pois do frente a frente televisivo da 
semana passada.

A TSF perguntou a José Palmeira, 
Professor da Universidade do Minho 
que integra o Núcleo de Investiga-
ção em Ciência Política e Relações 
Internacionais e que é também es-
pecialista em Marketing Político, 
que mudanças são esperadas entre 
o encontro da semana passada e o 
desta quinta-feira.

José Palmeira estabelece um 
caderno de encargos mais pesado 
para Pedro Passos Coelho. O pri-
meiro-ministro deve mudar quase 
tudo menos o estilo, aponta José 
Palmeira.

Em comunicado, o regu-
lador explicou que “o Con-
selho de Administração do 
Banco de Portugal optou 
por interromper o processo 
de venda da participação 
do Fundo de Resolução no 
Novo Banco, iniciado em 
2014, e concluir o procedi-
mento em curso sem aceitar 
qualquer das três propostas 
vinculativas”.

15 no PS, dois no PCP e um 
no Bloco.

Os gestores compõem 
a terceira área política com 
mais potenciais deputados: 

13 na coligação, seis no 
PS. Há dois economistas 
em cada uma das duas for-
ças políticas e um no Blo-
co.

Também conhecidos como 
Autorizações de Residência 
para a atividade de Investi-
mento (ARI), 35 vistos ‘gold’ 
foram atribuídos só durante o 

mês de Agosto, contribuindo 
assim para um total de 2.465 
autorizações já entregues 
desde o início o programa, 
em Outubro de 2012.
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SESSÃO SOLENE 

NA SEDE NÁUTICA 

FESTEJOU OS

117 ANOS DO
VASCO DA gAmA

(da esquerda para a direita) Jaime Loureiro (VP da Assembleia Geral), Marcos Carvalho (VP do C. de Benemérito e VP de Finanças, 
Desembargador José da Fonseca Martins Júnior (Desembargador), Rubens Lopes (Presidente da FFERJ), Luis Manuel (Presidente do 
C. Deliberativo), Eurico Miranda (Presidente da Diretoria Administrativa), Sergio Frias (VP do C. de Beneméritos), Fernando Horta (1º VP 
Administrativo), Nelson de Souza (Presidente do C. de Beneméritos), Silvio Godoi (2º VP Administrativo), Otto de Carvalho (Presidente do 
Conselho Fiscal) e Daniel Giglio (1º Secretário do Conselho Deliberativo)

O presidente do C. R. Vasco da Gama Eurico Miranda recebendo 
escudo de ouro das mãos do Presidente do Conselho Deliberativo 
Luis Manuel Fernandes

Em comemoração pelos 
117 anos de fundação do 

Club de Regatas Vasco da 
Gama, ocorreu na sexta-feira 
à noite (21) na Sede Náutica 
da Lagoa, a tradicional Ses-
são Solene, que conta com a 
participação de todos os po-
deres do clube. Na oportuni-
dade, o Vasco homenageou 
os sócios com a entrega de 
um escudo de ouro.

“Essa Sessão Solene é 
marcada sempre por uma 
cerimônia histórica, que é a 
entrega dos escudos de ouro 
aos associados do Vasco da 
Gama que completaram 50 

anos interruptos de contri-
buição. Só uma instituição 
centenária profundamente 
enraizada na formação so-
cial nacional pode organizar 
uma solenidade como essa, 
de reconhecer e premiar 
pessoas que há tanto tempo 
trabalham para a grandeza 
do clube”, disse Luis Manuel 
Rebelo Fernandes, presiden-
te do Conselho Deliberativo.

O presidente Eurico Mi-
randa foi um dos homenage-
ados na cerimônia pelo tem-
po de dedicação à instituição. 
Além do dirigente, entre os 
condecorados, estavam o 

O Vice – 
Presidente de 
Futebol, José 
Luis Moreira 
exibindo seu 
escudo de 
ouro entregue 
pelo Presi-
dente Eurico 
Miranda

O Pre-
sidente 
Eurico 
Miranda 
o grande 
Bene-
mérito 
Jose Luis 
Mano que 
foi Home-
nageado, 
pelos 
seus 50 
anos de 
vida As-
sociativa

Numa pose com o Presidente Eurico o Carlos Miranda e seu escudo 
de ouro festivo

Vice Presidente Jurídico, Dr. Paulo Reis, agradecendo o escudo de 
ouro comemorativo aos 117 aniversario do Vasco ao Presidente Eu-
rico Miranda

O Vice-Presidente de Finanças Marcos Pereira Carvalho exibindo o 
seu escudo de ouro, ao lado do Presidente Eurico Miranda

O Presidente 
Eurico Miran-
da realizando 
a entrega do 
escudo de 
ouro ao Vice
-Presidente 
de desportos 
de quadra e 
salão, Fer-
nando Lima

Bate papo informal na sessão solene festiva dos 117 anos do C. R. 
Vasco da Gama vemos o Presidente Eurico Miranda o Vice-Presi-
dente administrativo Fernando Horta

vice-presidente de Futebol 
José Luis Moreira, o vice-pre-
sidente de Finanças Marcos 
Pereira de Carvalho, o vice
-presidente de Desportos de 
Quadra e Salão Fernando 
Lima e o Grande Benemérito 
José Luiz Mano.

Após a cerimonia de en-
trega dos escudos de ouro, 
o presidente Eurico Miran-
da discursou aos presentes 
na solenidade e falou sobre 
o aniversário de 117 anos 
do Vasco.

“O dia 21 de agosto é 
sempre especial para os 
vascaínos. Não apenas por-
que representa o nosso ani-

versário de fundação, mas 
porque nos faz lembrar dos 
117 anos em que diversas 
gerações construíram a 
grandeza dessa Instituição. 
No Vasco estão representa-
dos os alicerces da nação 
brasileira. Um clube cons-
truído pela força do trabalho 
de imigrantes portugueses 
e também por brasileiros. 
Um clube que sintetizou na 
luta contra o racismo o que 
viria a ser o nosso grande 
legado: dar oportunidade 
aos desfavorecidos e não 
aceitar as imposições de 
uma elite muitas vezes se-
gregadora”.  

Num destaque especial nesta noite excepcional três grandes Vas-
caínos Nelson de Sousa presidente do conselho de Benemérito o 1º 
Vice-Presidente Administrativo Fernando Horta e um amigo

Dr. Eurico Miranda sempre atencioso com seus amigos em especial 
com o casal senhora Luísa , o grande Vascaíno Rui Proença

CLUbE DE REgATAS VASCO DA gAmA 117 ANOS DE TRADIçõES E gLóRIAS
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Flagrante de bons amigos passeando em Chicago - EUA. Ve-
mos o Sr. Delfim Braz e esposa, Carlos Justino e esposa, Albino 
Lopes e esposa e o Sr. José Augusto de Freitas da Numatur e 
esposa.

Vemos reunidos na ultima Adega da Lusa os amigos Mauricio do 
Nascimento do grupo da Portuguesa, o diretor e sanfoneiro do 
Grupo Folclórico da Casa de Brunhosinho Marcelo João, junto a 
esposa e bailadeira Ana Maria Pantaleão.

Reunida vemos a Malta Açoriana de São Paulo reunida recente-
mente na sede da Casa dos Açores durante a visita da Dra. Alzira 
Maria Serpa Silva por ocasião da noite de autógrafos do seu livro 
intitulado “O teu olhar acontece.”

Casa de Portugal nos seus 80 anos trouxe
Fado & Jazz com Maria Mendes

Em única apresentação, a Casa 
de Portugal de São Paulo co-
memorando seus 80 anos de 
fundação, trouxe pela primeira 
vez, a voz sublime e pura da 
cantora portuguesa Maria Men-
des. Nesta noite, a poesia por-
tuguesa e o fado melancólico 
foram revestidos pela liberdade 
e modernidade do Jazz. Maria 
Mendes é portuense, vive na 
Holanda, e canta uma música 
sem fronteiras. A música vive 

dos encontros de uma vida e a 
sua voz espelha todo o mundo 
passando pela Cidade Invicta 
e pelo Brasil. O jazz é uma mú-
sica de misturas. Maria vive na 
miscigenada Holanda e disse: 
“sempre tive o sonho de can-
tar qualquer coisa, mas ligado 
à música clássica, e daí aos 
12 anos ter iniciado os estudos 
em Canto Clássico e Piano, 
Coro, Composição”.  E conti-
nuou: “Aos 19 anos entrei para 

a Escola Superior de Música 
do Porto, estudei com a profes-
sora Fay Claassen, que é uma 
cantora de jazz holandesa com 
quem aprendi imenso. A escola 
na altura era a única instituição 
que tinha licenciatura em Jazz. 
Foi Fay Claassen que me levou 
para a Holanda, onde fui fazer 
Erasmus no ano do meu bacha-
relato, para o Conservatório de 
Música de Roterdão, que era 
onde a Fay também dava aulas. 

E à medida que fui aprenden-
do jazz também fui despertan-
do para a Bossa Nova. Essa 
descoberta reforçou a minha 
ligação ao Brasil, onde tenho 
família. Tudo aquilo que eu sou 
ganhou mais força com o jazz”.  
Maria Mendes conquistou en-
tre 2008 e 2010 importantes 
prêmios internacionais em con-
cursos para cantores de Jazz. 
Desde então com seu primeiro 
CD editado em 2012, Maria se 
apresentou em importantes sa-
las mundiais com show esgo-
tados em 6 diferentes países. 
Apresentou-se acompanhada 
pelo pianista Alexander Van 
Popta, que é também compo-
sitor, pianista e produtor holan-
dês, e estudou piano jazz na 
CODARTS em Roterdã. Maria 
Mendes apresentou Lov Dance, 
Chorinho pra ele, Chorar, Ve-
rão, Saia Preta (Barco Negro) 
tema que Amália imortalizou, 
Chuva de Jorge Fernando, Olha 
Só no Meu Olhar e outros su-
cessos.

Presentes vemos os amigos Sr. Antonio Fonseca, Sr. Carlos A. P. Rodri-
gues, o Sr. José Manuel F. de Almeida, a diretora da entidade Sra. Teresa 
Morgado, o diretor e presidente do Elos Sul Dr. David da Fonte.

