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“Eu Estive Cinco Meses Em
Gestão”, Lembra Cavaco Silva
 Foi com uma memória 

que Cavaco Silva tentou, no 
Funchal, afastar todas as 
pressões para que o Pre-
sidente decida rapidamen-
te sobre a situação política 
nacional. “Eu estive, como 
primeiro-ministro,cinco me-
ses em gestão”, afirmou o 
Chefe de Estado aos jor-
nalistas, aconselhando-os 
a irem ver “quais foram as 
medidas importantes que 
teve que tomar esse gover-
no de gestão”.

Aqui instante de mais um belíssimo show do cantor 
Roberto Leal na sempre abarrotada “Noite Portuguesa” 
do Arouca São Paulo Clube. Veja aqui, a reportagem 
completa e ainda, a coluna Mundos ao Mundo do jorna-
lista Albino Castro, a 14.a Semana Cultural da casa dos 
Açores, os Agitos Paulistas do Armando Torrão e outros 
assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO

A comunidade portuguesa e luso-brasileira marcaram 
presença no domingo passado no almoço mensal da 

Casa Unidos de Portugal em Alcântara São Gonçalo, onde 
o Presidente Renato e o Presidente do Conselho Humberto 
Mendonça e demais diretores organizaram um verdadeiro 
festival de bacalhau. Detalhes na pág. 19

No primeiro dia de visita  
à Madeira, Cavaco Silva re-
cusou fazer comentários so-
bre a situação política, mas 
deixou clara a sua posição: 
“O que tenho feito e vou con-
tinuar a fazer, cada passo 
que dou para resolver a cri-
se, eu informo os portugue-
ses”, disse, remetendo novi-
dades para a página online 
da Presidência da República, 
onde a única informação de 
agenda disponível é ainda a 
deslocação ao arquipélago.

A Casa do Minho foi o palco de mais uma sensacional 
Costelada Gaúcha, como sempre lotada. Na oportu-

nidade foi realizado o lançamento do Projeto Musical “Voz 
Trocada”. Detalhes na pág. 22

A diretoria da Casa de Trás-os-Montes realizou mais um 
almoço em homenagem aos aniversariantes do mês, 

muita animação e empolgação do público presente bailando 
no salão transmontano ao som do Conjunto Amigos do Alto 
Minho. Detalhes na pág. 18

Show de Bacalhau na
caSa unidoS de Portugal 

eM alcântara

64.º aniverSário da Bga-rJ

convívio Social tranSMontano

Uma grandiosa fes-
ta com a premia-

ção dos Melhores do 
Gênero de 2015, a 
diretoria da Bolsa de 
Gêneros Alimentícios 
do RJ comemorou 
seu 64.º aniversário 
de fundação com um 
concorrido coquetel e 
almoço e bolo festivo 
com a presença de di-
retores, conselheiros, 
associados, fornece-
dores e amigos. Deta-
lhes nas págs. 8 e 9

roBerto leal
na noite PortugueSa do arouca

coStelada gaúcha e lançaMento
 de ProJeto MuSical no rJ

O porta-voz do PSD defendeu que “o país 
precisa de um Governo em plenitude de fun-
ções” e rejeitou a formação de um executivo 
do PS, considerando que seria “um golpe po-
lítico” e uma “fraude eleitoral”. Marco Antônio 
Costa assumiu esta posição, onde lamentou 
a existência de um “semestre branco” duran-
te o qual a Constituição 
impede eleições legisla-
tivas antecipadas. Ques-
tionado se a solução, 
para o PSD, é haver um 
Governo de iniciativa 
presidencial até poder 
haver novas eleições, 
declarou: “Eu não vou 
responder a isso, porque 
não me cabe a mim fa-
zer cenários”. Sobre as 
declarações feitas pelo 
Presidente da República, 
recordando anteriores 
governos que ficaram 
em funções de gestão 
durante meses, o porta-
voz do PSD transmitiu a 
posição do seu partido. 
“Nós entendemos que o 
país precisa de um Go-

“Creio que é consensual 
na sociedade portuguesa e 
também no sistema partidário 
que a pior das soluções é a 
de um governo de gestão. Até 
o PSD está de acordo”, decla-
rou o líder do PS em entrevis-
ta dada à RTP. Um executivo 
de gestão, tem “capacidades 
muito limitadas, nem sequer 
um Orçamento do Estado 
pode apresentar”, e “não há 
nenhuma razão” para arras-
tar o país para uma “situação 
indefinida” quando há um 
“governo viável que pode en-
trar rapidamente em funções” 
e com suporte parlamentar 
majoritário.

“Tivemos eleições e des-
sas eleições resultou uma 
Assembléia. Nessa nin-

Costa Diz que Gestão é “Pior das Soluções”
guém obteve maioria. O 
PSD tem mais três depu-
tados que o PS, e natural-
mente coube ao PSD a pri-
meira tentativa de encontrar 
uma solução de governo, o 
PSD falhou neste objetivo”.                                                                                                     
“Cada partido tem a sua 
própria identidade”, reco-
nheceu Costa, falando so-

bre PCP, BE e PEV. “Não 
queremos diluir a identida-
de de cada um de nós. Não 
é por isso um governo de 
coligação, é um governo do 
PS que é viabilizado com 
apoio parlamentar majoritá-
rio e em que os diferentes 
partidos se comprometem a 
colaborar”.

PSD quer um Executivo “em Plenitude de Funções”

O secretário de Estado 
das Comunidades Portu-
guesas, José Cesário, está 
em Paris, no seguimento 
dos ataques terroristas, que 
provocaram a morte de pelo 
menos 129 pessoas em vá-
rios locais da capital france-
sa. Segundo um comunicado 
do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, José Cesário 
visita Paris para “continuar a 
acompanhar de perto a situ-
ação da comunidade portu-
guesa naquela cidade após 
os ataques terroristas do dia 
13”. O secretário de Estado 
começa por dirigir-se à zona 
do Le Bataclan  para partici-
par de uma homenagem às 
vítimas dos atentados reivin-
dicados pelo autoproclama-
do Estado Islâmico.

José Cesário
Acompanha

Portugueses em Paris

Dois terços dos utiliza-
dores de internet acedem à 
rede em mobilidade, essen-
cialmente através do celular 
ou smartphone. 

Em 2015, 7 em cada dez 
pessoas em Portugal estão 
ligadas à internet.Segundo 
o Instituto Nacional de Es-
tatística  o acesso à inter-
net através de banda larga 
predomina entre as famílias 
com crianças (90%) e entre 
as que residem na região de 
Lisboa (78%).Ainda de acor-
do com os dados apurados 
pelo INE, 70% dos utilizado-
res de internet em Portugal 
participam em redes sociais. 
Recorde-se que no ano pas-
sado, a proporção de resi-
dentes que utilizou as redes 
sociais foi superior em 14 % 
à média da União Européia .

verno em plenitude de funções capaz de resol-
ver os problemas que o país tem de enfrentar”, 
afirmou.

O porta-voz do PSD acusou os partidos da 
oposição de terem desrespeitado o voto dos 
portugueses, num comportamento de “irres-
ponsabilidade política”, e disse que Portugal 

está numa situação de 
“bloqueio” e “impasse”. 
Sobre um possível Go-
verno do PS com apoio 
do BE, PCP e PEV, 
apontou-o como “um 
golpe político contra os 
resultados eleitorais” e 
sustentou que não se 
trata da prometida “uma 
alternativa sólida”. Se-
gundo o porta-voz do 
PSD, é clara a “conde-
nação” do seu partido à 
formação de um Gover-
no do PS com apoio par-
lamentar dos partidos 
à sua esquerda, pela 
circunstância de nunca 
ter sido apresentada na 
fase da campanha elei-
toral aos portugueses”.

A primeira central eólica 
offshore em Portugal come-
ça  em 2017. Depois do su-
cesso alcançado pelo pro-
jeto piloto, a segunda fase 
deverá estar concluída em 
2 anos . João Manso Neto 
falou sobre o sucesso do 
projeto piloto. “O projeto de 
dois megawatts provou que 
funciona, mesmo com mau 
tempo. Agora temos de ver 
se conseguimos tornar a 
tecnologia mais barata”, 
disse.

O gestor sublinhou que 
esta tecnologia “não é tan-
to para Portugal”, mas que 

pode vir a ser “importante para a exportação, para outros paí-
ses que tenham também profundidades no mar muito elevadas”. 
Manso Neto acredita que o futuro da energética vai passar cada 
vez mais pelo sol. “Temos que encontrar um modelo de negócio 
que nos permita fazer dinheiro. Agora que o solar vai ter cada vez 
mais importância”.

O Estado recebeu 970,3 mi-
lhões de euros com o Imposto 
sobre o Tabaco até setembro 
deste ano e, para cumprir o 
objetivo inscrito no orçamento, 
terá de arrecadar mais de 500 
milhões de euros até ao final 
do ano.

Tendo em conta que o objeti-
vo de receita fiscal deste impos-
to previsto no Orçamento do Es-
tado para 2015 era de 1.505,1 
milhões de euros, será ainda 
preciso arrecadar mais 534,8 
milhões de euros nos últimos 3 
meses para cumprir a meta.

70% das Famílias
Portuguesas com
Acesso à Internet

Caem Receitas do Imposto sobre o Tabaco

P R I M E I R O  PA R q U E  E ó L I C O  N O  M A R

16.º FeStival de Folclore
no arouca Barra cluBe

Um dia marcado para os amantes do folclore nas depen-
dências do Arouca, onde foi realizado o 16.º Festival de 

Folclore Internacional. Na foto os componentes do Rancho 
Folclórico do Arouca. Detalhes na pág. 10
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Evento terá apresentações 
de Carlos do Carmo com par-
ticipação especial de Raquel 
Tavares, Mísia e Cuca Roseta.

O intercâmbio musical en-
tre Portugal e Brasil nunca es-
teve tão vigoroso quanto nos 
últimos anos, em parte graças 
à valorização do fado tradi-
cional promovido por jovens 
e talentosos artistas da nova 
geração além-mar. Pensan-
do em transportar um pouco 
mais de Portugal para terras 
brasileiras, o Festival de Fado 
traz ao país, pelo terceiro ano 
consecutivo, grandes estre-
las do gênero. Desta vez, de-
sembarcam por aqui o grande 
ícone Carlos do Carmo com 
participação especial da jovem 
Raquel Tavares, Mísia e Cuca 
Roseta. O evento terá ainda 
workshops sobre a história do 
fado, além de delícias da gas-
tronomia local.

“Nossa expectativa é trans-
formar o festival em tradição 
por aqui”, adianta Connie Lo-
pes, portuguesa radicada no 
Brasil, idealizadora e produto-
ra executiva do evento ao lado 
do também português Álvaro 
Covões, que já levou o fado a 
outros países como Espanha 
e Argentina. Nas duas edi-
ções brasileiras já estiveram 
Mariza, Antonio Zambujo, Ana 
Moura, Camané, Carminho, 
Raquel Tavares e o projeto 
Amália Hoje.  “O público bra-

Terceira edição do FesTival 
de Fado reúne diFerenTes Gerações

 da Música PorTuGuesa

Conforme amplamente 
divulgado pela imprensa 
recentemente, nos afigura 
importante tecer comen-
tários mais amplos sobre 
esta matéria que a impren-
sa não divulgou para que 
os caros leitores possam 
se posicionar, visto que tra-
tar-se de matéria, não raro 
ocorre em diversos Condo-
mínios no Rio de Janeiro e 
no Brasil em geral.