O Presidente da Casa de Portugal de São Paulo Com. Antonio dos Ramos 
e o Dr. João Botelho diretor do Banco Caixa Geral Brasil.O pianista Alexander Van Popta e Maria Mendes.

Durante seu show a belíssima Maria Mendes.

Ildefonso Garcia, Candidato da CDU fora da Europa diz: “Não te-
nho medo, só tenho compromisso com o emigrante”. Este ira pro-
por na Assembléia da República:
- Redução dos custos das passagens aéreas a Portugal a todos os 
emigrantes com mais de 60 anos. – Criação de um fundo de apoio 
aos emigrantes para financiamento de “O seu negócio” - Exigir ga-
rantias do governo para assegurar poupanças e aplicações no siste-
ma bancário português, a fim de evitar o que aconteceu atualmente 
junto ao Banco Espírito Santo em que milhares de emigrantes per-
deram seu dinheiro e foram vilmente roubados - Reduzir os custos 
dos serviços consulares; - Descentralizar os serviços consulares 
nas grandes metrópoles; - Criar um fundo de apoio às associações 
portuguesas e aos grupos folclóricos - Criar um fundo financiador 
de intercâmbio técnico-científico de estudantes luso-brasileiros.
Nós, emigrantes, é que estamos pagando a dívida contraída pelos 
governos e não recebemos nada em troca.

Comitê de Campanha: 
Rua Oscar Pinheiro Coelho, 368 Butantã São Paulo 

fones 11- 3722.3029 – 99176.5914 
ildefonsogarcia@ig.com.br

 http://candidatosforaeuropa2015.blogspot.com.br/ 
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Amazônia pombalina
Descendente, por parte de mãe, de fi-
dalgos portugueses estabelecidos des-
de o século XVI em Pernambuco, com 
sobrenomes até hoje tradicionais, como 
Albuquerque, Cavalcanti e Moura, algu-
mas das famílias que fundaram o Nor-
deste brasileiro, o ‘déspota esclarecido’ 
Sebastião José de Carvalho e Melo, o 
lendário Marquês de Pombal, Secretário 
de Estado dos Negócios Interiores do 
Reino de Portugal, no período de 1750 a 
1777, no reinado de D. José I, faria op-
ção preferencial pelo Brasil durante os 
27 anos em que esteve no comando do 
País – fiel, seguramente, às suas origens 
maternas. Negligenciando, assim, a pre-
sença portuguesa nas Áfricas e mesmo 
na Ásia, onde a bandeira com o amado 
brasão das quinas continuava a tremular 
em diferentes pontos da Índia, China, 
Malásia e Indonésia. Ele também era 
descendente, segundo a historiografia 
portuguesa, de uma índia brasileira taba-
jara, conhecida por Tabira, casada com 
um dos Cavalcanti, numa época em que 
muitos indígenas eram escravos em vá-
rias regiões do Brasil, sobretudo no então 
imenso Pernambuco, que compreendia 
praticamente quase todo o Nordeste, da 
antiga fronteira baiana aos confins do 
Maranhão. O Marquês de Pombal (1699 
– 1782) empenhou-se, especialmente, 
pela anexação à Coroa de Lisboa do vas-
tíssimo território que chamamos hoje de 
Estado do Amazonas, pertencente então 
aos espanhóis, mas que fora incorpo-
rado por ele ao território do Grão-Pará, 
que ainda incluía, para além do próprio 
Pará, como indicava o nome, os estados 
do Maranhão e do Amapá. O Grão-Pará 
não estava integrado ao Brasil. Era como 
se fosse um segundo território português 
na América do Sul e, por isso, o Marquês 
de Pombal, com todo o zelo, expediu 
para Belém, para comandar o Grão-
-Pará, nada menos de que um de seus 
irmãos, Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado (1700 - 1769) – governador-geral 
da Amazônia pombalina por oito anos, de 
1751 a 1759. A unificação do Grão-Pará 
ao Brasil só se daria, de fato, depois da 
chegada da Corte Portuguesa, em 1808, 
ao Rio de Janeiro.
O Marquês de Pombal, que aparece na 
ilustração, comandou Portugal no século 
do esplendor Iluminista europeu e valeu-
-se de dois tratados importantíssimos 
para que pudesse, afinal, 
cancelar o de Tordesi-
lhas, de 1494, e, destarte, 
multiplicar quatro vezes a 
sua estreita faixa de terra 
na América brasileira – o 
de Madri, de 1750, e o de 
Santo Ildefonso, de 1777. 
O primeiro reconheceria 
a expansão portuguesa 
na região Centro-Oeste, 
que compreende os 
atuais estados do Mato 
Grosso e do Mato Gros-
so do Sul, bem como a 
incorporação do Estado 
do Rio Grande do Sul e 
de áreas dos estados do Paraná e San-
ta Catarina. O segundo consolidaria a 
ocupação portuguesa de todo o Estado 
do Amazonas. Uma das marcas do perí-
odo pombalino no Brasil, com efeito, foi 
a constante preocupação em ocupar os 
territórios conquistados aos espanhóis 
nos dois tratados, com a fortificação das 
novas fronteiras. Ele ordenou a constru-
ção de grandes fortalezas, verdadeiras 
joias arquitetônicas, que testemunham a 
ambição do descendente da índia tabaja-
ra – a seguir as pegadas dos Bandeiran-
tes de São Paulo que iniciaram a expan-
são sobre as áreas de Espanha ao Sul 
do Equador. O primeiro dos fortes foi o 
de São José de Macapá, às margens do 
Rio Amazonas, no Amapá – possuindo 
paredes com um metro e meio de largura 
e em ótimo estado até os nossos dias. 

Outra obra monumental é Real Forte 
Príncipe da Beira, no Estado de Rondô-
nia, que está de pé ainda hoje, na mar-
gem direita do Rio Guaporé, na fronteira 
com a Bolívia. Também um dos orgulhos 
do legado pombalino é o Forte São Fran-
cisco Xavier de Tabatinga, próximo às 
margens do Rio Solimões, no Estado do 
Amazonas. Ele também ordenou a expul-
são dos jesuítas, que não aceitavam a 

ampliação das áreas lusi-
tanas na América do Sul 
e se recusavam a ensinar 
a língua portuguesa aos 
índios, e transferiu a capi-
tal do Brasil, que passou, 
em 1763, de Salvador 
para o Rio de Janeiro. Foi 
do Marquês de Pombal, a 
propósito, o projeto origi-
nal de transferência para 
o Rio de Janeiro da capi-
tal do Reino de Portugal. 
Mas a mudança só viria 
a ser concretizada com 
chegada ao Brasil da Rai-
nha Dona Maria I e de seu 

filho, o então Príncipe Regente D. João 
VI, transformando a Cidade Maravilhosa 
na única metrópole das Américas em ser 
capital de um país europeu – sede, aliás, 
de um Império que então o sol nunca se 
punha.
Mobilizado em ocupar as regiões ao 
Norte do Brasil, mais precisamente o 
Amapá, o Marquês de Pombal chegou 
a transferir para aquele estado todos os 
habitantes de uma cidade portuguesa 
no Marrocos, a belíssima Mazagão, com 
a sua deslumbrante cisterna em estilo 
arquitetônico neo-manuelino, localizada 
às margens do Atlântico – e cuja popula-
ção transladada para a região amapaen-
se fundaria, em 1770, a Nova Mazagão. 
O Marquês de Pombal foi, sem dúvida, 
um ‘déspota esclarecido’ no século ilu-
minado.

Portugal está a um ponto do “Euro 2016”
Portugal venceu a Albânia, por 
1 x 0, graças a um gol de Miguel 
Veloso no segundo dos três mi-
nutos do período de compensa-
ção. A Albânia perdeu a inven-
cibilidade e colocou Portugal a 
apenas um ponto da qualificação 
direta para o Campeonato da Eu-
ropa, que em 2016 será na Fran-
ça. A Seleção Portuguesa joga 
dia 8 de outubro com a Dinamar-
ca, será o penúltimo jogo da fase 
de qualificação. Dois jogos para 
somar um ponto. O técnico Fer-
nando Santos, após o jogo disse 
que será mantida a dinâmica e 
que não será fácil parar a equipe, 
vencer é importante nada está 
definido, precisamos de um pon-

to, vencendo a Dinamarca ai sim 
passamos do apuramento para o 
Euro 2016 na França. A Seleção 
Portuguesa lidera o Grupo I com 
15 pontos ganhos, a Dinamarca 
está em segundo. Lembrando 
sempre que o primeiro classifi-
cado do grupo segue qualificado 
na Euro, e o segundo vai para o 
play-off.
Os bilhetes para Portugal e Dina-
marca já estão á venda, anunciou 
a Federação Portuguesa de Fute-
bol. Os ingressos para o encontro 
do dia 8 de outubro às 19,45 no 
Estádio Municipal de Braga, cus-
tarão 10,15, e 20 euros. Agradeço 
a citação do amigo Albino Castro 
na sua coluna “Mundos do Mun-

do”, citando o lendário jogador 
“Espírito Santo Encarnado”, foi 
campeão pelo Benfica no seu 1º 
título em 1936-37, jogava ao lado 
de Valadas, Francisco Albino, 
Amaro Domingos Lopes e outros. 
Os amigos Albino e Torrão e eu, 
não vimos esse grupo jogar, mas 
ainda no final da década de 40, 
acompanhava o relato dos jogos 
pela antiga Emissora Nacional, 
na voz de Artur Agostinho hoje 
Antena Um-RDP. Querido Albino 
salve o Belenenses mesmo per-
dendo do nosso querido Benfica 
por 6 x 0. Aguardamos agora o 
pontinho que falta, já que a Sele-
ção Portuguesa está com um pé 
no Euro 2016.

Caros Amigos continuem ligados no programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar das 17 às 18 
horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 

740, o Programa “Heróis do Mar”, com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Pensamento da Semana
O tempo não espera por ninguém. Ontem é historia. O amanhã é um mistério. O hoje é uma dádiva, 
por isso é chamado de presente.
Frase de para – choque
Criança no banco da frente dá acidente. Acidente no banco de trás dá criança. 

Programe-se
Dia 19.09 Jantar da Primavera na 
Casa de Portugal de Campinas; Dia 
20.09 Festa dos 30 anos da Casa 
de Portugal do Grande ABC tendo 
como atração o ídolo Roberto Leal; 
Festa da Primavera na Casa Ilha 
da Madeira com exibição dos seus 
dois grupos folclóricos; Dia 27.09 
Cozido a Portuguesa do Rancho 
Folcl. Pedro Homem de Mello com 
o encontro das concertinas; Almo-
ço Dançante na Casa do Minho; Dia 
04.10 teremos uma tonelada de Ba-
calhau e Show de Maria de Lurdes, 
Guilherme Silva e Roberto Leal no 
Resort Monte das Oliveiras.
Maravilhosa
Foi a festa das Bodas de Diamante 
do amigo Rubens e a Sra. Dilma no 
ultimo domingo no sempre elegante 
Buffet França. 

Ele
Ao microfone deixou bem 
claro, que dentre as cen-
tenas de amigos clientes e 
conhecidos, este escolheu a 
dedo duzentas pessoas para 
ali estarem presentes.
Ficamos
Lisonjeados em termos 
estado entre estes duzen-
tos convidados. A festa foi 
um estrondo, sem falar na 
decoração que arrasou. 
Mas também pudera, a 
festa era dos patriarcas da 
empresa Rubens Decora-
ções. 
Não percam
No próximo almoço do 
Rancho Pedro Homem de Mello no 
dia 27.09, teremos o encontro das 
concertinas, ou melhor, um encon-

tro de sanfoneiros. Lá es-
taremos. 
Show
Deu o Grupo Folclórico da 
Casa de Brunhosinho no 
ultimo sábado na Adega 
da Lusa. Parabéns à di-
reção. 
Legislativas
Caros amigos, dia 04.10 
teremos em Portugal as 
eleições Legislativas. Se 
você esta recenseado no 
consulado devera receber 
seu voto pelo correio. As-
sim que receber seu voto, 
devolva-o pelo correio até 
o dia 04.10.
O Torrão

Sempre seu amigão, deixa a todos 
um abração, e promete voltar na 
próxima edição.

Dia 19.09.2015
Jantar da Primavera em Campinas
A Casa de Portugal de Campinas 
estará nesta noite realizando um 
grande Jantar da Primavera.
Teremos no cardápio petiscos, cal-
do verde, bacalhau assado na brasa 
a moda da casa, batatas ao murro, 
arroz, salada de grão de bico, sa-
lada primavera, lagarto ao molho 
madeira (opcional) e sobremesa.  
Teremos musica ao vivo para dan-
çar. Informações Rua Ferreira Pen-
teado, 1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752  
Dia 20.09.2015
Roberto Leal nos 30 anos da 
Casa de Portugal do ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC 
dando continuidade às comemora-
ções dos seus 30 anos, estará tra-
zendo o ídolo Roberto Leal neste 
dia. Teremos às 12,30 almoço self-
-service bacalhoada a moda além 
de outros pratos e acompanhamen-
tos e às 15 horas o grande show de 
Roberto Leal. Convites e informa-
ções R. Nossa Senhora de Fátima 

55 - Santo André – São Paulo - fo-
nes (011) 4436.0223 – 4438.0188
Festa da Primavera na Casa Ilha 
da Madeira
Você não pode perder mais esta 
grande festa da Casa Ilha da Madei-
ra. O inicio será a partir das 13 horas 
com comidas típicas madeirenses e 
exibição dos grupos folclóricos da 
entidade. Sorteios de brindes entre 
os presentes. Informações e convi-
tes: Rua Casa Ilha da Madeira, 214 
Bairro Horto Florestal – São Paulo 
(11) 2231.8818 - 2231.0922
Dia 27.09.2015
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  
Cozido a Portuguesa do Pedrão
O Rancho Folclórico Pedro Homem 
de Mello, estará neste dia realizan-
do mais um Cozido a Portuguesa, 
além de outros pratos, saladas e 
acompanhamentos. Muita musica 
para dançar, exibição do anfitrião 
e teremos o encontro das concerti-
nas para todos dançarem. Convites 
com a diretoria, componentes ou no 
local: Salão da Basílica do Carmo, 
Rua Martiniano de Carvalho, 156 
Bela Vista. Informações e convites 
fones 3288.5470 – 3241.0831 
Dia 04.10.2015
Roberto Leal e 1 Tonelada de Ba-
calhau na Pousada Monte das 
Oliveiras 
Imperdível vai ser este final de se-
mana no Resort Monte das Olivei-
ras de 02 a 04.10.2015. Teremos 
uma tonelada de Bacalhau além de 
outros pratos e acompanhamentos 
e grande Show de Maria de Lurdes, 
Guilherme Silva e Roberto Leal. 
Convites, reservas e informações 
(11) 2095.6364-4598.4000

Anote aí, o idolo 
Roberto Leal estará 
neste dia 20.09  na 
Casa de Portuigal 
do Grande ABC e 
dia 04.10 na Pou-
sada Monte das Oli-
veiras. Detalhes em 
nossa agenda

Dia 17.09.2015
Marina Rachas (filha do casal Fernanda 
Rachas e Renato Reis); José Manuel 
Cáccia Gouveia (Diretor da Provedoria), 
Maria Olívia dos Santos (esposa Ernes-
to Alves – Galeto´s); Comemoração em 
2015, dos 27 anos de enlace do casal 
Isabel e Quim; Sra. Maria Cândida (a co-
nhecida amiga Canducha); a belíssima 
Marta Azevedo ( cantadeira e sanfoneira 
do Grupo do Augusto Canário).
Dia 18.09.2015
Prof. Leonardo Placucci; Dr. Leonar-
do Placucci Filho; José Augusto Vieira; 
Georgina Ramos de Andrade (esposa 
Alberto M. Andrade ambos do Elos Sul); 

Manuel Bastos; Dr. David da Fonte (Di-
retor da Casa de Portugal e presidente 
do Elos Sul); Alberto Henrique Figueire-
do (nosso amigo das festas); Fernando 
Azevedo (motorista amigo do Grupo dos 
Veteranos que em 2012 conduziu-os 
em Portugal); Aniversario de Casamen-
to dos amigos Antonio Gomes (Padaria 
Nova Charmosa ) e a Sra. Daleth A. M. 
de Oliveira Gomes.
Dia 19.09.2015
Idalécio Júnior; Ângela Maria Visconti; 
Lana Morgado Martinez; Francisco Gomes.
Dia 20.09.2015
Neste dia em 2015 comemoram 53 anos 
de enlace os amigos Sra. Emilia e Sr. Rui 
Caldeira a quem enviamos nossos since-
ros parabéns; Sra. Maria Emilia Pereira 
Pinto (esposa do amigo e nosso assinan-

te Sr. Jacinto  José Pereira). 
Dia 21.09.2015
Maria Luiza Carolino; Dia do radialista, 
nossos parabéns a todos os amigos da 
classe; Karina Caldeira Bravo (que tra-
balha na Numatur Turismo da V. Guilher-
me e filha do amigo Manuel Caldeira). 
Dia 22.09.2015
Fernando Mauricio de Abreu (Inserva Tu-
rismo); Dra. Sueli de Freitas Veríssimo; 
Rosa Chaves; Guilherme de Carvalho (fi-
lho da amiga Maria Helena e do falecido 
David Abrantes de Carvalho); Aniversa-
rio de casamento dos amigos Dra. Ma-
rilene F. Carreira e o Dr. Carlos Carreira 
(Será que vai ter festa???).
Dia 23.09.2015
Ana Cristina Pereira; Dativo G. Ramos; 
Solaner Gonçalves.
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O que você deve saber sobre as 

Eleições Legislativas em Portugal
As eleições Legislativas em Portugal 
irão decorrer no dia 04.10. Se você 
esta recenseado no consulado deve-
ra receber seu voto pelo correio. Os 
votos devem começar a sair de Lis-
boa, por correio, no dia 7 de Setem-
bro, assim não devem chegar aos 
eleitores antes de 12 de setembro. 
Assim que receber seu voto, deve-o 
postar no correio até a data da elei-
ção, ou seja, o carimbo de postagem 
do correio precisa ser anterior ao 
dia 04.10. Caso não receba seu voto 
pelo correio, esse caso, ou o eleitor 
não está recenseado na área de São 
Paulo ou está com o endereço anti-
go.Tem havido muitos casos de elei-

tores de São Paulo que, quando vão 
a Portugal, fazem lá o seu Cartão de 
Cidadão e declaram residir em Por-
tugal. Isso faz com que o recensea-
mento em São Paulo seja cancela-
do. Para tirarem esta dúvida podem 
acessar o www.recenseamento.mai.
gov.pt e verificar qual o distrito eleito-
ral o cidadão está inscrito. Se cons-
tar como São Paulo, muito provavel-
mente é porque o eleitor mudou de 
residência, e no recenseamento elei-
toral ainda consta a morada antiga, 
que é para onde terá ido o boletim de 
voto e onde ele poderá levantá-lo se 
assim desejar. Caso o eleitor queira 
antes disso confirmar qual o endere-

ço com o qual está cadastrado, bas-
ta contatar o Consulado pelo email 
eleicoes@spaulo.dgaccp.pt e forne-
cer os seus dados (nome data de 
nascimento e número de cartão de 
cidadão). O Consulado de Portugal 
em São Paulo mantém desde o dia 
1 de Setembro, dois canais diretos 
prestando esclarecimentos sobre as 
eleições legislativas portuguesas. O 
primeiro canal é o telefone (005511) 
3084-1868, das 9 às 12 horas e das 
14,30 às 17 horas de segunda a 
sexta-feira, e o segundo é o e-mail 
eleicoes@spaulo.dgaccp.pt  Ambos 
os canais se manterão ativos até o 
dia 14/10.