Para que o condômino 
seja considerado inadim-
plente contumaz, é preciso 
que ele, reiteradamente, 
não cumpra com suas obri-
gações condominiais em 
detrimento dos demais que 
pagam suas contas em dia. 
Mais: é preciso que haja 
Assembleia Geral Extra-
ordinária que aprove outra 
sanção mais rigorosa por 
este fato. Foi isto que o Co-
lendo STJ em recente deci-
são se manifestou ao apre-
ciar o Recurso Especial nº 
1247020, tendo como Re-
lator o MIN. LUIS FELIPE 
SALOMÃO quando estava 
envolvido uma pessoa ju-
rídica (Construtora) que só 
pagava suas obrigações 
condominiais depois de 
acionada por diversas ve-
zes perante o Poder Judi-
ciário, considerando, desta 
forma, conduto antissocial.

O pagamento de tais 
obrigações em atraso atrai 
o pagamento da multa mo-
ratória de 2% sobre o débi-
to que é a penalidade pre-
vista em lei, além de juros e 
correção monetária.

Entretanto, o Código Ci-
vil Brasileiro, preconiza ex-
pressamente em seu artigo 
1.337, que além da referida 
multa, poderá incidir outra 
multa de, pelo menos 10% 
(dez por cento) sobre o dé-
bito, assim posto:

“Art. 1.337. O condômi-
no, ou possuidor, que não 
cumpre reiteradamente 
com seus deveres perante 
o condomínio poderá, por 
deliberação de três quartos 
dos condôminos restantes, 
ser constrangido a pagar 
multa correspondente até 
o quíntuplo do valor atribu-
ído à contribuição para as 

despesas condominiais, 
conforme a gravidade das 
faltas e a reiteração, inde-
pendentemente das per-
das e danos que se apu-
rarem.”

E mais, o Parágra-
fo único do digitado art. 
1.337, eleva esta multa ao 
décuplo do valor de sua 
obrigação condominial, 
assim vazado:

“Parágrafo único. O 
condômino ou possuidor 
que, por seu reiterado 
comportamento antisso-
cial, gerar incompatibili-
dade de convivência com 
os demais condôminos 
ou possuidores, poderá 
ser constrangido a pagar 
multa correspondente ao 
décuplo do valor atribuí-
do à contribuição para as 
despesas condominiais, 
até ulterior deliberação da 
assembleia.”

Como assentado no 
acórdão, uma coisa é pa-
gar a multa de 2% pela 
execução tardia da obri-
gação, outra (juros mora-
tórios) é o preço corres-
pondente à privação do 
capital que deveria ser 
direcionado ao condomí-
nio. Salomão fundamen-
tou sua tese baseando-se 
ainda em doutrina e na 
jurisprudência do STJ, 
que prevê punição nos ca-
sos em que o condômino 
ou possuidor é devedor 
recorrente, não cumpre 
seus deveres perante o 
condomínio e enquadra-
se como antissocial ante 
os demais, pois trata-se 
de devedor contumaz 
de débitos condominiais, 
apto a ensejar a aplicação 
da penalidade pecuniária 
previsto no apontado per-
missivo legal em apreço.

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

DIREITO CIVIL 
 OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS
CONDÔMINO INADIMPLENTE 
CONTUMAZ PODE SOFRER 

OUTRA PENALIDADE ALÉM DA 
MULTA POR ATRASO

sileiro está cada vez mais in-
teressado na música que vem 
de Portugal e abraçou o fado 
de forma muito carinhosa”. 

Convidado para abrir o fes-
tival, Carlos do Carmo, figura 
maior do panorama fadista, 
vencedor do Grammy 2014 
pelo conjunto de sua obra, 
é considerado, hoje, o maior 
nome da Historia do Fado 
ainda ativo. convida a jovem 
fadista Raquel Tavares a apre-
sentar seu carisma e sua voz 
potente para o público. Fã de 
música brasileira, a intérprete 
já esteve algumas vezes no 
país e realizou no Espaço Bra-
sil, em Lisboa, o espetáculo 
“Nem todo o fado é triste, nem 
todo o samba é alegre”, onde 
misturava samba com fado. 

No segundo dia, a noite em 
SP, abre com Cuca Roseta, 

uma das mais importantes e 
aclamadas vozes da nova ge-
ração do Fado, que vai apre-
sentar o novo trabalho, de um 
fado para o mundo, realizado 
ao lado do brasileiro Nelson 
Motta. Na mesma noite, sobe 
ao palco a cantora Mísia, uma 
das pioneiras do chamado 
Fado Contemporâneo, que 
durante anos consolida uma 
carreira internacional e canta 
nos palcos de maior prestígio 
mundial. 

Serviço São Paulo
Dias 18 e 19/11 - Quarta e 

Quinta às 21h30
18 de Novembro, 21h30: 

Carlos do Carmo, com partici-
pação de Raquel Tavares

Duração: 1h30
19 de Novembro, 21h30: 

Cuca Roseta e Mísia. Dura-
ção: 2h com 15 minutos de 

intervalo. Classificação indica-
tiva: 14 anos

Teatro J. Safra: Rua Josef 
Kryss, 318 - Barra Funda - 
São Paulo - 

INGRESSOS
Plateia Premium: R$ 

180,00, Plateia Vip: R$ 
150,00, Mezanino: R$ 100,00, 
Mezanino / visão parcialmente 
prejudicada: R$ 80,00 

Horário De Funcionamen-
to Da Bilheteria - Quartas e 
quintas – 14 às 21h - Sextas, 
Sábados e Domingos – 14h 
até o horário dos espetáculos

Telefone para informa-
ções: 11 2626-0243 - Ende-
reço: Rua Josef Kryss, 318 – 
Barra Funda

Aceitamos todos os car-
tões de crédito. - Vendas on-
line: http://www.compreingres-
sos.com

 
Serviço Rio de Janeiro
Dias 20 e 21/11 - Sexta e 

Sábado às 21h00
20 de Novembro, 21h00: 

Cuca Roseta e Mísia - Dura-
ção: 2h com 15 minutos de 
intervalo

21 de Novembro, 21h00: 
Carlos do Carmo, com parti-
cipação especial de Raquel 
Tavares - Duração: 1h30

Classificação indicativa:  
14 anos

Cidade das Artes – Grande 
Sala - Av. das Américas, 5300, 
Barra da Tijuca 

RANCHO DA CASA DE 
VISEU NA ARGENTINA

Tudo começou do sonho 
de 5 novos amigos sendo 
4 argentinos e um brasilei-
ro participantes do Curso 
de Dirigentes Associativos 
da Diáspora, realizado em 
2014, em Lisboa, pela Se-
cretaria de Estado das Co-
munidades Portuguesas. Da 
amizade veio o sonho e des-
te surgiu o projeto: realizar 
um intercâmbio.

Então, após receber 
duas Delegações vindas de 
Associações Luso-argen-
tinas este ano, foi a vez do 
Rancho da CASA DE VI-
SEU visitar Buenos Aires, 
de 29/10 a 02/11. Foram 
poucos dias, mas vividos in-
tensamente. Logo na chega-
da, no Aeroporto de Ezeiza 
várias pessoas para receber 
com muito carinho, o que foi 
corrente nessa viagem.  Na-
quela noite foram ainda re-
cebidos em um emocionan-
te jantar no Club Portugues 
de Estevan-Echeverría.

 Na sexta, passeio pelo 
centro da capital, conhe-
cendo um pouco de seus 
famosos cafés e o Clube 
Português de Buenos Aires, 
onde foram recebidos. À 
noite, jantar-show no “Señor 
Tango”.

No sábado, um “city tour” 

pelas muitas atrações dessa 
bela cidade, desde a Recole-
ta, onde o Rancho ficou hos-
pedado, até o Caminito ou a 
Praça de Maio e sua Casa 
Rosada. À noite, mais uma 
vez no Club Portugues de 
Esteban-Echeverría e ali com 
uma festa para mais de 750 
pessoas; tudo para comemo-
rar os 37 anos deste impor-
tante clube e também para 
apreciar o folclore Beirão e 
estar com a CASA DE VISEU 
e o anfitrião, R.F. Estrelas do 
Minho. Um sucesso!

Domingo, logo pela manhã 
visita ao programa Portugal 

Hoje, na Rádio Popular, quan-
do conheceu-se um pouco da 
Diáspora na Argentina. A par-
tir do meio-dia, visita à Casa 
de Portugal Virgem de Fáti-
ma, em Villa Elisa, La Plata. 
Uma festa para mais de 800 
pessoas e um trabalho coleti-
vo que merece destaque pela 
sua eficiência (300 kg somen-
te de sardinha à disposição 
dos presentes). E mais um su-
cesso do rancho da CASA DE 
VISEU nessa festa do Grupo 
Raízes de Portugal. Ao final 
da tarde um bonito passeio 
por La Plata, capital da Pro-
víncia, e um belíssimo jantar.

Segunda, dia de compras 
pela “calle Florida” e “Puerto 
Madero” onde almoçaram. 
E, à noite, volta ao Brasil. 
Laços de amizade estabele-
ceram-se e isto, somente na 
Diáspora é possível com tan-
to cuidado e carinho. Para o 
Rancho da CASA DE VISEU 
mais uma viagem especial 
para levar o folclore beirão e 
trazer na sua bagagem muito 
sucesso, carinho e saudades 
dos amigos luso-portenhos.
Esse é texto que recebemos 
da visita, esta tão emocio-
nante que o publicamos na 
integra. Parabéns 

Embaixada de Portugal e Camões,
I.P. Promovem Concerto de 

Câmara Em Brasília
A Embaixada de Portugal 

e o Camões – Instituto da Co-
operação e da Língua no Bra-
sil recebem, no dia 19 de no-
vembro, às 20hs, Concerto de 
Câmara com um quinteto da 
Sociedade de Concertos de 
Brasília, com entrada gratuita.

Fundada em 2015, a So-
ciedade de Concertos de 
Brasília é um ensemble mu-
sical formado por alguns dos 
mais prestigiados músicos de 
Brasília e, nesta ocasião, irá 
apresentar repertório basea-
do nas obras de Paul Hinde-
mith, Ingolf Dahl e Johannes 
Brahms.

Concerto de Câmara da 

Sociedade de Concertos de 
Brasília

Local: Embaixada de Por-
tugal | Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua

SES Av. das Nações 
Quadra 801 - Lote 02 - Bra-
sília, DF - Telefone: +55 61 
3032-9636Horário: 20h. En-
trada Franca

QUINTETO Marcos 
Cohen - clarineta - Caroli-
na Frederico - violino - Lilian 
Raiol - violino - Márcio da 
Costa - viola - David Gardner 
- violoncelo

PROGRAMA Paul Hinde-
mith Dois Duos para Clarine-
ta e Violino I. LebhaftII. Mäβig 

bewegtIngolf DahlConcerto a 
Tre, para Clarineta, Violino e 
ViolonceloJohannes Brahms 

Quinteto para Clarineta e Cor-
das, Op. 115I. AllegroII. Ada-
gioIII. AndantinoIV. Con moto Sob a Direção de Maria Alcina
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Notas.. ...e mais

PÊNDULO Gonçalo RamiresNoite no Porto é diversificada, é muito boa 
No Porto há e ainda se re-

comenda, se contarmos com os 
lugares que mantiveram, desde 
os anos 1980, o mesmo espírito 
de encontro e música alternati-
va. E ainda outros que surgiram 
com essa filosofia de tertúlia e 
comunidade, mais do que ser-
vir copos.E abaixo falamos de 
alguns lugares que deve ir sem 
se preocupar. 

 Com mais de 2 décadas de 
existência, este bar teve uma 
primeira vida, ainda nos anos 
1980, que definiu o seu espírito 
até hoje. O Pinguim fica a meio 
caminho entre a Baixa e a Ri-
beira, o que significa que nun-
ca esteve realmente no centro 
da movida, mas isso também 
importa pouco a um lugar que 
“nunca foi de modas”. Paulo 
Pires tomou conta do bar em 
1999 e manteve-o fiel ao espíri-
to original - uma espécie de sala 
de estar com serviço de mesa 
e ambiente a puxar para a ter-
túlia, onde se bebe cerveja tra-
pista e cocktails. Em alta conti-
nu¬am as noites de poesia, às 
segundas-feiras, das quais saiu 
uma geração de poetas como 
Valter Hugo Mãe, Rui Lage ou 
Filipa Leal.