35ª Festa  de Flores e Morangos de Atibaia
Em uma área aproximadamente de 
36mil m2, nas instalações do parque 
Municipal Edmundo Zanoni, localizado 
a Av. Horácio Neto, 1030 Atibaia, abriga 
um espaço verde, lago, parque infantil, 
salão do artesão e Museu de história 
Natural, teremos durante os finais de 
semana do mês de Setembro a 35º 
edição da Festa de flores e Morango 
de Atibaia. Numa realização da Asso-
ciação Hortolândia de Atibaia, neste 
ano, o festival terá um encontro ainda 
mais inesquecível das culturas japone-
sa e brasileira, já que é um dos eventos 
oficiais comemorativos aos 12 anos do 
Tratado de Amizade Brasil Japão. O fes-
tival é o quarto evento cultural paulista 
que mais atrai o público de fora do Es-
tado de São Paulo. Quem for até Atibaia 
poderá aproveitar durante os sábados 
e domingos um festival artístico com 
grupos representantes dos mais varia-
dos países, além dos tradicionais shows 
de taikô e bono dori, e apresentações 
itinerantes voltadas ao público infantil. A 
festa conta ainda com uma área voltada 
para a gastronomia, com destaque para 
as delícias produzidas com morango, 
receitas da saborosa culinária japone-
sa, entre outras comidinhas e lanches. 
Um espetáculo à parte, o pavilhão de 
exposição com seus 1.500 m2 recebe 
a cada edição uma decoração diferente, 
com as mais variadas espécies de flores 
e plantas, ornamentadas artisticamente 
pela comunidade japonesa.
Completa o festival em grande estilo o 
setor de comercialização de plantas, 
onde é possível encontrar as mais be-
las flores e plantas, com o frescor e a 
qualidade de produtos que vêm direto 

do produtor, assim como os belos e 
suculentos morangos. Para participar 
dessa grande festa, os ingressos po-
dem ser adquiridos antecipadamente 
por R$ 22,00 e na bilheteria local por 
R$ 26,00. Crianças até 10 anos e pes-
soas com necessidades especiais não 
pagam. Estudantes e pessoas acima de 
60 anos têm direito à meia entrada. Às 
sextas-feiras os ingressos custam R$ 
13,00. Mais informações sobre pontos 
de vendas e detalhes sobre o festival, 
no site: www.floresemorangos.com.br 
ou pelo Telefone 0800-555-979    

Grupo da Casa de Brunhosinho na
Adega da Lusa

A Associação Portuguesa de 
Desportos, por meio de seu 
Dpto. Sócio Cultural realizou 
no ultimo dia 12 de Setembro 
de 2.015, a sua já habitual 
Adega da Lusa, que mais uma 
vez contou com o apoio cultu-
ral da Kitilare Moveis, Gráfica 
GG, Hoenka Prod. Quimicos, 
Hotel LM. Como de costume, 
o vira livre esteve a cargo da 
tocata do Grupo Folclórico da 
Associação Portuguesa de 
Desportos. Tivemos primeira-
mente a exibição do convida-
do Grupo Folclórico da Casa 
de Brunhosinho que agora 
comandado pelo ensaiador 
Junior, adentrou com Fadinho 
do Zé da Adega e exibiu do 
seu repertorio modas como: 
Corridinho do Meu Pai, Vira 
Cruzado, De Vila Franca a 
Alcame, Fado Rusga, Pula-
dinho, Parra da Uva, Vira do 
Camelo, Festa na Aldeia e 
ainda Brunhosinho em festa. 
A tocata do Grupo da Casa 
de Brunhosinho comandado 
pelo acordeonista Marcelo 
João ofereceu mais um vira 
livre aos presentes. Já o gru-
po anfitrião se exibiu com as 
modas “Malhão de Águeda, 
Chula da Livração, Fandango 
de Vila Verde, Pai do Ladrão, 
Malhão Malhão, Rusga da 
Despedida”, e outras.

O acordeonista e diretor do Grupo Folc. Da Casa de Brunhosinho Marcelo 
João comandando o Vira Livre.

Aqui reunido vemos o convidado da noite Grupo Folclórico da Casa de Bru-
nhosinho.

Vemos a entrada do anfitrião, Grupo Folc. Da Associação Portuguesa de Desportos.

Encontro de amigos no “Almoço das Quintas” 
O tradicional almoço da Co-
munidade Luso Paulista, o 
“Almoço das Quintas”, rea-
lizado há décadas na Casa 
de Portugal, voltou a estar 
concorrido no ultimo dia 10 
de Setembro de 2.015 com 
a presença de bons amigos. 
Ali se reúnem semanalmen-
te, empresários, advogados e 
dirigentes associativos, para 
saborear as delícias da culi-
nária portuguesa. Na próxi-
ma quinta feira, apareça você 
também por lá, Avenida da Li-
berdade, 602 bairro da Liber-
dade, sua participação é por 
adesão. Informações e reser-
vas para grupos e empresas 
3209.5554 – 3342.2104.

Neste dia aqui vemos o Sr. Dov Fridman, o amigo Sr. Ferdinando 
Rosa Pereira, a assessora de imprensa Marilda Vieira, o presidente 
Com. Antonio dos Ramos, a empresaria e produtora do Festival de 
Fados no Rio e São Paulo Coni Lopes, e o presidente da Casa Ilha 
da Madeira Sr. José Manuel Bettecourt.
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Benfica Mostrou que Sabe Fazer 
Mais do que Tinha Vindo a Mostrar

Adrien e SlimAni conServArAm 
A perfeição do Sporting forA

O português, de penâlti, 
e o argelino assinaram os 
gols dos “leões” em Vila 
do Conde. O Rio Ave re-
agiu no segundo tempo, 
mas não evitou a derrota, 
a primeira na Liga. Spor-
ting partilha liderança com 
o FC Porto. O Rio Ave fez 
pela vida, mas a recepção 
ao Sporting acabou da 
mesma maneira que as 
duas anteriores: com um 
triunfo do visitante pela 
diferença mínima (1-2). 
Os “leões” não mostra-
ram a sua melhor cara em 
Vila do Conde, mas foram 
mais certeiros e domina-
ram nos momentos certos 
para igualarem o FC Por-
to no comando da Liga. 
Os vila-condenses perde-

ram a invencibilidade, en-
quanto os lisboetas man-
tiveram a perfeição fora 

de casa no campeonato, 
com nove pontos em três 
partidas.

LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 4

DISTRITAIS

As críticas que têm surgido 
nos últimos dias à realização 
de três jogos da Liga NOS 
no dia 4 de outubro, data 
das eleições legislativas, 
não vão motivar qualquer 
alteração da parte da Liga.A 
e imprensa sabe que Pedro 
Proença tomou nota destas 
posições, mas está impossi-
bilitado de mudar a data dos 
referidos jogos, uma vez que 
não há calendário disponível 
para a marcação das parti-
das U. Madeira-Benfica, FC 
Porto-Belenenses e Sportin-
g-V. Guimarães.

Estando a 7.ª rodada do 
campeonato agendada para 
o fim de semana de 3 e 4 de 
outubro, dois dos clubes só 
poderão jogar no domingo 
em virtude da realização dos 
jogos das competições eu-
ropeias nos dias anteriores, 
uma vez que terá de se cum-
prir a regra das 72 horas de 

Liga não Muda Jornada das 
Eleições Jogos a 4 de Outubro

PORTO
JORNADA 2

“Encarnados” derrotaram 
o Belenenses por 6-0, na 
Luz, no iniciou da 4.ª rodada 
da Liga, com um “bis” de Jo-
nas e outro de Mitroglou.

A mais convincente exibi-

JORNADA 6JORNADA 4

AVEIRO
JORNADA 1

ção do Benfica nesta tem-
porada aconteceu na sex-
ta-feira, no Estádio da Luz, 
frente a um Belenenses que 
devia ter equipado de azul 
bebé. Meia dúzia de gols, no 

iniciou da 4.ª rodada, espe-
lham a superioridade benfi-
quista, que deu ânimo aos 
menos crentes.

Torcedores do Benfica es-
queçam aquela equipe que 
entrava em campo, especial-
mente nos jogos em casa, 
dando a sensação de que 
lhe faltava o ar e o oxigênio 
estava todo concentrado jun-
to da baliza adversária. Essa 
ideia de jogo esfumou-se 
na atmosfera da Luz. Nesta 
dia em que, o Benfica subiu 
ao gramado com uma botija 
de O2 às costas, preparado 
para a utilizar lentamente, 
sem pressa para encontrar 
o momento certo até chegar 
ao gol,foi uma apresentação 
de gala

Corona foi rápido a render Juros ao fC porto
O mexicano estreou pelos “dragões” e fez os dois primei-
ros gols da vitória da sua equipe sobre o Arouca, que per-
deu pela primeira vez na Liga, Jesús Corona foi uma das 
várias novidades do FC Porto para a 4.ª rodada da Liga e 
o mexicano não demorou a surpreender os zaqueiros do 
Arouca. Os dois clubes começaram o jogo igualados na 
classificação e o atacante foi decisivo para desequilibrar 
um resultado que os visitantes se esforçaram por nivelar, 
ao marcar os dois primeiros gols do triunfo portista em 
Arouca (1-3).
Pena, em 2000, e a caminho de uma série de nove roda-
das seguidas a marcar, tinha sido o último a estrear com 
um bis no campeonato pelos “azuis-e-brancos”. Com 
este desfecho, os “dragões” asseguraram a continuidade 
na frente do campeonato antes do clássico da próxima 
rodada, frente ao Benfica, no Dragão.

intervalo. É que no dia 5 os 
jogadores terão de apresen-
tar nas seleções nacionais.

Assim, o Sporting enfrenta 
o Besiktas dia 1 às 18 horas 
e o V. Guimarães no domin-
go às 20h30; o Benfica joga 
com o At. Madrid a 30 às 

19h45 e com o U. Madeira 
domingo às 16 horas. Dife-
rente é o caso do FC Porto, 
que mede forças com o Chel-
sea a 29 e poderia antecipar 
a partida com o Belenenses 
para sábado, mas optou por 
descansar mais um dia.



Esportes
Rio de Janeiro, de 17 a 23 de Setembro de 2015Portugal em Foco 13

Clube Congratula-se com a Decisão 
da Construção da Academia

O SC Braga emitiu um co-
municado no seu ‘site’ oficial 
da Internet, na sequência da 
decisão tomada, em reunião 
do Executivo da Câmara Muni-
cipal, relativa à construção da 
academia do clube.

“Conhecida à decisão resul-
tante da reunião camarária que 
aprovou, por maioria, a propos-
ta de doação de terrenos para 
a construção da Academia do 
Sporting Clube de Braga, vem 
o clube congratular-se com 
esta deliberação e com o pas-
so que ela representa no sen-
tido de permitir que esta obra, 
vital para o futuro de uma insti-
tuição quase centenária, possa 

FIFA: Procuradora Norte-americana 
Diz que Nada Está Acima da Lei

A procuradora-geral dos 
Estados Unidos, Loretta Lyn-
ch, frisou que ninguém está 
acima da lei e que a justiça 
perseguirá os infratores, sem 
ter em conta o poder que te-
nham, no âmbito do escânda-
lo de corrupção na FIFA.

Lynch falava na abertura 
da conferência anual de pro-
curadores e no seu discurso 
fez referência à investigação 
conjunta entre as autoridades 
norte-americanas e suíças a 
casos de corrupção que en-
volvem a FIFA.

A procuradora salientou 
que a investigação conjunta 
permitiu demonstrar como 
altos dirigentes do órgão má-
ximo do futebol mundial co-
meteram ilegalidades durante 
anos.

“Com esta ação deixamos 
muito claro uma vez mais que 

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) prometeu aos 
clubes brasileiros que irá pedir à 
FIFA permissão para recorrer a 
imagens televisivas de forma a 
auxiliar a arbitragem dos jogos 
da primeira divisão em 2016.

A CBF, em reunião com os 
representantes dos clubes que 
solicitaram mudanças na arbi-
tragem, propôs a criação de um 
juiz de vídeo, tendo como fun-
ção acompanhar, com recurso 
a repetições, os jogos pela tele-
visão, tendo este possibilidade 

“Não asseguro que Cristiano 
Ronaldo Continue no Real Madrid”
Líder ‘merengue’ assume que o interna-

cional português poderá abandonar o clube 
antes do previsto.

A certeza de Florentino Pérez já foi maior 
e é o próprio presidente do Real Madrid a 
confirmar que este poderá mesmo sair da 
turma espanhola.

“Ronaldo tem contrato e queremos que 
ele continue conosco futuramente, mas nes-
ta vida não podemos assegurar nada”, disse 
em conversa com o a inprensa.

Cristiano Ronaldo foi várias vezes apon-
tado a vários colossos europeus por alega-
damente estar insatisfeito com o trabalho de 
Rafa Benítez.

Arbitragem: Brasil Vai Pedir à FIFA Para Recorrer a Imagens

da colaboração entre as ins-
tâncias judiciais suíças e a 
procuradoria de Nova Iorque, 
que os acusa de terem acei-
tado subornos e comissões 
desde os anos 90, a troca de 
favores.

Nesse mesmo dia, o mi-
nistério público suíço abriu 
uma investigação a alegados 
atos de corrupção nas elei-
ções das sedes para os Mun-
diais de 2018 (na Rússia) e 
2022 (no Qatar).

Entre os sete detidos, seis 
permanecem em Zurique, à 
espera de extradição, e outro, 
Jeff Webb, já foi entregue às 
autoridades norte-america-
nas.

A FIFA foi abalada por 
este escândalo de corrupção 
em maio, a dois dias da ree-
leição de Joseph Blatter para 
a presidência do organismo, 
no processo aberto pela justi-
ça dos Estados Unidos e que 
levou a acusações a 14 diri-
gentes e ex-dirigentes.

No início de junho, Blat-
ter apresentou a demissão, 
abrindo o caminho para no-
vas eleições, marcadas para 
26 de fevereiro.

O príncipe jordano Ali bin 
Al Hussein, antigo vice-pre-
sidente da FIFA, o francês 
Michel Platini, presidente da 
UEFA, o sul-coreano Chung 
Mong-Joon, também antigo 
vice-presidente da FIFA, e o 
ex-futebolista brasileiro Zico 
já anunciaram que são can-
didatos.

ainda que a direção do clube 
“vai solicitar a convocação de 
uma Assembleia Geral Extraor-
dinária a realizar brevemente e 
na qual os associados votarão a 
aprovação geral do projeto para 
a construção da Academia”.

“A Direção anuncia que 
continuará em conversações 
com a autarquia no sentido 
de encontrar soluções para a 
replanificação do projeto ina-
cabado da Piscina Olímpica, 
inserindo-o no plano para a 
reabilitação do Parque Norte 
e dotando a área de valências 
desportivas, comerciais e es-
truturais”, lê-se no final do co-
municado.

os procuradores de todo o 
mundo estão unidos para er-
radicar a corrupção e trazer 
à justiça os malfeitores, sem 
importar a complexidade ou 
o poder que tenham”, disse 
Lynch.

A norte-americana defen-
deu a mensagem que “nin-
guém está acima da lei” e que 
“nenhuma organização cor-
rupta” está fora do alcance.

“Seja um país ou uma or-
ganização, seja cometida por 
funcionários ou por um cida-
dão, a corrupção agride os 
nossos valores, diminui a nos-
sa confiança nas instituições 
e abala os fundamentos da 
sociedade civil”, acrescentou.

A 27 de maio, as autori-
dades suíças detiveram sete 
dirigentes da FIFA, sob a acu-
sação de corrupção.

As detenções foram fruto 

finalmente ser levada a cabo”, 
refere o emblema minhoto no 
comunicado.

O mesmo documento refere 

de comunicar com o árbitro da 
partida.

“Sabemos que é impossível 
para os seres humanos para al-
cançar o índice de erro zero na 
arbitragem e é por isso que va-
mos pedir à FIFA para aprovar 
o uso de imagens de televisão 
para ajudar os árbitros”, disse o 
presidente da CBF, Marco Polo 
del Nero.

Segundo o organismo bra-
sileiro, que pretendo liderar o 
processo de introdução da tec-
nologia no futebol, o árbitro de 

vídeo terá como função “corri-
gir a atribuição de erros técni-
cos ou disciplinares claros, que 
podem influenciar diretamente 
o resultado ou progresso das 
partidas”.

Em caso de decisão favo-
rável por parte da FIFA, a CBF 
será a primeira federação a ob-
ter luz verde para a utilização 
de imagens televisivas na arbi-
tragem, um cenário que parece 
bastante improvável, em virtude 
da forte oposição do organismo 
ao recurso a tecnologias.

CoNFRAteRNIzAção De 117.º
ANIVeRsáRIo Do CluB De 
RegAtAs VAsCo DA gAMA

O Presidente Eurico Miranda quando homenageava o 
Sr. Henrique Coelho com o escudo de 50 anos de asso-
ciado do C.R. Vasco da Gama

Um dia muito especial para a 
família vascaína comemo-
rado com diversos eventos 
em suas sedes. Afinal de 

contas são 117 anos de glórias e tra-
dições portuguesas. E mais uma vez 
diretores, associados e convidados se 
reuniram na Sede Náutica da Lagoa 
para a tradicional Sessão Solene. Foi 
uma noite marcada por muita alegria e 
descontração, uma verdadeira confra-
ternização da família vascaína. Traze-
mos alguns flashes desses momento 
de alegria nesta reportagem. Salve o 
nosso querido Club de Regatas Vasco 
da Gama. Eternamente campeão den-
tro dos nosso corações Casaca, Ca-
saca, “Casaca a turma é boa é mesmo 
da fuzarca Vasco Vasco Vasco”.

Uma noite de muita emoção para o grande vas-
caíno Adão Ribeiro recebendo seu escudo de 
50 anos de vida associativa das mãos do Presi-
dente Eurico Miranda

Festejando os 117 anos de glórias do querido 
Vasco da Gama, os amigos Jorge Costa e José 
Alberto Miranda

Numa pose es-
pecial na Sede 
Náutica da 
Lagoa, o Nilton 
distribuindo 
felicidade na 
Sessão Solene 
com o Presi-
dente Eurico 
Miranda e o 
vice-presiden-
te Fernando 
Horta

Um time de primeira nesta noite de gala da família vascaína, Nilton, Ricardo, Dr. Antonio Peralta, 
José Carlos Pereira, o vice-presidente Fernando Horta, João Paredes, José Joaquim Cardoso Lima, 
Chiquinho Vila Nova, Dalberto e Sobrinho, bridaram com vinho Português e Whisque

Uma explosão 
de alegria 

dos amigos 
na festa em 

homenagem 
aos 117 anos 
de fundação 

do Club de 
regatas Vasco 

da Gama, 
num destaque 

especial o 
Presidente 

da Sincomac 
Antonio Lopes 
e dois amigos
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A 120ª edição da FESTA 
PORTUGUESA, ocorrida no úl-
timo domingo (13/09) no CLUBE 
RECREATIVO PORTUGUÊS DE 
JACAREPAGUÁ, vai ficar na His-
tória. Deu tudo certo, o público 
compareceu, a mesa de aperiti-
vos estava farta como sempre e 
o Buffet do almoço melhor ain-
da. No palco do Ginásio Álvaro 
Costa muitas atrações: Cardoso 
Sanfona Biônica, atacando de 
mestre de cerimônias, a Cantora 
Dulce, Cláudio Santos e Amigos, 
que vem agradando tanto que 
fechou uma agenda fixa para 
as próximas edições da festa, e 
canjas muito especiais de alguns 
convidados presentes ao evento: 
o cantor José Chaves; Roberto 
Maia, cover do mais popular can-
tor português no Brasil: Roberto 
Leal; João Mossoró, que lembrou 
clássicos do eterno Luiz Gonza-
ga, numa integração incomum 
das culturas regionais brasilei-
ra e portuguesa. Mas o melhor 
ainda estava por vir: a platéia de 
convivas da Festa Portuguesa, 