Foi um dos primeiros bares-
discoteca a instalar-se no quar-
teirão que é agora o coração da 
noite . A Tendinha dos Clérigos 
continua a ser o que era quan-
do abriu: um espaço onde se 
dança ao som do rock, seja ele 
clássico, indie ou retro. A casa 
foi uma idéia de Alberto Fon-
seca, conhecido por uma outra 
Tendinha, a dos Poveiros, mais 
café do que discoteca, mas já 
com o ambiente rock e eclético. 
Diga-se que é preciso ter uma 
certa pedalada de rock’n’roll e 
cerveja para aguentar uma noi-
tada na Tendinha até às seis da 
manhã, até porque, em muitas 
noites, a casa só começa a en-
cher madrugada a dentro.

Durante várias décadas, o 
Candelabro foi alfarrabista. O 
negócio livreiro mudou-se, em 
2009, para Cedofeita e no fim 
do mesmo ano Miguel Seabra 
e Nuno Brito transformaram o 
espaço e abriram-no como bar. 
Mas quiseram manter o encan-
to antigo. Por isso, as montras 
são feitas com livros, bem como 
a decoração do interior, onde se 

encontra uma grande estante 
com livros e revistas de cinema. 
É um bom sítio para conversar 
e beber vinho, ao som de blues 
e indie rock.

A esplanada, normalmente 
lotada com uma mistura de tu-
ristas e locais, onde, no meio, 
se ergue uma oliveira, é a mar-
ca do Aduela. O bar tem apenas 
3 anos mas parece que existe 
há décadas, isto porque é difícil 
recordar como era aquele peda-
ço da Rua das Oliveiras antes 
de o bar abrir - um lugar inós-
pito, onde apenas se estaciona-
va. Desde logo o Aduela se tor-
nou um dos sítios preferidos de 
quem gosta de beber um copo 
ao início da noite, evitando a 
confusão da zona das Galerias 
de Paris. Com bons vizinhos 
como o Pipa Velha e mais uma 
série de bares que entretanto 
foram abrindo à volta, tornou-se 
uma espécie de centro da noite 
alternativa da cidade, em redor 
do qual se criou uma comunida-
de fiel.

Verdadeiro espírito de pub 
é o que se pode encontrar no 
Moonshine, espaço recente na 
Baixa que rapidamente soube 
criar clientes de final de tarde 
- que se sentam tanto ao bal-
cão como na esplanada ou nos 
confortáveis sofás de diner à 
americana. Pode aprender-se 
muito sobre bem beber, pois os 
gostos de José Correia, proprie-
tário e bartender, são seletos 
e ele é capaz de partilhar com 
entusiasmo as particularidades 
de determinada cerveja, de um 
whisky ou rum. “O bar não é 
muito frequentado por jovens. 
É principalmente por jovens 
adultos com poder de compra 
e turistas, normalmente mais 
velhos”, dizem os proprietários, 
José e Gabriela Correia. Para 
comer há “tapas de autor a pre-
ço justo”, criadas pelo chef Ar-
tur, que faz milagres com uma 
chapa e um pequeno tacho.

Meio restaurante de petis-
cos, meio bar, às vezes com 
pista de dança, este espaço na 
Rua do Almada é um híbrido 
despretensioso. O balcão logo 
à entrada, bem como os por-
menores de decoração vintage, 
convidam a entrar. Uma esca-
daria, ao fundo, leva ao primeiro 
andar onde surge uma acolhe-

dora sala com mesas e, ao fun-
do, outro espaço onde se pode 
petiscar, com mesas baixas e 
pufes. Alexandra e Tiago, que 
idealizaram o Copos&cusqui-
ces, avisam que para o fim de 
semana  é necessário reserva, 
pois apesar de o espaço não 
ser pequeno, é solicitado para 
jantares, que muitas vezes se 
prolongam até altas horas.

Eurico Rocha, gerente da-
quele que é o bar mais antigo 
da Baixa, é daqueles barten-
ders que nunca esquecem uma 
cara. Recebe sempre com um 
sorriso e alguma simpática in-
terjeição tanto habitués como 
aqueles que, quando a noite 
da Baixa explodiu, quiseram 
explorar novas andanças. Mas 
ao Pipa volta-se sempre, e per-
cebe-se porquê. O ambiente 
tranquilo com música alternati-
va estimula a conversa e ajuda 
a matar as saudades de quem 
viveu a cidade nos anos 1980 
e 1990. O próprio espaço tem 
histórias para contar. Na parede 
ainda resistem muitos posters 
de peças de teatro, exposições 
e concertos do passado. O bar 
era, e continua a ser, frequenta-
do por pessoas ligadas às artes 
e às letras, atores, jornalistas e 
críticos.

No final dos anos 1990, o 
Mercedes era um dos poucos 
sítios onde se ouvia música 
ao vivo. O indie não era tão 
popular como hoje, mas era o 
suficiente para juntar algumas 
dezenas de pessoas em con-
certos inesquecíveis como os 
de Mark Kozelek, Smog, The 
Clientele, Mark Eitzel ou Rosie 
Thomas. Os espetáculos eram 
intimistas pela música e pelo 
ambiente: pouca luz, paredes 

de granito e um arco medieval 
que divide palco e “platéia”. 
Quando a Ribeira deixou de 
ser o pólo de vida noturna, 
o Mercedes entrou em crise. 
Mas agora reabriu, após um 
ano fechado. E está igual, com 
espírito indie e música ao vivo, 
diz João Amorim, o atual res-
ponsável.

 Daniel Pires, fotógrafo e 
artista, aproveitou a onda  para 
abrir aquele que, ao fim de 15 
anos, é ainda um dos bares 
mais queridos da cidade. No 
Maus Hábitos, as gerações 
cruzam-se e o espaço permite 
que em salas diferentes os am-
bientes sejam distintos. Além 
de bar, discoteca, galeria de 
arte e espaço de concertos, o 
Maus Hábitos funciona tam-
bém como restaurante, espaço 
que acaba por juntar antigos 
clientes que já não saem tanto 
à noite e as novas gerações.

Aberto há 28 anos por 
José Carlos Tinoco, uma das 
figuras singulares da noite e 
da cultura portuense, o bar 
Labirintho passou já por vá-
rias fases. Nos anos 1990 e 
no início do século XXI, era 
frequentado principalmente 
por intelectuais e gentes das 
artes, funcionando também 
como galeria e palco para 
concertos e performances. 
Esse movimento decaiu com 
o aparecimento da movida na 
Baixa. Mas o Labirintho agora 
está de regresso à sua essên-
cia e Vasco Mesquita, antigo 
funcionário que está agora a 
explorar o espaço, quer que 
se volte a tornar uma referên-
cia. Por aqui ouve-se jazz de 
fusão, rock,   ao fim de sema-
na, música ao vivo.

Nos termos do art. 41 e para os fins do art. 42, Inciso I, alínea 
“c” do Estatuto, convido os Srs. Membros do Conselho De-
liberativo para a reunião que se realizará na sede social, no 
próximo dia 8 de dezembro de 2015, às 17 horas, em 1ª con-
vocação, ou meia hora depois, em 2ª e última convocação, a 
fim de deliberar sobre a seguinte “Ordem-do-Dia”:
  

a) Aprovação da Ata da sessão anterior;
b) Aprovação do Orçamento e das Contribui-
    ções dos Associados para o ano 2016;
c) Assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2015.

RUi maNUeL PatRÍCio
Presidente do Conselho Deliberativo

REAL GABINETE 
PORTUGUÊS  DE LEITURA

CoNseLHo DeLiBeRatiVo

Palácio Nacional de Sintra abre na noite de 6 de dezembro
O Palácio Nacional de Sin-

tra abre as portas gratuitamente 
aos visitantes na noite de 6 de 
dezembro, para assinalar os 20 
anos da classificação da Paisa-
gem Cultural de Sintra como Pa-
trimônio Mundial da UNESCO. 

Sintra foi a primeira localidade 
europeia inscrita pela UNESCO 
como Paisagem Cultural.Será 
possível visitar gratuitamente um 
dos monumentos mais popula-
res da vila, a um horário pouco 
usual: entre as 20h e as 00h. O 

público terá entrada livre apenas 
necessitando de inscrição prévia. 
A capacidade é limitada a 1.500 
pessoas.No decorrer da noite 
poderá assistir a apresentações 
de música renascentista, a cargo 
do Ensemble La Pena do Sintra 

Estúdio de Ópera, bem como 
espetáculos de dança de época, 
dos séculos XV e XVI, realizadas 
pela Associação Danças com 
História, que apresentarão trajes 
e danças da época de D. João I 
e de D. Manuel I.

Durão Barroso pede compromisso com reformas
“A verdade é que tenho dúvidas que se mantenha, já não 
direi a ação, mas pelo menos a intenção das reformas es-
truturais,  que se aumente o ‘input’ trabalho, quando tudo 
de que se fala é de se reduzir esse ‘input’”, através da 
redução do horário de trabalho na administração pública, 
afirmou Durão Barroso. “A maioria dos portugueses estaria 
disponível para trabalhar mais horas e sob maior pressão, 
com compensações associadas à produtividade, para ob-
ter mais rendimento disponível, qualidade na saúde e na 
educação”.
PSD e CDS mantêm proposta de reposição 
de feriados para 2016
O PSD e o CDS querem que a reposição dos feriados sus-
pensos, dois civis e dois religiosos, comecem a ser nego-
ciados a partir de 2016, mantendo assim a proposta que 
fizeram na campanha. À esquerda, no entanto, as propos-
tas do PS, BE, PCP e PEV vão no sentido de repor já os 
feriados suspensos. Os ecologistas recuaram na intenção 
de decretar o Carnaval como feriado,à semelhança do que 
propuseram na anterior legislatura e foi derrubado  por, 
PSD, CDS e PS.
Antiga sede do F. C. Porto vai ser hotel de charme
“A antiga sede está em muito mau estado, a precisar de 
obras e conseguimos, finalmente, a saída de todos os in-
quilinos. O prédio está devoluto e consideramos que o me-
lhor uso a dar-lhe seria um hotel, concessionado durante 
os anos que se vier a estipular com os interessados e que, 
findo esse prazo, deve reverter para o F. C. Porto com to-
das as benfeitorias”, explica o administrador da SAD portis-
ta, Fernando Gomes.       A intenção é ocupar o imóvel com 
um hotel temático, para que “não seja mais um hotel igual 
a todos os outros, mas um que tenha a referência da marca 
F. C. Porto”. “É um local muito interessante, dada a procura 
turística da cidade”, considera o administrador.
Dívida do Estado às farmácias aumentou mais 
de 30% no último mês
 A ANF indica que “o valor em atraso ultrapassou 132 mi-
lhões de euros no dia 10 de Novembro, contra os mais de 
99 milhões de euros vencidos no final de Outubro”. A As-

sociação destaca “a dívida da Administração Regional de 
Saúde  do Norte, cujo pagamento já registra 3 meses de 
atraso, atingindo quase 100 milhões de euros em falta”. 
“As dívidas às farmácias também aumentaram no Alentejo 
e na região centro. No caso do Alentejo, o valor vencido 
ultrapassou 13 milhões de euros e há cerca de 2 meses e 
meio de pagamentos em atraso”.A ANF informou ainda que 
recorreu ao financiamento bancário para garantir “o paga-
mento integral às farmácias”.
Crédito ao consumo aumenta 5% em Setembro
As instituições financeiras concederam 413,3 milhões de 
euros em crédito ao consumo, no mês de Setembro. Um 
valor que supera em 5,4% o montante financiado em Agos-
to. A tendência de aumento do crédito ao consumo foi qua-
se generalizada, mas foi nos empréstimos pessoais que se 
registrou o crescimento mais expressivo. As novas opera-
ções de crédito pessoal para educação, saúde, energias 
renováveis e locação financeira de equipamentos foram de  
4,57 milhões de euros, mais 57,4% do que em Agosto.  Já 
os créditos pessoais sem finalidade específica, que repre-
sentam 42,8% do total de crédito ao consumo, aumenta-
ram 8,73% para 176,97 milhões de euros.
Grupo Porto Bay compra hotel em Lisboa
O grupo Porto Bay comprou o hotel Aviz, em Lisboa.Sem 
divulgar o valor da transação, a Porto Bay indica em comu-
nicado que o atual hotel Aviz entrará “em breve em obras 
de remodelação total”, esperando-se que reabra já como 
Porto Bay Marquês “durante o primeiro semestre do próxi-
mo ano”.Este será o 12º hotel do grupo, que já tem 8 hotéis 
em Portugal e 3 no Brasil.
1,9 milhões em slot machines no Casino da Figueira
A Amorim Turismo, investiu 1,9 milhões de euros para re-
novar 100 das 300 máquinas que tem naquela sala de jogo  
que, passarão a incluir tecnologia 3D ou a permitir apos-
tas de um cêntimo.“Não queremos que seja um cassino 
só com apostas muito altas. Queremos contribuir para o 
lazer”, justificou o presidente  Jorge Armindo. O cassino da 
Figueira da Foz é o mais antigo em funcionamento contí-
nuo na Península Ibérica. Com 132 anos, representa uma 
quota de mercado de 6% em Portugal.

aNGoLa
No último dia 11 de no-

vembro completaram-se 40 
anos da proclamação da in-
dependência de Angola. Das 
celebrações em Luanda par-
ticiparam o ex-Presidente de 
Portugal Ramalho Eanes, e o 
Vice-Presidente do Brasil, Mi-
chel Temer.

O aniversário ocorre numa 
altura em que a oposição ao 
governo de José Eduardo San-
tos tem sido reprimida com vio-
lência, segundo denúncias de 
organismos internacionais.

Angola – o que poderia ser 
e o que é...
PoLÍtiCa

Portugal, ao que tudo indi-
ca, irá ter um novo governo. A 
coligação PSD-CDS, que está 
no poder desde a queda de 
José Sócrates, em 2011, não 
conseguiu obter a maioria ab-
soluta nas eleições de 4 de ou-
tubro e o Partido Socialista jun-
tou-se , com oportunismo, aos 
partidos de extrema-esquerda 
(comunista e “bloco”) para for-
mar um novo Executivo.

Para alguns observadores, 
a mudança de governo era 
previsível, pois as medidas de 
ajuste que tiveram de ser to-
madas contribuíram para o seu 
desgaste e impopularidade. No 
entanto, os sinais de recupera-
ção da economia, a queda na 
taxa de desemprego, o alívio 
fiscal e a redução do “déficit” 
nas contas públicas apontavam 
para o reconhecimento dos 
eleitores.

De fato, houve por parte do 
eleitorado um reconhecimento, 
mas não foi o bastante para a 
coligação manter a maioria ab-
soluta – e disso resultou o opor-
tunismo do Partido Socialista 
que, mesmo  engolindo sapos, 
juntou-se aos “bloquistas” e co-
munistas para formar a maioria 
no Parlamento e pular para o 
governo.

Essa foi a estratégia do 
Largo do Rato que ainda está 
em curso e que terá o desfe-
cho nos próximos dias com a 
decisão do Presidente da Re-
pública: Cavaco Silva ou con-
vida António Costa para formar 
novo governo, ou mantém um 
governo de gestão por alguns 
meses, com Passos Coelho 
como 1º Ministro.

A ver vamos.
Noite De teRRoR

O que aconteceu em Paris, 
na última sexta-feira, quando fo-
ram mortas e feridas centenas 
de pessoas em conseqüência 
de vários atentados terroristas, 
deixou a França em estado de 
choque e o mundo inteiro sur-
preendido e consternado com a 
dimensão e as atrocidades dos 
massacres.

O Presidente François 
Hollande classificou os atenta-
dos como um “ato de guerra” e 
o “Estado Islâmico” reivindicou 
a autoria dos ataques.

A pergunta que o mundo 
faz é esta: até onde irá a “lou-
cura” e a “selvageria” destes 
criminosos?
moRtos e FeRiDos

Na tragédia de Paris mor-
reram dois portugueses e dois 
brasileiros ficaram feridos.

Em represália aos atenta-
dos, caças franceses, no do-
mingo, bombardearam redutos 
do “Estado Islâmico” na Síria.

O futuro é preocupante...
PoLÍtiCa

Até à hora em que escreve-
mos, não se sabe a decisão que o 
Presidente Cavaco Silva (que fez 
uma visita à Madeira) irá tomar 
sobre a formação de um novo 
governo.  Ele tanto pode convidar 
o Partido Socialista para constituir 
o Executivo (e essa é a previsão 
da maioria) como pode optar por 
uma outra solução constitucional. 
Vamos ver.

O tempo passa – e o país 
sofre.
taP

Na véspera da assinatura 
do contrato de venda da TAP 
ainda corriam boatos de que 
a alienação da transportadora 
seria suspensa. Especulava-
se que os socialistas e os ou-
tros partidos de esquerda iriam 
impedir a operação. Afinal, 
tudo acabou conforme previsto 

e a venda da TAP já foi “sacra-
mentada”.

Os novos donos coloca-
ram 150 milhões de euros na 
empresa e David Neeleman 
anunciou tarifas mais baratas, 
lugares mais apertados e ba-
gagens pagas à parte.

Além dos 61% agora ven-
didos e de 5% para os traba-
lhadores, a Atlantic Gateway 
fica ainda com a opção de 
compra de 34% por dois anos.
FoLHa De sÃo PaULo

A “Folha de S. Paulo” tem 
um colaborador português per-
manente – João Pereira Cou-
tinho. Ele escreve excelentes 
artigos todas as semanas.

Nos últimos tempos, o jor-
nal também vem publicando 
várias recensões sobre livros 
de autores portugueses.

A “Folha”, que noutros 
tempos era ressabiada quan-
do se tratava de Portugal, pas-
sou a dar mais espaços aos 
acontecimentos e às coisas 
da “santa terrinha”.

Por falar em imprensa bra-
sileira, a Câmara Portuguesa 
de Comércio no Brasil, de S. 
Paulo, homenageou na sema-
na passada – no jantar em que 
comemorava o seu aniversário 
– o Diretor-Presidente das Or-
ganizações Globo, Dr. Roberto 
Irineu Marinho.
CRise e LUsoFoNia

O Brasil atravessa uma 
crise econômica de grande ex-
tensão, com a queda no pro-
duto interno bruto, o aumento 
na taxa de desemprego, o “dé-
ficit” nas contas públicas, a re-
dução nos investimentos, etc.

Angola, que festejou há 
dias os 40 anos de indepen-
dência, também passa por um 
período difícil, com a redução 
nos preços internacionais do 
petróleo, as reações internas 
contra o governo do Presiden-
te José Eduardo dos Santos, o 
alastramento da pobreza, etc.

Portugal, depois do resul-
tado das eleições legislativas, 
entrou numa quadra de “nevo-
eiros” e de incertezas e não 
se sabe ao certo que rumos 
o país tomará nos próximos 
tempos, quando ainda está 
em curso a travessia e recu-
peração econômica.

Dos outros países lusó-
fonos, como a Guiné-Bissau, 
Moçambique, Cabo Verde, 
etc. nem falamos, tantos são 
os dramas e inquietações.

O mundo de “Língua Portu-
guesa”, na verdade, não está a 
passar por uma quadra feliz. Só 
problemas, desequilíbrios, so-
frimentos, pobreza... e, nalguns 
casos, corrupção à larga...
estUDaNtes

Quatro jovens da equipe 
portuguesa – alunos do ensi-
no médio que representavam 
Portugal nas Olimpíadas Ibero 
Americanas de Matemática, 
em Porto Rico, venceram Me-
dalhas de ouro, prata e bronze. 
Francisco Andrade alcançou a 
pontuação máxima, conquis-
tando a medalha de ouro, à 
semelhança do que havia con-
seguido no ano passado.
LiCeU

 Estão abertas as 
matrículas no “Colégio Sa-
gres”, mantido e dirigido pelo 
Liceu Literário Português.

As reformas e melhorias 
verificadas nas instalações 
físicas e nos equipamentos, 
bem como o aperfeiçoamento 
nos quadros de professores, 
fazem do Colégio Sagres um 
dos melhores colégios da Ti-
juca. E, além do mais, com a 
filantropia e o “coração portu-
guês” a beneficiar as crianças 
de famílias mais pobres.
ReaL GaBiNete

Na última segunda-feira 
o escritor português Almeida 
Faria falou no Real Gabinete 
sobre a sua obra literária.

Na quarta e quinta-feira, 
também no Real Gabinete, ti-
vemos os “Diálogos sobre po-
esia portuguesa”.

A direção foi da Profª Dra. 
Ida Alves (UFF) e da Profª Dra. 
Mônica Fagundes (UFRJ).
FeCHo

Quando tua filha sorri, os 
teus olhos ficam mais boni-
tos...
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Notícias
de Oeiras

Abriu ao tráfego o novo 
troço da Via Longitudinal Nor-
te (VLN) entre Nova Carnaxi-
de e a Rotunda da Pinhol, que 
estabelece a ligação das zo-
nas de Carnaxide (Nova Car-
naxide) / Outurela e Portela 
a Linda-a-Velha / Miraflores, 
Algés e Alfragide. A abertura 
deste troço permitirá melhorar 
a acessibilidade global a Car-
naxide e contribuir para a di-
minuição da elevada procura 
e dependência do Nó de Car-
naxide / Linda-a-Velha da A5.

 “Como é público, este 
traçado esteve encerrado à 
circulação automóvel nos úl-
timos três anos. Recorde-se 
que quando a Câmara Muni-
cipal de Oeiras (CMO) iniciou 
a execução do referido troço, 
foi interposta uma ação judi-
cial por moradores da zona 
relacionada com a, eventu-
al, sobreposição da linha de 
água do afluente da Ribeira 
de Outurela com a via proje-
tada”, explica a autarquia em 
comunicado.

 “Foi então que, efetiva-
mente, se detectou que, an-
teriormente à intervenção da 
CMO no local, um dos urba-
nizadores e titular de um Al-
vará na zona de intervenção 
havia, à revelia de qualquer 
autorização ou licença por 
parte da CMO, desviado a 
linha de água do afluente da 
Ribeira de Outurela cerca de 
20 a 25 metros do seu traça-
do original, contrariamente ao 
que se encontrava definido 
e caracterizado no Plano de 

Pormenor da Área Central de 
Outurela - Portela e no pró-
prio Plano Diretor Municipal, 
atingindo metade do projeto 
inicial”, acrescenta à missiva.

 Tendo em conta a situa-
ção supracitada, a CMO teve 
que proceder à alteração do 
traçado da via em simultâneo 
com a regularização do troço 
do afluente ilegalmente des-
viado pelo urbanizador. Além 
do mais, o Município teve ain-
da de recolher parecer de to-
das as entidades envolvidas 
tais como: a Direção Regio-
nal do Ambiente e Ordena-
mento do Território de Lisboa 
e Vale do Tejo, o Instituto da 
Água e a Administração da 
Região Hidrográfica do Tejo.

 Depois, após serem ultra-
passados os trâmites legais 
relativos a este processo, 
executou-se a revisão do pro-
jeto de execução original, face 
à obrigatoriedade do novo Có-
digo da Contratação Pública.