FESTA PORTUGUESA COMEMORA 120 EDIÇÕES

RECHEADA DE ATRAÇÕES E 0 PRESIDENTE OLIVÉRIO
CARVALHO SELA PARCERIA EM JACAREPAGUÁ,  ENTRE 

O CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS E CASA ALDEIAS DE PORTUGAL

aplaudiu de pé a apresentação  
do RANCHO FOLCLÓRICO LA-
VRADEIRAS DE PORTUGAL, 
que emocionou o público com 
cantos e danças tradicionais lusi-
tanas. Mas a tarde do último do-
mingo ainda reservaria a todos 

outra grande surpresa: em con-
versa durante o evento, Marcelo 
Terrinha, ensaiador do RANCHO 
FOLCLÓRICO LAVRADEIRAS 
DE PORTUGAL e Presidente da 
Casa ALDEIAS DE PORTUGAL, 
solicitou ao Presidente do CLU-

BE RECREATIVO PORTUGUÊS, 
Olivério Carvalho, utilizar o espa-
ço do clube para os ensaios do 
LAVRADEIRAS DE PORTUGAL. 
Pedido prontamente atendido 
pelo presidente Olivério Carva-
lho e sacramentado ao vivo e a 

cores na sua fala ao microfone, 
quando selou com Marcelo Terri-
nha a parceria de cooperação e 
auxílio mútuo entre as duas insti-
tuições co-irmãs na região : CLU-
BE RECREATIVO PORTUGUÊS 
DE JACAREPAGUÁ E CASA 
ALDEIAS DE PORTUGAL. De-
finitivamente o último dia 13 de 
setembro de 2015 já entrou para 
os anais da História de Diversão, 
Cultura e Lazer promovidos pela 
integração entre agremiações de 
BRASIL e PORTUGAL.  

 A próxima edição da FESTA 
PORTUGUESA acontecerá no 
dia 11 de outubro, e terá Car-
doso Sanfona Biônica, Canto-
ra Dulce e conjunto Lisboa Rio 
Show, o mais novo contratado 
fixo da festa, Cláudio Santos e 
Amigos e também já confirma-
do, um dos maiores fadistas do 
Brasil, Ramiro da Maia. Outras 
informações sobre a FESTA 
PORTUGUESA, acesse o site 
do Clube ou ligue para a nos-
sa secretaria nos fones: 2423-
3585 ou 3251-3585.  

PROGRAMAÇÃO CLUBE DOS
PORTUGUESES  -  VIDA ASSOCIATIVA

No centro ao microfone, Olíverio Carvalho, lado a lado com Cardoso e Marcelo Terrinha, Sacramenta a União do Clube dos 
Portugueses e Casa Aldeias de Portugal

Petiscar 
é preciso, 
ninguém 

consegue 
ficar longe 

da mesa de 
aperitivo da 

Festa Portu-
guesa

Calçados ou descalços, todos na trilha do Folclóre Português Rancho Lavradeiras de Portugal, dinignidade e emoção em vermelho e verde

Cantos e 
Danças 

de
Portugal

Domingo feliz na festa portuguesa e no próximo sábado mais festas, 
a faixa no alto avisa, Valério Cazuza e Banda

Cláudio Santos, contrato fechado para próxima 
edições da festa

• DIA 19 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 22:30:
DISCOTEQUE, A FESTA ESPECIAL – DVJ LUIZ RECEBE VALÉRIO CAZUZA

E BANDA E DENTRO DO MESMO PROJETO, DIA 10 DE OUTUBRO,
DVJ LUIZ CONVIDA BANDA ANJOS DA NOITE.

• BAILE AMIGOS DA DANÇA: TODA QUARTA, A PARTIR DAS 18 H
DIA 07 DE OUTUBRO DJ LUIZ RECEBE BANDA ALTO ASTRAL
DIA 14 DE OUTUBRO DJ LUIZ RECEBE BANDA ESTAÇÃO RIO

DIA 21 DE OUTUBRO DJ LUIZ RECEBE BANDA MILÊNIO
• TODO SÁBADO, A PARTIR DAS 18H, BAILE DOS SONHOS DOURADOS

COM O GRUPO SOM E VOZES
• TODO DOMINGO, A PARTIR DAS 18 H, DOMINGUERIA

VIP COM GEAN E ROGER E CONVIDADOS   
CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ

DIVERSÃO, CULTURA E LAZER
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VAMOS PAGAR A CONTA

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

Será que em mo-
mentos de crise a 
única alternativa de 
solução é o aumen-
to ou criação de no-
vos impostos? Por 
que não cortar des-
pesas, privilégios de 
poucos, que nos dão 
a sensação de que 
todos vivem nabes-
camente às custas 
dos nossos tributos! 
Por que a presiden-
te Dilma ao invés de propor a volta da CPMF não 
começa reduzindo o número de ministérios, hoje 
39, para 15 no máximo? Por que não acaba com 
dezenas de milhares de cargos comissionados, 
que atendem apadrinhados, deixando apenas 
aqueles que trabalham e contribuem com a Na-
ção? Por que Dilma não acaba com o famigera-
do cartão corporativo do Planalto, sem nenhum 
controle de despesas, que levam aqueles que 
estão a sua volta a usufruírem de viagens inú-
teis e banquetes pagos com dinheiro público? 
Será que a presidente ainda não percebeu que 
a época é de vacas magras e a gastança dos 
períodos das vacas gordas chegou ao fim, com 
o país vivendo o vexame de ter sido rebaixa-
do, perdendo o selo de bom pagador! Até agora 
Dilma não disse quando vai cortar ministérios, 
cargos comissionados e todas as exageradas e 
inúteis despesas que estão a sua volta. Limitou-
se a anunciar a chegada de remédios amargos 
para a população, mas que até agora ela não 
tomou! Fica mais fácil passar a receita para o 
povo, impondo-lhe o pagamento da criação ou 
aumento de novos impostos, sem levar em con-
ta que o país já possui uma das maiores cargas 
tributárias do mundo. Confiamos que o Congres-
so dê um solene NÃO a mais este massacre da 
população brasileira!
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Numa linda imagem durante o Convívio Social Transmontano, o presidente Antonio 
Paiva e esposa a primeira-dama Fátima Paiva com familiares e amigos

Aniversariantes 
Transmontanos
Homenageados

Dando sequência a sua pro-
gramação do mês de se-

tembro, a diretoria da Casa de 
Trás-os-Montes realizou mais 

um almoço em homenagem aos 
Aniversariantes do Mês, como 
sempre a Casa sempre bem ar-
rumada e preparada para rece-

ber associados e amigos que 
prestigiam o Convívio Social 
Transmontano. E desta vez a di-
retoria e demais colaboradores 
prepararam um cardápio super 
variado, em destaque Arroz de 
Polvo, um churrasco completo 
e sobremesa, frutas e bolo. A 
animação musical do evento fi-
cou sob a responsabilidade do 

excelente Conjunto Josevaldo 
e seu Trio que vem agradando 
a todos pela sua musicalidade 
e repertório, parabéns ao Trio. 
Como é tradicional foi realizado 
o famoso parabéns em home-
nagem aos aniversariantes. Foi 
um bom pedaço de tarde, onde 
todos puderam desfrutar da cor-
dialidade transmontana.

Um verdadei-
ro encontro 

de gente boa 
e amiga no 

Solar Trans-
montano, 

Domingos e 
esposa Per-
ci, Joaquim 

Vieira, Auré-
lio, a diretora 

Maria Alice 
Abreu e An-
tonio Abreu

Quem marcou 
presença no 
Almoço dos 
Aniversariantes 
no domingo 
transmontano 
foi o Francisco 
Martins. Na 
foto com Maria 
Alice Abreu, 
Antonio Abreu 
e demais 
amigos

Outra turma animada no tradicional almoço da Casa de Trás-os-Montes, José e espo-
sa, Manuel, Manuel Coutinho e demais familiares e amigos
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Vindimas à Portuguesa Benfiquista 
com sorteios agitou a casa das Beiras

Um mo-
mento es-
pecial das 
vindimas e 
os compo-
nentes do 
R.F. Ben-

vinda Maria 
fazendo 

a meren-
da sob a 

atenção do 
público

Linda 
imagem 

do R.F. Ben-
vinda Maria 
apresentan-

do-se sob 
a ramada, 
ao fundo a 

Tocata

Vindimas em Por-
tugal. A Casa do Ben-
fica do Rio de Janeiro, 
realizou uma grande 
festa no dia 13 de se-
tembro, na Casa das 
Beiras, relembrando 
o mês das colheitas e 
vindimas tradicionais. 
Salão totalmente lo-
tado com uma gran-
diosa ramada e sa-
borosos cachos para 
encenar as Vindimas 
à Portuguesa. Ao som 
do Conjunto Típicos 
da Beira. O Queiro-
ga sempre ativo no 

agitou do momento 
do vinho do pipo,no-
vinho,docinho servi-
do nas mesas junta-
mente com as uvas 
que acabaram de ser 
vindimadas. Os ani-
versariantes do mês 
foram homenageados 
com bolo oferecido 
pelo vice-presidente 
Antônio Ribeiro, da 
Padaria Santo An-
tônio. Leilão com os 
produtos portugueses 
e bingo com varios 
prêmios.