 O contrato de prestação 
de serviços entre a CMO e 
a empresa responsável pela 
execução do respetivo pro-
jeto foi assinado em 19 de 
Junho de 2012, tendo a pu-
blicitação no Portal dos Con-
tratos Públicos saído a 27 de 
Junho de 2012. O contrato 
passou a ter eficácia jurídica 
a 28 de Junho de 2012.

O prazo de execução 
do projeto foi de cerca de 
cinco meses, excluindo-se 
o mês de Agosto para efei-
tos de contagem (por moti-
vo de férias).

Inaugurada Estrada Que Pretende 
Descongestionar Nó De

Linda-A-Velha/Carnaxide Da A5

Oeiras É O Segundo Município Do 
País Em Termos De Poder De Compra

A maioria dos municípios 
portugueses que, em 2013, 
tinham poder de compra aci-
ma da média eram capitais 
de distrito e situavam-se no 
litoral do país, segundo da-
dos divulgados pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE). 
Oeiras é o segundo município 
do país com maior poder de 
compra por parte dos seus 
habitantes, logo a seguir a 
Lisboa e antes do Porto, Faro 
ou Coimbra. Cascais ocupa a 
8.ª posição deste “ranking”.

 De acordo com os da-
dos, cerca de 10% (32) dos 
308 municípios portugueses 
apresentavam valores acima 
da média nacional no indica-
dor do poder de compra ‘per 
capita’ (IpC).

 O município de Lisboa 
liderava o índice, com um va-
lor de 207,9 pontos, mais de 
duas vezes a média nacio-
nal (100), seguido de Oeiras 
(180,7) e do Porto (169,9).

 Segundo o INE, os valo-
res mais elevados do índice 
de poder de compra ‘per ca-
pita’ registavam-se nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e do 
Porto e também em capitais 
de distrito.

 A lista dos 10 municípios 
com maior poder de compra 
incluía ainda Faro (132,3), 
Coimbra (130,3), São João 
da Madeira (130,1), Sines 
(128), Cascais (125,6), Aveiro 
(123,5) e Matosinhos (120,9), 
a grande maioria no litoral do 
país.

 Seguem-se, com valores 
acima do índice 110, os mu-
nicípios de Alcochete (115,3), 
Funchal (111,9), Maia (111,1), 
Évora (111) e Azambuja 
(110,8).

 A análise, refere o relató-
rio divulgado pelo INE, suge-

LAMEgO

AMADOrA

ELVAS

VALE DE CAMbrA

SArDOAL
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re “uma associação positiva 
entre o grau de urbanização 
das unidades territoriais e o 
poder de compra aí manifes-
tado quotidianamente”.

 Dos 18 municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa 
(que, no conjunto, apresenta 
um IpC de 125,1), nove têm 
poder de compra ‘per capita’ 
abaixo da média nacional, 
sendo o menor índice regis-
tado na Moita (81).

 Já na Área Metropolita-
na do Porto (IpC conjunto de 
105,1), cinco municípios es-
tão acima da média nacional 
e 12 abaixo do índice 100, 
com destaque para Paredes 
(76,8) e Arouca (70,1).

 O INE sustenta também 
que, no conjunto do territó-
rio nacional, 143 municípios 
(46% do total) apresentavam 
valores de IpC inferiores a 75. 
No entanto, o INE não divul-
gou quais os municípios com 
menor poder de compra ‘per 
capita’, apenas referindo que 
os 10 com menor índice IpC 
“pertenciam ao interior das 
regiões Norte e Centro (sub
-regiões Tâmega e Sousa, 
Alto Tâmega, Douro, Terras 
de Trás-os-Montes e Viseu 
Dão Lafões) e dois à Região 
Autônoma da Madeira”.

 A mesma fonte adianta 
que o indicador ‘per capita’ 
(IpC) pretende traduzir o po-
der de compra por pessoa 
manifestado quotidianamen-
te nos diferentes municípios 
ou regiões e os resultados 
observados em 2013 asso-
ciam ao território continental 
“um poder de compra supe-
rior ao observado nas duas 
regiões autônomas portugue-
sas”: 100,8 para o total conti-
nental, contra 86 na Madeira 
e 84,6 nos Açores.

Ao longo de quatro dias, o 
mundo rural do concelho de 
Lamego viajou até à “sala de 
visitas” da cidade – a Av. Dr. 
Alfredo de Sousa – para mos-
trar os produtos mais genuínos 
que ali são produzidos. Du-
rante o evento “O Melhor das 
Nossas Aldeias”, o bom tempo 
que se fez sentir ajudou à ven-
da de muitos produtos agríco-
las característicos da época de 
inverno. Distribuídas por mais 
de 40 expositores, nas bancas 
abundaram as castanhas, os 
frutos secos e as abóboras, a 
par de uma grande mostra de 
vinhos, compotas e enchidos 

Frutas e Legumes de Inverno Em 
Destaque no “O Melhor Das Nossas Aldeias”

tradicionais. A transmissão em 
direto, a partir deste local, do 
programa “Aqui Portugal” da 
RTP ajudou a conquistar a 

adesão de muito público.
À quarta edição, o even-

to “O Melhor das Nossas Al-
deias” manteve a ambição 

de sempre: valorizar aquilo 
que de melhor se produz no 
mundo rural e oferecer um 
novo atrativo aos turistas. Os 
visitantes puderam saborear 
algumas sopas tradicionais, à 
venda por um preço simbóli-
co, e comer de oferta um “car-
tucho” de castanhas assadas. 
Para acompanhar, estiveram 
à venda vinhos do Douro, 
espumantes e as afamadas 
bolas de Lamego. Na vertente 
de animação, foi oferecido um 
programa permanente com 
espetáculos de ranchos etno-
gráficos, grupos de bombos e 
os “Sons do Douro”.

A Câmara Municipal da 
Amadora, em parceria o Gru-
po Cicloturismo Estrelas da 
Amadora, promove, no pró-
ximo dia 21 de novembro, a 
Prova da Castanha, passeio 
de bicicleta noturno na Cida-
de da Amadora, com início no 
Parque Central da Amadora e 
fim na sede do clube.

A concentração terá lu-
gar no Parque Central da 

Passeio De bicicleta Noturno 
Amadora pelas 16H30, com 
partida às 17H00, estando 
à chegada prevista para as 
19H00.

O passeio é aberto a toda 
a população e desenrola-se 
na rede viária da Amadora, 
através de um percurso ur-
bano de 25 km e com uma 
duração prevista de cerca de 
duas horas. No final, irá de-
correr o já célebre magusto.

O Núcleo de Elvas da Liga 
dos Combatentes assinalou, 
o 97.º aniversário do Armis-
tício da Grande Guerra e o 
92.º aniversário do Núcleo de 
Elvas, com uma cerimônia no 
Jardim dos Combatentes.

A iniciativa contou com a 
presença de entidades mili-
tares e civis, tendo sido feita 

uma alocução alusiva à data 
e relembrados os comba-
tentes que tombaram nesta 
guerra e foram depositadas 
flores no monumento aí exis-
tente.

A Câmara Municipal de 
Elvas POrtugal esteve repre-
sentada neste ato pelo vere-
ador  da Tiago Afonso.

Combatentes da grande 
guerra Homenageados

A Câmara Municipal 
de Vale de Cambra apro-
vou por unanimidade, na 
última reunião de Câmara 
(realizada no dia 3 de no-
vembro’15) a atribuição de 
Bolsas de Estudo aos alu-
nos desfavorecidos econo-
micamente e que frequen-
tam o Ensino Superior, 
Pós-Secundário e Secun-
dário. Trata-se de um in-
centivo ao progresso e ao 
crescimento dos jovens do 
Concelho para que todos 
tenham as mesmas opor-
tunidades. A medida entra 
em vigor já este ano letivo.

“Cientes das dificulda-
des sentidas pelos jovens 
estudantes do Concelho, 
este Executivo decidiu pro-
por a atribuição de bolsas 
de estudo como forma de 
proporcionar a todos as 
mesmas oportunidades”, 
destaca a Vereadora da 
Educação e da Ação So-
cial da Câmara Municipal 
de Vale de Cambra, Cata-
rina Paiva.

A Câmara Municipal de 
Vale de Cambra vai assim, 
atribuir Bolsas de Estudo 
com os seguintes valores: 
doze bolsas de 750 euros 
para o Ensino Superior; 
cinco bolsas no valor de 
450 euros para o Pós Se-
cundário e dez bolsas de 
400 euros, para o Ensino 
Secundário. No total, são 
vinte e sete alunos do Con-

celho de Vale de Cambra 
que são abrangidos por 
esta medida.

“Esta é uma medida que 
pretende, acima de tudo, 
dizer aos nossos jovens e 
à Comunidade, o quanto 
Estudar é importante. E, 
mediante as nossas possi-
bilidades, ajudar para que 
esse caminho seja feito 
da melhor forma possível, 
com igualdade de oportu-
nidades e com aquilo que 
todos nós, enquanto Muni-
cípio, possamos fazer para 
incentivar e apoiar”, refere 
ainda, Catarina Paiva.

O Regulamento esta-
belece as normas para a 
atribuição de bolsas de 
estudo a estudantes do 
ensino secundário, cursos 
de ensino pós-secundá-
rio e ensino superior, com 
desempenho escolar rele-
vante.

As candidaturas estão 
abertas entre 9 e 20 de No-
vembro de 2015 e os(as) 
interessados(as) deverão 
proceder ao requerimento 
de impresso próprio, dis-
ponibilizado pelo Serviço 
de Atendimento ao Muní-
cipe da Câmara Municipal, 
acompanhado de toda a 
documentação exigida no 
Regulamento de Atribui-
ção de Bolsas aos Alunos 
do Ensino Secundário, 
Pós-Secundário e Ensino 
Superior .

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o Município de Sardo-
al, através do Gabinete de 
Apoio ao Empresário e da 
Biblioteca Municipal, volta a 
promover o Concurso de Ár-
vores de Natal, com o intuito 
de dinamizar e envolver no 
espírito natalício comercian-
tes, empresários, associa-
ções e a população em geral.

A 2.ª edição do Concurso, 
que tem um número maior de 
participantes relativamente 
ao ano anterior, destina-se 
a todos os estabelecimentos 
de comércio, serviços e as-
sociações do Concelho, com 
porta aberta ao público.

As árvores estão expostas 
ao público, no interior ou exte-

rior dos estabelecimentos, de 
1 de dezembro a 5 de janeiro 
de 2016, e depois de serem 
avaliadas, as três primeiras 
classificadas ficarão expos-
tas, durante o mês de janeiro, 
em local de destaque.

A avaliação das Árvores 
será feita por cinco elemen-
tos imparciais, com respon-
sabilidades culturais, profis-
sionais e institucionais, que 
terão como critérios a imagi-
nação, a criatividade e a ori-
ginalidade na decoração das 
mesmas.

O resultado final será co-
nhecido a 6 de janeiro, Dia de 
Reis, no portal da autarquia e 
no Face book da Biblioteca 
Municipal.

Município Promove 2.ª Edição
Do Concurso De Árvores De Natal

Câmara Municipal
Atribui bolsas De Estudo
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A freguesia da Lage, em 
Vila Verde, reviveu a tradi-
ção da Matança da Ceba 
(porco). 

Um momento conside-
rado único pela população 
local que tem como finalida-
de, proporcionar momentos 
de convívio. “Nós estamos 
a fazer isso sobretudo pelas 
pessoas mais novas. Haver 
a matança tradicional é uma 
situação normal. Há cerca 
de 40 ou 50 anos atrás a 
matança da ceba era com-
binada entre vizinhos. Toda 
a gente consumia a carne 
do porco e o resto era para 
salgar, na altura do Inverno. 
Distribuíam o sarrabulho e 
a rejoada entre todos e du-
rante três ou quatro sema-
nas havia sempre carne de 
porco à mesa aos domin-
gos”, explicou Carlos Pedro 
Castro, presidente da Junta 
de Freguesia da Lage.

O autarca garantiu que 
a morte do animal teve em 
conta todos os requisitos le-
gais exigidos.

“O animal foi avaliado 
antes da matança, e as 
vísceras são analisadas 

freguesia mantém viva a
tradição da matança da ceba

pela veterinária municipal 
e só depois é que se pode 
consumir. Se o animal não 
estiver em condições de 
salubridade não pode ser 
consumido”, explicou Car-
los Pedro Castro, referindo 
que o animal em causa foi 
“criado em casa” e não “nas 
pocilgas de abate”.

Depois de receber uma 
descarga eléctrica (método 
legal que não causa sofri-
mento ao animal) o porco 

foi queimado com palha a 
arder, como se usava anti-
gamente, e desmanchado.

O processo foi acom-
panhado de perto pela ve-
terinária municipal de Vila 
Verde.

Depois de ‘repousar’ al-
gumas horas, o animal é 
consumido num banquete 
composto por ‘rejoada’ e 
sopas de cavalo cansado 
(vinho, pão e açúcar). O re-
pasto decorre por volta das 

13.00 horas, na sede da 
Junta de Freguesia da Lage.

A vereadora da Cultura 
na Câmara Municipal de 
Vila Verde, Júlia Fernan-
des, destacou que o evento 
integra a programação da 
‘Rota das Colheitas’, pro-
movida pelo município. “É 
mais um evento que pre-
tende manter a tradição, 
que é o que o concelho vai 
fazendo um pouco por todo 
o lado, numa iniciativa da 
Rota das Colheitas. A fre-
guesia tem-se mobilizado 
para esta atividade, não só 
(sábado) com a matança 
propriamente dita, mas tam-
bém no domingo, com a re-
joada, com as sopas de ca-
valo cansado, mantendo a 
freguesia integrada na Rota 
e mantendo a tradição”, 
explico Júlia Fernandes. A 
representante do municí-
pio vilaverdense garantiu 
também que a matança “é 
acompanhada pela veteri-
nária e isso, de certa forma, 
tranquiliza-nos.”. No final da 
matança foram servidas fê-
veras e barriguinha assada 
à população da freguesia.

Obra da Polis Litoral 
Ria de Aveiro visa substi-
tuir o antigo porto de abri-
go, cujas condições já não 
permitiam a normal ativi-
dade destes profissionais

 Uma das três obras 
inauguradas pela Polis Li-
toral Ria de Aveiro foi à do 
reordenamento e valoriza-
ção do Porto de Abrigo da 
Torreira. Resultante de um 
investimento superior a 
1,2 milhões de euros, co-
financiado pelo programa 
PROMAR em 75 por cen-
to, o Porto de Abrigo da 
Torreira é, agora, um es-

pescadores da torreira ganham
cais de 1,2 milhões de euros

paço com melhores con-
dições de funcionamento 
e maior capacidade de 
acostagem e amarração 
das embarcações.

No momento da assi-
natura do protocolo de en-
trega da obra da Polis ao 
município da Murtosa, Ce-
lina Ramos de Carvalho, 
presidente do Conselho 
de Administração da Polis, 
mostrou-se convicta que 
a população murtoseira 
“reconhecerá o esforço in-
vestido nesta requalifica-
ção, mais um testemunho 
do trabalho da Polis”.

Feira conta com mais 
de 50 expositores, que 
representam áreas como 
a caça, através das ar-
mas, vestuário, falcoaria 
e gastronomia, mas tam-
bém a apicultura, com o 
mel e os seus derivados, 
e o artesanato mostram o 
seu valor

O Mercado Municipal 
de Miranda do Corvo é o 
ponto nevrálgico da pro-

moção do território com 
a realização da Feira de 
Caça e Mel. O certame, 
que conta com cerca de 
50 expositores, que re-
presentam áreas como 
a caça, através das ar-
mas, vestuário, falcoa-
ria e gastronomia, mas 
também a apicultura, 
com o mel e os seus de-
rivados, sem esquecer o 
artesanato, tem como fi-

caça e mel promovem território

No âmbito do projeto 
“Canal Horeca”, a Câmara 
Municipal de Castelo de Pai-

promove ação de sensibilização
va, em parceria com a Am-
bisousa, está a desenvolver 
uma ação de informação que 

Partiu no dia 8 de no-
vembro, um jipe partiu de 
Felgueiras, numa viagem 
de mais de cinco mil qui-
lómetros, com destino à 
Guiné-Bissau, para entre-
gar este veículo à comu-
nidade guineense e esta-
belecer contatos para a 
construção de uma escola 
no país.

A iniciativa é desenvol-
vida pelo GRITAH (Gru-
po de Intervenção e Acão 
Humanitária), um grupo 
de jovens felgueirenses 
unidos por um objetivo: a 
construção de uma escola 
na Guiné-Bissau.

Como forma de anga-
riação de fundos, o GRI-
TAH começou por recolher 

papel para reciclagem, 
tendo recolhido aproxima-
damente 200 toneladas de 
papel, que permitiram o 
arranque deste projeto.

A causa foi ontem apre-
sentada na Escola Se-
cundária de Felgueiras, 
na conferência “Direitos 
Humanos no século XXI”, 
que teve como oradores o 
Professor Adriano Morei-
ra, Padre Almiro Mendes, 
José Pavão (Cônsul ho-
norário da Rep. da Guiné-
Bissau), Mestre Maria Luí-
sa Oliveira (Diretora-Geral 
da Direção-Geral da Admi-
nistração Escolar) e Luísa 
Timóteo (Presidente da 
Associação Cultural Cora-
ção em Malaca).

grupo de Jovens
deseja construir escola 

em guiné-Bissau
visa a sensibilização para a 
gestão dos resíduos, junto 
dos responsáveis pelos prin-
cipais hotéis, restaurantes 
e cafés, na vasta região do 
Vale do Sousa.

A campanha decorreu en-
tre os dias 9 e 10 de novem-
bro, e em Castelo de Paiva, o 
vereador do Pelouro do Am-
biente, António Rodrigues, 
liderou uma equipa que este-
ve em dois estabelecimentos 
de restauração, na perspec-
tiva de sensibilizar os traba-
lhadores e gerentes para as 
boas práticas na gestão dos 
resíduos, sendo que a ação 
de sensibilização, no que 
toca à reutilização do vidro, 

abrange todas as freguesias.
Por outro lado, esta ação 

de sensibilização vai con-
tinuar e, procurando incidir 
mais ao nível da população 
geral, está agendada para o 
dia 28 de novembro, duran-
te todo o dia, uma presença 
no espaço do Intermarché de 
Castelo de Paiva, onde técni-
cos da Câmara Municipal de 
Castelo de Paiva e da Ambi-
sousa vão estar disponíveis, 
com uma banca informativa, 
num contato mais pesso-
al para abordar as atitudes 
maias corretas a tomar no 
âmbito dos procedimentos 
da reciclagem e gestão dos 
resíduos.

nalidade “atrair um maior 
número de visitantes e 
promover os produtos 

endógenos do concelho 
e da região da Serra da 
Lousã”.
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A PAPA E 
OS POLÍTICOS

lamento. E surgiu, então, 
a esperteza (ou cartada) 
do Partido Socialista que, 
ao contrário do que espe-
rava,  tinha ficado em se-
gundo lugar nas eleições. 
Juntou-se aos comunis-
tas, aos “bloquistas” e aos 
“verdes”, todos piscaram 
o olho, apertaram o nariz, 
fizeram falsetes, trocaram 
beijos e lambidas, enche-
ram-se de migas e de tripas 
– e bradaram em uníssono, 
das tribunas de São Ben-
to: “agora mandamos nós”, 
“viva a nova maioria”.

Pronto! Foi-se embora 
o governo da coligação 
PSD-CDS, cantou-se de 
galo no Largo do Rato, e 
António Costa, do PS, Ca-
tarina Martins, do “Bloco” 
e Jerônimo de Sousa do 
PC, entre abraços e sorri-
sos, festejaram a saída de 
Passos Coelho da chefia 
de governo..

Ufa! E devolveram o 
“abacaxi” ao Presidente 
Cavaco Silva para este 
o descascar: nos termos 
constitucionais. Ou ele 
convida o Partido Socia-
lista para formar novo go-
verno (hipótese que é a 
mais provável) ou deixa o 
atual executivo em gestão 
pelos próximos meses (o 
que parece não agradar à 
maioria dos portugueses).

Enquanto isso, o país 
que se lixe: os vencedo-
res vão aos pasteis de 
Belém e os perdedores 
ficam com as alheiras de 
Bragança...

A. Gomes da Costa 

O que se observa no 
cenário político português 
é algo de surpreendente.

O país cumpriu, duran-
te quatro anos, um severo 
programa de austeridade 
e suportou muitos sacrifí-
cios para sair da crise que 
o arrastava para a insol-
vência e para a exclusão 
dos mercados.

Durante esse perío-
do – de 2011 em diante 
– Portugal teve um gover-
no de coligação (PSD e 
CDS) que enfrentou críti-
cas e protestos, manifes-
tações de rua e greves, 
quase sempre como rea-
ção às medidas de auste-
ridade e de contenção de 
despesas.

Entretanto, os indica-
dores econômicos iam 
melhorando, o “arrocho” 
exigido inicialmente pela 
“troika” (FMI, CEE e Ban-
co Europeu) foi sendo 
reduzido, a taxa de de-
semprego baixou de 17% 
para 12%, as exportações 
mantiveram-se, o “défi-
cit” público diminuiu, a 
carga fiscal foi atenuada 
gradualmente e houve a 
retomada do crescimento 
econômico.

Foi neste cenário mais 
alentador e em que apa-
reciam melhores resulta-
dos nas contas nacionais, 
com reflexos na vida dos 
portugueses, que se reali-
zaram as eleições legisla-
tivas no dia 4 de outubro.

A coligação do governo 
venceu o pleito, mas não 
conseguiu manter a maio-
ria de deputados no par-

Os novos donos da TAP 
querem implementar o ser-
viço low-cost nos voos re-
gulares. O anúncio foi feito 
por David Neeleman durante 
a reunião com os trabalha-
dores da empresa. David 
Neeleman defendeu que as 
companhias ‘low cost’ são 
o maior desafio, revelando 
que o plano é ter tarifas bai-
xas para “quem quiser viajar 
atrás e mais apertado”. “Tal-
vez o maior desafio sejam 
as companhias aéreas ‘low 
cost’. Passei pelo Porto no 
outro dia e fiquei assustado 
com 8 aeronaves da Ryanair 
e mais 4 da easyJet. Temos 

TAP com Novos
Aviões e Vôos Low-Cost

que nos tornar mais compe-
titivos”, afirmou o empresá-
rio. Segundo o empresário, o 
plano é segmentar: “Vamos 
ter uma tarifa de 39 euros, 
mas o passageiro vai sen-
tar-se atrás e pagar pela ba-
gagem”, isto é, “vai ser Rya-
nair com uma frequência de 
5 vezes por dia, em vez de 
uma”. Mais de 50 novos avi-
ões David Neeleman anun-
ciou a encomenda à Airbus 
de 53 aviões Widebody e de 
corredor único. Como parte 
do acordo, a TAP substitui 
a encomenda anteriormente 
feita de 12 A350-900s pelos 
A330-900neo. 