Para fechar a festa 
foram sorteados brin-
des, pelo número do 
ingresso, Está de pa-
rabéns,o presidente 
Antônio Augusto, toda 
a diretoria da Casa do 
Benfica que convida a 
todos para a próxíma 
Festa que divulgare-
mos breve Saudações 
benfiquistas e até lá 
com certeza de mas 
uma grande festa 
Benfiquista

A mesa do vice-presidente benfiquista Antonio Ribeiro, 
esposa Maria Antonia Ribeiro, os amigos Alberto, Maria 
do Céu, Gertrudes e demais amigos

Numa grandiosa confraternização na festa benfiquista, o ex-presidente Queiroga, o 
presidente Augusto Antônio, Ramiro da Maia, Antonio Lopes, Neumara Coelho, o Pre-
sidente Beirão José Henrique, o vice Luís Ramalhoto e sua mãe D. Lourdes Rama-
lhoto e Sr. Júlio Robalo

Num close especial, o Presidente da Casa do Benfica Au-
gusto José, o diretor Eduardo Rocha, com as deliciosas 
uvas servidas ao público

Quem já está de volta de Portugal depois de uma mere-
cidas férias é o casal D. Olinda e Luís Albuquerque e já 
foram prestigiar a Festa das Vindimas

Um time de 
primeira no 
domingo na 

Casa das 
Beiras, os 
radialistas 

Vera e 
Dimas Ra-
mos, Elídio 
e o Fernan-
do Sucesso 
– ex-presi-

dente trans-
montano

Curtindo 
as Vin-
dimas, 
o nosso 
amigo 
Modesto 
e sua 
sorri-
dente 
esposa
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Maneca

Com certeza foi uma noite muitíssimo especial para a família feirense que recebe os amigos de maneira muito especial, 
como vemos neste registro do vice-presidente da Casa da Vila da Feira Fernando Alves e esposa Zulmira, Sra. Maria 
de Fátima e esposo o Vereador Victor Caros Latourrette Marques, Fernando, Américo Saraiva e demais familiares

Uma verdadeira legião de amigos faz do Almoço 
das Quartas na Casa das Beiras a extensão das 
suas casas, onde encontra-se os amigos para sa-
borear o delicioso bacalhau a Lagareiro e degustar 
deliciosos vinhos, num registro especial vemos Ca-
simiro Lima, Silvio de Abreu do Palácio dos Parafu-
sos e o José Nicolau da loja Belo Banho em Niterói. 
Um abração para os amigos!

almoço das
Quartas é show

de bola

Eu sei que a Dra. Adelaide Brandão estava 
muito feliz com sua netinha Carolina. Na foto 
com a mamãe Pamela, pois estavam trans-
bordando de felicidade. Como podemos ver 
pelo seu olhar. Uma autêntica vovó coruja. 
Bem haja!

Vovó coruja

bons momentos no aniversário da casa da Vila da feira

Extraordinária noite na festa 
da Senhora da Azinheira em 
Outeiro Seco, onde assistimos 
3 Bandas de Música.
Estes lindos andores que ve-
mos na foto fazem parte de 
outros tantos que percorreram 
a freguesia, acompanhados 
pela a banda local (Outeiro 
Seco), que abrilhantou a pro-
cissão e tocou a tarde toda, 
durante a noite a presença 
da banda do lugar do pintado 
Vila Pouca de Aguiar, a outra 
da Cumieira Santa Marta de 
Penaguião e para a juventude 
um tremendo conjunto “AF” de 
Oliveira do Hospital, resumin-
do show para todas as idades.
Após conhecer os organiza-
dores do evento dei os pa-
rabéns, pois foi uma noite 
inesquecível.

GraNde festa de seNhora da aziNheira em outeiro seco - chaVes - PortuGal

Como vemos na foto procissão das velas com a presen-
ça de amigos do Brasil, Manuel Pinto Aires, Senhoras 
Idália, Dulce, Guilhermina, Angelina e o Sr. Agostinho 
Cabugueira. Imaginem quanta emoção neste recinto 
santo e sempre lembrando da comunidade Luso-Bra-
sileira. Peço que nossa Sr.ª de Fátima abençoe o povo 
de Portugal, do Brasil e do Mundo Inteiro, com abraço 
para todos do casal Maneca e Idália.

Bons momentos passados no Rossio, como vemos na 
foto Dr.ª Ilda Moreira, sua filha Marcele, seu marido Má-
rio e Dona Idália. Foi uma honra estarmos juntos no café 
da manhã onde batemos longo papo, matamos muitas 
saudades e lembramos de todos os nossos amigos do 
Rio de Janeiro, lamentando a ausência costumeira de 
todos os anos dos amigos Sr. Afonso e Dona Florbela, 
que no ano que vem estaremos juntos se deus quiser.
Muitos abraços e saudade.

No rossio em Viseu
encontro de amigos do brasil

mantendo a tradição religiosa como 
sempre, em fátima dias 12 e 13 de 
cada mês o encontro de milhares

de Pessoas de Vários Países.
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES

A felicidade é a fruta final e 
perfeita da obediência às leis 

da vida.

PeNSameNto da SemaNa

O nosso querido Arouca Barra Clube está passan-
do por uma belíssima obra no seu Salão Social. 
Mas, seus diretores, associados e frequentadores 
tem o Restaurante e as demais dependências para 
desfrutarem e colocar o seu papo em dia, exata-
mente como o Comendador César Soares está fa-
zendo com Carlos Horta, Felipe Mendes e demais 
amigos e deve ser um assunto muito interessante!

arouca Barra clube 
sempre uma boa opção

feSta do
PaNificador

No moNte líBaNo

Um alegre  conjunto musical de belíssima qualida-
de, atuando em nossas Casas Regionais. São eles 
CLÁUDIO SANTOS E AMIGOS, agradando em cheio 
com suas apresentações de repertório variado. Sau-
dações fadistas!

Na festa do Panificador a imagem 
marcante do exemplo de amor e 
união, marca registrada na família 
panificadora. Na foto: o Presidente 
da ABIPAN, José Severiano Câ-
mara, esposa Nadir Silva e amigos 
no Clube Monte Líbano!

Fico feliz em divulgar o 
encontro de dois amigos 
que muito trabalham em 
prol das tradições portu-
guesas, cada um á sua 
maneira.
São com certeza um 
exemplo pra juventu-
de da comunidade. Na 
foto: o meu amigo Ál-
varo Mendonça – Vi-
ce-presidente da Casa 
dos Açores, e o Dr. Feli-
pe Mendes – Presidente 
do Jornal Portugal em 
Foco. Abraços fadistas.

GraNdeS BaluarteS
da NoSSa comuNidade

O casal Luciano Faria 
e esposa , diretores da 
empresa FARIA BOM-

BAS, estão sempre 
presentes nos bailaricos 

da Cadeg, Casa do 
Minho, etc....

Com o folclore na alma 
e no coração, seus 

corações  batem em 
uníssono, dançando e 

amando.
Parabéns amigos pela 

vossa alegria, passando 
vossas origens para 

os filhos tão queridos. 
Abraços fadistas!

Bailando, Bailando
com muito amor

Estive alguns dias internada na  nossa Casa de 
Portugal. Como sempre o meu anjo da guarda Dr. 
Jorge, administrador da Casa, grande amigo nas 
horas da dor, sempre solícito, procurando pro-
porcionar  o melhor para todos os que dependem 
dos cuidados dessa tão querida Casa. 
Desde a recepção, emergência CTI e também no 
quarto, só tive anjos á minha volta, nos profissio-
nais, médicos, enfermagem, técnicos, recepcio-
nistas, enfim todos os que ali trabalham.
Agradeço ao meu cardiologista, Dr. Newton Ara-
ciro, Dr. Ricardo Eiras do CTI, minhas filhas, ne-
tos e demais familiares e centenas de amigos que 
se preocuparam com o meu bem estar. À queri-
da equipe do Jornal Portugal em Foco, liderados 
pelo meu Mestre Fernando e a minha amiga Isau-
ra Milhazes e ao nosso presidente Felipe Mendes
Por fim agradeço a Deus, Nossa Senhora de 
Fátima, que me deram a oportunidade de vi-
ver e mandar para todos os meus agradeci-
mentos fadistas.

Desde muito jovem 
acompanhei a vida 
de Regina e Antônio 
Cardão, na nossa 
Casa de Viseu, ainda 
solteiros, dançando 
no Rancho e depois 
casados e Regina 
muito feliz com o seu 
eterno amorado Car-
dão. 
Professora dedicada 
ás crianças, priman-
do pela educação e 
dignidade, mãe amo-
rosa com suas lindas 
bonequinhas, Ane e 
Cris, que depois de 
casadas a presente-
aram com lindos ne-
tos. Sempre elegante 

e solicita, procurando agradar a todos  com quem convi-
veu. Na Casa de Viseu, Regina era o Sol que chegava 
fazendo brilhar o senso de família no clube que seu Pai e 
o seu amado Antonio tão bem presidiram.  Filha amorosa, 
deixou sua mãezinha entregue ás queridas filhas e seu 
amado esposo na certeza que será cada dia mais estima-
da por todos.
Regina, onde estiver, sentirá  a alegria do Rancho da 
Casa de Viseu que tanto ama e a mensagem do cântico 
do seu Antonio tão amado:

Na Casa Unidos de Portugal, os amigos Dr. Fer-
nando Guedes, Cônsul Honorário de Portugal em 
Niterói. Num papo animado com o empresário Aris-
tides, da empresa Flaviense Cereais.
Abraços fadistas!

convívio de amigos na casa unidos 
de Portugal de alcântara

Novidade no cenário
musical da comunidade

meuS aGradecimeNtoS 
ao HoSPital

caSa de PortuGal

Querida amiGa reGiNa
cardão SuBiu aoS céuS
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Confraternização de 117.º aniversário
do Club de regatas vasCo da gama

O Presidente Eurico Miranda quando homenageava o 
Sr. Henrique com o escudo de 50 anos de associado do 
C.R. Vasco da Gama

Um dia muito es-
pecial para a 
família vascaí-
na comemora-

do com diversos eventos 
em suas sedes. Afinal de 
contas são 117 anos de 
glórias e tradições portu-
guesas. E mais uma vez 
diretores, associados e 
convidados se reuniram 
na Sede Náutica da lagoa 
para a tradicional Sessão 
Solene. Foi uma noite 
marcada por muita alegria 

Uma noite de muita emoção para o grande vascaíno 
Adão Ribeiro recebendo seu escudo de 50 anos de vida 
associativa das mãos do Presidente Eurico Miranda

e descontração, uma 
verdadeira confraterni-
zação da família vasca-
ína. Trazemos alguns 
flashes desse momento 
de alegria nesta repor-
tagem. Salve o nosso 
querido Club de Rega-
tas Vasco da Gama. 
Eternamente campeão 
dentro dos nosso cora-
çoes Casaca, Casaca, 
Casaca a turma é boa é 
mesmo da fuzarca vas-
co vasco vasco.

Festejando os 117 anos de glórias do querido Vasco da 
Gama, os amigos Jorge Costa e José Alberto Miranda

Numa pose es-
pecial na Sede 

Náutica da 
Lagoa, o Nilton 

distribuindo 
felicidade na 

Sessão Solene 
com o Presi-
dente Eurico 
Miranda e o 

vice-presiden-
te Fernando 

Horta

Um time de primeira nesta noite de gala da família vascaína, Nilton, Ricardo, Dr. Antonio Peralta, José Carlos Pereira, 
o vice-presidente Fernando Horta, -----------------, ---------------

Uma explosão 
de alegria dos 

amigos na festa 
em homenagem 
aos 117 anos de 

fundação do Club 
de regatas Vasco 

da Gama, num 
destaque espe-

cial o Presidente 
da Sincomac 

Antonio Lopes e 
dois amigos
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas 

e sua Gastronomia Regional
MASSA  AO MOLHO DE COELHO

• Corte o coelho em pedaços e os miúdos 
em cubos irregulares.
Refogue a cenoura, a cebola, o salsão e a 
salsa no azeite por 4 minutos.
Junte a carne e os miúdos do coelho, me-
nos o fígado, e doure lentamente.
• Aumente o fogo, adicione o vinho e deixe 
evaporar.
Abaixe o fogo, acrescente 1/2 copo de 
água quente e cozinhe por 3 minutos.
Coloque o leite já quente e cozinhe até que 
a carne esteja macia.
Retire a carne da panela, descarte os os-
sos e retorne à panela, acrescentando 
agora o fígado. Ajuste o sal e a pimenta-
do-reino e finalize o cozimento por mais 6 
ou 7 minutos.
• Cozinhe o esparguete em bastante água 
com sal, escorra quando estiver ao dente e 
misture ao molho em fogo alto por 2 minu-
tos, para que o molho incorpore à massa.
• Sirva em seguida, com queijo parmesão 
ralado.

•400g de massa, a sua escolha
•1 coelho pequeno (com os miúdos)
•1 cenoura média, em cubos
•1 cebola média, em cubos
•1 talo de salsão, em cubos
•1 ramos de salsa picada
•1 copo de leite
•1 copo de vinho seco
•4 colheres de azeite
•queijo parmesão ralado
•sal
•pimenta-do-reino

aRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300 a – Barra – tel.:- 3325-3366
SETEMBRO – 24 – Quinta-feira – 20h. Rei-
nauguração Salão Social. Roberto Leal. Abertura: 
Marco Vivan. Lugares limitados. Vendas na secreta-
ria do clube. Informações: 21-3325-3636/3325-3366 
f aroucabarraclubeeventos www.aroucabarraclube.
com.br

casa da ViLa da FEiRa E tERRas dE saNta MaRia
Rua Haddock Lobo, 195 – tijuca - tel.:- 2293-1542
SETEMBRO – 19 – Sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso salão
SETEMBRO – 20 – Domingo – Tertúlia no 
Castelo da Feira - 12h. No Salão Social com 
sardinha portuguesa na brasa, frango assado, fe-
bras, bife á caçarola, batata cozida, batata frita, 
arroz malan-drinho e caldo verde. Música ao vivo 
com Típicos da beira Show e apresentação de Gru-
po Folclórico.

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

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

casa dE VisEU sEdE sociaL:
Rua carlos chamberland, 40/50 

tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
SETEMBRO – 20 – Domingo – Sede Cam-
pestre – 9h. Feira de São Mateus. A Feira de 
São Mateus é um símbolo da região de Viseu. Te-
remos barracas e comidas típicas, vinhos e doces 
portugueses e lembrancinhas. A animação musical 
com o sanfoneiros e a apresentação do Rancho Fol-
clórico Mirim e Adulto da Casa de Viseu e a atração 
internacional com o Rancho Folclórico Raízes de 
Portugal Argentina vindo diretamente da Argentina 
voce não poder perde.venha conferir 

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 – c. Velho – tel.: 2225-1820
SETEMBRO – 20 – Domingo – Semana Far-
roupilha – Rio de Janeiro – Casa do Minho. 
Programação: 11h. Missa Crioula, show de folclore 
original gaúcho e argentino, Reservas antecipadas 
com descontos convidativos.
12h. Festa Gaúcha – Costelada. Conheça o Rio 
Grande do Sul sem sair do Rio de Janeiro. Churras-

co, prendas bonitas, folclore com o grupo Marcas do 
Sul e música ao vivo para dançar animando a festa. 
Pula-pula grátis para as crianças.
SETEMBRO – 26 – Sábado – 20h. Minho Beer 
Fest.

casa do PoRto
Rua afonso Pena, 39 – tijuca – tel. 2568-2018

O.B.S.: A Casa do Porto não esta tendo even-
tos por motivo de obra em seu salão social, para 
maior conforto aos seus associados e visitantes. 
Muito em breve volta-remos as nossas atividades 
normais. 

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

SETEMBRO – 19 – Sábado – 22:30h. Discote-
que, a festa especial _ DVJ Luiz e Valério Cazuza e 
Banda.
OUTUBRO – 10 – Sábado – Banda Anjos da Noi-
te.
PROJETO DOMINGUEIRA VIP – TODOS OS 
DOMINGOS, a partir das 18h com a dupla Gean 
e Roger. 1.º Domingo do mês – convidado: Grupo 
Raça Nordestina. 2.º e Último domingo do mês – 
convidado: Nativus do Forró.
PROJETO NOITE TOP SERTANEJA – TODO 
1.º SÁBADO DO MÊS, a partir das 22:30, com a 
dupla Gean e Roger e convidados.
PROJETO SEXTA DO RISO
Dia 25 de setembro: Sérgio Malandro.

c.s caMPoNEsEs dE PoRtUGaL
sede campestre: Est. são Mateus, 25 – 

J. Primavera - tel.:2776-3352/2453-2349
Rua itatinga, 560 Paulicéia – duque de caxias 

tel.: (21) 2772-4100
SETEMBRO – 20 – Domingo – 11h. Realizam 
Romarias a Senhora do Monte. Festa típica – Re-
ligiosa – Linda. Atração: Como ainda hoje Vende-
deiras de doces – Tremoços – Azeitonas – Queima 
de fogos – Lindo andor. Almoço Típico: Suculento 
cozido à Portuguesa – Espetada Mista e Grande 
Buffet. Tradicional Buchas às 11h. Show: Rancho 
Folclórico Camponeses de Portugal & Amigos do 
Alto Minho. Doces típicos portugueses. Artesanato 
de Portugal. Diversão: Pula-pula – Play – Totó – 
Ping-Pong. Encerrando a Romaria “Cal-do Verde”. 
Reservas: campone-ses@camponesesdeportugal.
com.br
secreta-ria@camponesesdeportugal.com.br
Clube: 2276-3352 / Rita: 7769-7766
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Conscientização
sobre os Linfomas

Paulo Pinheiro Vereador e médico
www.paulopinheiro.org

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

O Linfoma é um cân-
cer e, como tal, não 
pode ser ignorado. La-
mentavelmente, apesar 
de ser um dos cânceres 
de sangue com maior in-
cidência em países em 
desenvolvimento, ainda 
é uma doença desconhecida por grande par-
te da população. Justamente para combater 
essa desinformação que o dia 15 de setem-
bro passou a ser o Dia Mundial de Conscien-
tização de Linfomas.

Câncer que atinge o sistema linfático - res-
ponsável pela defesa do organismo contra 
infecções -, o Linfoma não possuiu causas e, 
portanto, não tem como previni-lo. A doença 
costuma aparecer silenciosamente, primeiro 
com o surgimento de ínguas - pequenos ca-
roços sob a pele, principalmente na virilha, 
na nuca e noa axila - que podem passar me-
ses despercebidas.

Entre os sintomas que podem servir de si-
nal de alerta, temos principalmente a perda 
de peso repentina, sudorese noturna e febre 
diária. É muito importante que qualquer pes-
soa com suspeita de Linfoma procure orien-
tação médica o mais rápido possível. A doen-
ça pode ser letal, mas o diagnóstico precoce 
eleva bastante a chance de cura, chegando 
a 90%, seja com tratamento feito com qui-
mioterapia, radioterapia, transplante de me-
dula óssea ou remédios.

NOSSA SAÚDEAlmoço das Quintas: Uma tradição no Arouca

Mais uma quin-
ta-feira show de 

bola no Almoço das 

o comando do novo 
Presidente Fernando 
Martins tem procura-
do a cada dia ofere-
cer aos associados e 
amigos mais varieda-
de, qualidade e lazer. 
Neste momento de 
descontração em que 
os empresários apro-
veitam para colocar 
os assuntos gerais 
em dia e às vezes até 
concretizam transa-
ções comerciais. Mais 

Show de bola o último Almoço das Quintas no Arouca em 
destaque saboreando os deliciosos vinhos João Fazenda 
e degustando um cordeiro de pernil assado, o Presidente 
Fernando Martins, Marinho e Luís Ribeiro diretor da em-
presa Malube Comercio Importação e Exportação

Momento de descontração no último Almoço das Quin-
tas, onde vemos o jovem dinâmico vice-presidente do 
Arouca Luís Cláudio num registro com os amigos Bernar-
do, Francisco e Zezinho Orelha

Um verdadeiro manjar dos deuses saboreado com o 
delicioso vinho português João Fazenda. Parabéns aos 
amigos Francisco José Gomes de Sousa (Pai) e José 
Amorim de Sousa da empresa Bandmar Comércio de 
Mármores e Granitos

Quintas no Arouca 
Barra Clube, onde a 
diretoria, agora sob 

com certeza o cardá-
pio arouquense é uma 
atração à parte e esta 
semana um destaque 
especial para um tre-
mendo manjar dos 
deuses um cordeiro e 
um pernil assados pre-
parado pelo Presiden-
te Fernando Soares, 
um verdadeiro máster 
chef. Parabéns a dire-
toria por proporcionar 
momentos especiais 
aos amigos. 

Uma legião de amigos sempre presente no tradicional 
Almoço das Quintas Francisco Gonçalves, Dr. Antonio 
peralta, Amaro, Alcídio e Waldo Marques