Este ano, os portugue-
ses prevêem gastar cerca de 
315 euros por lar,143 euros 
em presentes, 118 euros em 
alimentação e bebidas e 54 
euros em socialização, o que 
corresponde a uma queda  
de 5% , e que compara com 
uma previsão de 513 euros 
de média da União Européia.                                                                                                                                        
  Há um ano, os portugueses 
antecipavam gastar 270 eu-
ros, tendo entretanto revisto 
a fatura com as festividades 
para 333 euros, mais 23% do 
que o previsto, nota a consul-
tora no estudo de Natal, que 
revela ainda que 44% dos 
gastos serão com prendas 

Portugueses vão Gastar no Natal 315 Euros

para as crianças.                                                                                                                                      
Portugal está entre os 

países que se antecipa um 

maior corte nos orçamen-
tos no Natal, sendo apenas 
ultrapassado pela África do 

Sul (-10%), Grécia (-8,6%) e 
Rússia (-7%)

A diminuição do rendi-
mento disponível é o prin-
cipal motivo apontado por 
metade dos portugueses in-
quiridos, para reduzirem as 
despesas no próximo Natal.  
Ainda assim, os portugueses 
estão mais otimistas em rela-
ção à evolução da economia 
e do poder de compra do que 
nos anos anteriores. Aliás, a 
expectativa dos portugueses 
em relação ao futuro melho-
rou significativamente este 
ano, tendo pela primeira vez, 
desde 2009, ultrapassado a 
média da U E.

Fórum Econômico Portugal - 
Países Árabes acontece em 23 e 
24 de novembro. As exportações 
portuguesas para os países ára-
bes devem chegar aos 2 bilhões 
de euros em 2015, disse a secretá-
ria-geral da Câmara de Comércio e 
Indústria Árabe-Portuguesa . “Nos 
últimos 10 anos quadruplicamos 
as relações comerciais, o que é 
excelente em termos econômicos”, 
mas existe “capacidade para fazer 
muito mais”, destacou Aida Bou-
abdellah a pouco mais de uma se-
mana da realização do Fórum Eco-
nômico Portugal - Países Árabes.                                                                           
Argélia, Marrocos, Emirados Ára-
bes Unidos, Tunísia e Arábia Sau-

dita absorvem a maior parte das 
exportações portuguesas para os 
22 países da Liga Árabe, que atin-
giram em agosto um total de 1.340 
bihões de euros, prevendo-se que 
ultrapassem os 2 bilhões de euros 
no final do ano e igualando os va-
lores de 2013. O intensificar das 
trocas comerciais reflete-se na par-
ticipação do Fórum, que irá contar 
este ano com “a maior presença de 
sempre em Portugal de delegações 
dos países árabes”, incluindo Ará-
bia Saudita, Argélia, Egito, Emira-
dos Árabes Unidos, Iraque, Jordâ-
nia, Kuwait, Mauritânia, Palestina, 
Qatar, Síria, Sudão e Líbano, se-
gundo a CCIAP.

Exportações para Países Árabes
Devem Chegar aos 2 Bilhões

A nacionalidade mais re-
presentada é o Brasil, com 
2023 alunos.Em regime de 
mobilidade, contabilizam-se 
3297 estudantes de 86 na-
cionalidades: o Brasil sur-
ge em primeiro com 1727, 
Itália em segundo com 228, 
segue-se Espanha com 
225, a China com 145 es-
tudantes e a finalizar o top 
5 está Angola, com 128.                                                                                   
Através do estatuto de es-
tudante internacional, em 
que os alunos ingressam 
na U C e pagam uma taxa 
anual de 7000 euros, re-

gistram-se 472 estudantes.                                                                                              
Destes, 101 ingressaram 
em 2014/2015, e 245 no 
presente ano letivo, jun-
tando-se ainda estudantes 
internacionais que ingressa-
ram por via de “transferên-
cias, candidaturas diretas 
a mestrado”, entre outras 
vias. A UC dá conta ainda 
de 300 investigadores es-
trangeiros em regime de 
mobilidade, segundo da-
dos de dezembro de 2014.                                                      
O vice-reitor Joaquim Ra-
mos de Carvalho disse à 
agência Lusa que o obje-

A EDP Renováveis anun-
ciou que, através da sua 
subsidiária EDP Renováveis 
Brasil, garantiu um contrato 
de aquisição de energia a 20 
anos, na sequência do leilão 
de energia brasileiro para 
a venda de eletricidade no 
mercado regulado. “A ener-
gia renovável irá ser produ-
zida por um parque eólico 
de 140 MW a ser instalado 
na Bahia e é esperado que a 
entrada em operação ocor-
ra em 2018”, refere a EDP 
Renováveis  em comunica-
do enviado à Comissão do 

Mercado de Valores Mobi-
liários . “O preço inicial do 
contrato de longo prazo foi 
estabelecido em 199,37 re-
ais/MWh (4,905 euros/MwH) 
indexado à inflação brasilei-
ra”, adianta. Com o resul-
tado deste leilão, a EDPR 
“reforça a sua presença no 
mercado eólico brasileiro 
caracterizado por um perfil 
de baixo risco, através da 
execução de CAE de longo 
prazo, com um recurso eó-
lico favorável e fortes pers-
pectivas de crescimento no 
médio e longo prazo”.

EDP Renováveis Ganha
Contrato no BrasilUniversidade de Coimbra tem Alunos de mais de 80 Países

tivo é que os estrangeiros 
representem “20% dos es-
tudantes que obtêm o seu 

grau na UC”, o que “impli-
cará perto de 6.000 estu-
dantes”.
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Política

Nas cúpulas do PSD 
e do CDS reina a convic-
ção de que o Governo de 
“geringonça”,  como Pau-
lo Portas o apelidou, não 
tem condições para durar 
muito tempo. A Coligação 
crê que os acordos bila-
terais assinados com BE, 
PCP e Os Verdes ficaram 
muito aquém do que se 
esperava e padecem de 
“enormes fragilidades”. 
Por isso, concluem, o ce-
nário de eleições anteci-
padas  pode ser inevitável. 
Embora se reconheça que 
dificilmente o Presidente 
poderá fugir à indicar  An-
tónio Costa e dar posse ao 
seu governo, na coligação 
ainda persiste a idéia de 
que Cavaco Silva poderá 
vir a exigir mais condições 
ao secretário-geral do PS 
na primeira conversa que 

Coligação  Antecipa Vida 
Curta a Governo PST 

venha a acontecer entre 
ambos após o derrube 
do Governo de Passos 
Coelho e Paulo Portas.                                                                                                                                         
O resto poderá depender 
apenas dos “timings in-
ternos de cada partido”, 
ou seja, da realização dos 
respectivos congressos 
do PSD e do CDS e de 
eventuais mudanças nas 
lideranças de sociais-de-
mocratas e centristas. O 

encontro do CDS/PP deve 
ser em fevereiro ou mar-
ço o do PSD  pela mesma 
altura. “Sempre disse que 
não abandonava o meu 
país, e não o abandono. 
Se não me deixam lutar 
por ele à frente do Gover-
no, lutarei no Parlamento, 
por que me orgulho de 
ter muito respeito”, foi a 
declaração de guerra de 
Passos no encerramento 

do debate do programa do 
Governo. Sem deixar de 
sublinhar que “não é todos 
os dias que se sai do Go-
verno com o voto do elei-
torado”.

Para capitalizar a onda 
de indignação dos dirigen-
tes locais e dos militantes, 
74 dirigentes partidários 
do PSD e do CDS, incluin-
do membros do Governo 
e os próprios Passos e 
Portas, estiveram  na es-
trada nos 2 dias posterio-
res à queda do Executivo 
A iniciativa abrangeu  os 
18 distritos, com o objeti-
vo de animar as hostes. A 
explicação do processo de 
formação do Executivo, do 
programa do Governo e 
da queda no Parlamento 
foi o mote para mobilizar 
as tropas para os tempos 
de oposição que aí vêm.

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, 
afirmou  que o acordo com 
o PS para a formação e 
viabilização de um gover-
no socialista assegura uma 
solução política duradou-
ra sem hipotecar o projeto 
comunista. Terça-feira foi 
aprovada uma moção de 
rejeição do programa do 
XX Governo Constitucional, 
que, de acordo com a Cons-

tituição, implica a demissão 
do executivo PSD/CDS-PP. 
No mesmo dia foi assinado 
um acordo entre PS e PCP. 
O secretário-geral do PCP 
acusou ainda o líder do PSD 
de estar agarrado como lapa 
ao poder, considerando ser 
uma fraude fazer das elei-
ções de deputados para a 
Assembléia da República 
uma eleição para primeiro-
ministro.

Jerônimo de Sousa 
acusa PSD de estar 
Agarrado ao Poder

O porta-voz do Comando 
Metropolitano de Lisboa, co-
missário Rui Costa, adiantou 
que o reforço da segurança 
em torno dos aeroportos e 
de embaixadas foi feito por 
iniciativa da PSP durante a 
madrugada, após os atenta-
dos ocorridos em Paris. Na 
prática, explicou, houve um 
aumento do número de efe-
tivos destacados para estes 
locais, permitindo um refor-
ço das ações de vigilância.                                                                                              
A secretária-geral do Sis-
tema de Segurança Inter-
na assegurou que todos os 

Portugal reforça 
Segurança em  Aeroportos 

e Algumas Embaixadas

serviços de segurança e 
informações portugueses 
estão “a trabalhar em rede 
e em completa articulação”, 
acompanhando os aconteci-
mentos ocorridos em Paris.                                                                                    
Helena Fazenda esclare-
ceu que, apesar da aten-
ção existente nas forças de 
segurança portuguesas e 
do reforço da vigilância em 
algumas embaixadas e ae-
roportos, não há fatos que 
justifiquem, de momento, a 
introdução de medidas ex-
cepcionais ou uma subida 
do nível de alerta.

O candidato à Presidên-
cia da República Marcelo 
Rebelo de Sousa juntou a 
sua voz aos que defendem 
que Cavaco Silva devia de-
cidir rapidamente sobre o 
futuro governo, o professor 
considerou que “é funda-
mental que haja um governo 
que governe, rapidamente, 
porque há muita coisa pa-
rada”. Marcelo não revelou 
o que faria se estivesse no 
lugar de Cavaco Silva, se 
indigitava António Costa 
como primeiro-ministro ou 
deixava o Governo em ges-
tão. Mas, para o candidato 
presidencial, uma coisa é 
certa, “é muito importan-
te que o país saia da crise 
depressa”. O Presidente 
da República tem sido cri-
ticado pelos partidos da 
esquerda pela demora em 
decidir, e até por se deslo-
car à Madeira no âmbito da 
7ª jornada do Roteiro para 

Marcelo pede Rapidamente um Governo 
O antigo presidente da Re-

pública Ramalho Eanes foi ho-
menageado por autarcas de 
Alcains, concelho de Castelo 
Branco, mas considerou que a 
distinção é antes uma homena-
gem à vila. “Eu não gosto de ho-
menagens porque entendo que 
se mérito tive, foi em coordenar 
a ação de homens, em mobilizar 
a sua vontade, em aproveitar as 
suas aptidões e competências 
para fazer determinados traba-
lhos”, disse o antigo chefe de 
Estado no final de uma homena-
gem que lhe foi prestada na sua 
terra natal, Alcains. Ramalho 
Eanes sublinhou que a cerimô-
nia de homenagem foi, sobre-
tudo, à vila de Alcains. Durante 
a cerimônia, o presidente da 
Assembléia de Freguesia de Al-
cains, Jorge Micaelo, disse que 
foi homenageado um “concida-
dão da terra e um cidadão do 
país”, acrescentando que Ra-
malho Eanes é um homem de 
“múltiplas qualidades, tornando-
se difícil enumerá-las todas”.

“Somos, sim, a geração 
que cresceu com Cavaco 
Silva a responder com au-
toritarismo, e com polícia, 
a toda a contestação. So-
mos a geração que cresceu 
com Cavaco Silva a acabar 
com a gratuitidade do aces-
so à educação e somos, 
por isso também, parte do 
número de gerações que 
hoje se aliam, porque não 
aceitaram o discurso da di-
reita de pôr geração contra 
geração”, assinalou a líder 
do BE, durante a sessão 
de solidariedade com as 
vítimas dos atentados de 
Paris, que substituiu a pre-
vista apresentação da can-
didatura de Marisa Matias.                                                                                                                                         
Catarina Martins acrescen-
tou: “Somos também a ge-
ração que sabe que as ge-
rações não se substituem, 
se acrescentam e que ire-
mos derrotar Cavaco Silva 

uma Economia Dinâmica, 
deixando o país em sus-
penso. Desde a queda do 
Governo, Cavaco Silva já 
ouviu 9 personalidades, re-
presentantes dos parceiros 
sociais, sindicais e empre-
sariais, além do presidente 
da Assembléia da Repú-
blica, Ferro Rodrigues, e o 
primeiro-ministro, Passos 
Coelho. Tudo aponta para 
que o Chefe de Estado 
decida até sexta-feira. Se 

for assim, terão decorrido 
11 dias. Em comparação, 
Jorge Sampaio, em 2004, 
demorou 10 dias e fez 17 
audiências para tomar uma 
decisão sobre se indigitava 
Santana Lopes como pri-
meiro-ministro depois da 
saída de Durão Barroso. 
Em 1987, após a moção de 
censura que derrubou o go-
verno de Cavaco Silva, Má-
rio Soares demorou 25 dias 
a resolver a crise.

Catarina Martins:’ Sou da Geração 
que irá Derrotar Cavaco’

mais uma vez sem referir a 
Constituição, o tratado tran-
satlântico que é um acordo 
comercial entre a União Eu-
ropéia e os EUA que está 
a ser negociado mas ainda 
nem sequer existe”.

“O que está a comandar 
o país tem sido a completa 
subserviência, não só à es-
trutura institucional da U E 
mas, mais do que isso, aos 

interesses das grandes cor-
porações econômicas, aos 
acordos que fazem e, por-
tanto, a completa subjuga-
ção de um país a interesses 
internacionais contrários à 
vida concreta de quem aqui 
vive”, realçou.

Por isso, para a porta-
voz bloquista, o que “está 
em cima da mesa”, nas 
próximas eleições, é saber 
se os portugueses aceitam 
“essa subjugação do povo 
e a subserviência do país 
ou se faremos umas elei-
ções presidenciais sobre 
a necessidade absoluta de 
responder às pessoas e de 
levar a sério a democracia”.

Nós bem vemos o de-
sespero da direita e toda 
a chantagem, mas está a 
mudar e isso não é pouco. 
E esse é um caminho que 
já não volta atrás”, assegu-
rou.

Ramalho Eanes 
homenageado

e a sua política mesquinha 
para este país”. Nas críticas 
ao Presidente da Repúbli-
ca, Catarina Martins assi-
nalou que, “quem está em 
Belém neste momento diz 
zero à democracia e zero à 
soberania” de Portugal, lem-
brando como Cavaco Silva 
“ousou mesmo referir como 
compromisso internacional 
que o país terá de cumprir, 
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Padre Lázaro que celebrou a missa em ação de graças,pelos 
64 anos de fundação da bga entregou ao Presidente José de 
Sousa uma imagem de N.S. de Aparecida e a benzeu durante o 
ato religiosoAssistência da missa com o Presidente José de Sousa, diretores, conselheiros e convidados

BGARJ ReAlizA A pRemiAção melhoRes do GêneRo 2015
A Bolsa de Gêneros Ali-

mentícios do Estado 
do Rio de Janeiro (BGARJ) 
organizou no dia 15 de 
outubro, no Salão Nobre 
da Instituição, mais uma 
grande festa em comemo-
ração aos 64 anos de fun-
dação, juntamente com a 
19.ª edição da premiação 
Melhores do Gênero – tro-
féu José de Sousa e Silva. 
O evento reuniu cerca de 
400 convidados, que, pri-
meiramente, participaram 
de uma missa, celebrada 
pelo Padre Lázaro, realiza-
da às 11h30min, no auditó-
rio do 6.º andar da Bolsa. 
Logo após, às 12h30min, 
foi oferecido um maravi-
lhoso coquetel, seguido de 
abertura de solenidade, às 
13h, premiação, almoço e 
encerramento, às 17h.

A premiação tem o obje-
tivo de homenagear gran-
des personalidades públi-
cas e grandes empresas 
do segmento alimentício, 
além de reunir centenas de 
convidados em busca de 
uma maior integração entre 
os profissionais do setor.

O evento Melhores do 
Gênero foi criado em 1994 
pelo atual diretor-presiden-
te da BGARJ, José de Sou-
sa e Silva, quando assumia 
o cargo e já pensava em or-
ganizar os eventos sociais 
que pudessem divulgar o 
trabalho de grandes em-
presas e personalidades, 
dentro do setor alimentí-
cio. E nesta edição, com o 
troféu em seu nome, José 
de Sousa completará 22 
anos à frente da BGARJ, 
sendo este o seu ultimo 
ano de sua gestão.

Fizeram parte da Mesa Solene do evento: José Mariano Benincá Beltrame, Rita Paes Beltrame (superintendente da Secretaria de Esportes e Projetos Especiais – espo-
sa de José Beltrame), Júlio Mirilli (Chefe de gabinete), Hélio Castor Maciel (Presidente da Aderj), Marcos Dias (Presidente da OCB), Farid Abraão (Deputado Estadual), 
Antônio Albuquerque (superintendente do Ministério do Trabalho), Antônio Carlos Marques (superintendente federal do Ministério da Agricultura), Marcelo Piuí (Vereador) 
e Aldo Gonçalves (presidente da CDLRio)

Presidente José de Sousa, entregando o Troféu Personalidade Esta-
dual 2015 a José Mariano Benincá Beltrame – Secretário de Seguran-
ça Pública do Estado do Rio de Janeiro

Na festa dos 
Melhores 

do Gênero 
2015, Rafael 
(Costa Azul), 
Sérgio Cou-
trim, Daniel 

(Costa Azul), 
Vicente Es-
pingarda da 

empresa Da-
gial Repre-
sentações, 

Manuel Leite 
e Carlos 

Espingarda

Foram 9 categorias, 
entre elas, Associado 
do Ano (José Augusto Al-
meida Brandão), Melhor 
Supermercado (Super-
mercados Mundial), Per-
sonalidades Estaduais 
(José Mariano Benincá 
Beltrame – Secretário de 
Segurança Pública do Es-
tado do Rio de Janeiro / e 
Júlio Cesar Carmo Bueno 
– Secretário de Fazenda, 
que foi representado por 
Júlio Mirilli – chefe de ga-
binete), Melhor Veículo 

de Comunicação (Sis-
tema Brasileiro de Televi-
são – SBT Regional Rio), 
Melhor Indústria Nacio-
nal de Massas e Biscoi-
tos (Indústrias Piraquê), 
Melhor Apresentador 
Nacional de Rádio (An-
tônio Carlos – Rádio Glo-
bo), Melhor Distribuidor 
de Hortifrutigranjeiros 
(Grupo Campanha) e Me-
lhor Indústria de Frios, 
Embutidos e Carnes 
Congeladas (JBS Foods 
– SEARA).

Grande confraternização na BGA, o diretor-presidente da Friganso-Império o empresário José Leite, 
seu filho Flávio Leite (Casa Coqueiro), Cardoso e o Presidente José de Sousa

Mesa do diretor-presidente da Império Friganso Norberto Milagres, Euclides Altenas 
Milagres – diretor da Império e amigos

na entrega dos Melhores do Gênero 2015, Euclides 
Alfenas Milagres,-Friganso/Imperio com o Secretário 
de Justiça do Estado do RJ José Mariano Beltrame

Hortência Filgueiras de Santana – diretora de marketing, Eloar Olivei-
ra Costa – diretora e vice-presidente da BGA quando entregavam uma 
placa alusiva ao Presidente José de Sousa

Os diretores da empresa Rei dos Queijos Virginia Lima e Eduardo 
Lima num close com a diretora de marketing Hortência Felgueiras e 
Ivone Teresinha Mignonni -vice-presidente de patrimônio da B.G.A

Não poderia faltar o brinde aos 64 anos da BGA e a amizade, num 
destaque Carlos, Dário Marques, Domingos e Paulo

O Padre Lazaro celebrante da missa em ação de graças pelos 64 
anos, quando cumprimentava os empresários Artur Monteiro e filho 
Artur Vinícius Sales – diretores da Sales Indústria e Comércio de 
Azeites e Óleos Vegetais

os melhoRes do GêneRo 2015
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BGA celeBrou 64 Anos
de fundAção com A entreGA

do troféu José de sousA

2.ª diretora vice
-presidente de Pa-
trimônio da BGA, 
Eloar Oliveira 
Costa, entregando 
o troféu come-
morativo de 64 
anos da BGA ao 
presidente José 
de Sousa, cujo o 
troféu teve o nome 
do presidente

O presidente José de Sousa ao lado da jornalista 
Isabele Benito, do SBT-Regional Rio eleito o Melhor 
Veículo de Comunicação

Personalida-
de Estadual 
– o Secretário 
da Fazenda, 
Júlio Ce-
sar Carmo 
Bueno, com 
seu prêmio 
ao lado do 
presidente 
José Souza

Presiden-
te José 

de Sousa 
entregando o 
troféu Melhor 
Supermerca-

do aos Srs. 
Justino Oli-

veira Gomes 
de Castro, 

Manuel Leita 
– diretores do 
Supermerca-

do Mundial

Diretor-pre-
sidente do 

Grupo Cam-
panha. José 

Campanha 
exibindo o 

troféu na 
categoria 

Melhor 
Distribuidor 

de Hortigran-
jeiros junto 

ao Presiden-
te José de 

Sousa

O radialista 
Antonio 
Carlos a 
Radio Glo-
bo foi esco-
lhido como 
Melhor 
Apresen-
tador de 
Rádio. Na 
foto ao lado 
do presi-
dente José 
de Sousa

Explosão de alegria da família do Grupo Campanha, José Campa-
nha, Fernando Campanha, Abel Campanha e amigos, os empresários 
José Leite e Flávio Leite, da Casa Coqueiro

Um trio de peso na BGA Antonio (Mundial), Ayrton Fornari ex-presi-
dente da ASSERJ e o empresário Celso, do Supermercado Celma

Um time de 
craques no 
almoço fes-

tivo da BGA, 
Manuel 

Fontes, Car-
los Janeiro, 

Paulinho 
e Orlando 
Pinheiro e 
um amigo

Numa pose especial o radialista Antônio Carlos sempre carismático 
com os amigos Lucas, da empresa Frescatto, demais colaboradores 
da Frescatto, Hortência Filqueiras de Santana – vice-presidente de 
marketing e relações internas da BGA

Outro grande 
empresário sem-
pre presente nos 
grandes eventos 
na BGA Serafim 

da empresa 
Safrigo com 

sua equipe de 
colaboradores da 
Safrigo e amigos 

Celso, da em-
presa Versales, 
Dr. Silvio Godoy 
– ex-presidente 

da BGA com um 
grupo de amigos 
da Banda Tupi e 
o Marco Campo

O Presiden-
te José de 
Sousa e o 
diretor da 
BGA Wilson 
de Sá, 
confraterni-
zando com 
os amigos

Um grande encontro 
de amigos na festa 
de premiação da 
BGA, Fabio Quei-
roz – Presidente da 
ASSERJ, Silveirinha 
da Indústria Vitalis 
de Alimentos, Sér-
gio Maturo – diretor 
da ASSERJ, Marcelo 
Guimarães Lopes 
– diretor do Moinho 
América do Sul, Sér-
gio Duarte – diretor 
da Indústrias Vitalis 
de Alimentos dos 
famosos produtos 
Chinesinho

Momento de total descontração do Grupo Campanha, Abel Campanha, Josè Antônio Campanha, José 
Ferreira Campanha, Fernando Campanha com os amigos, entre eles o Orlando Scapinelli Um time de primeira na BGA Robson Milagres (Real Carnes), Robson (Comlurb), Gilberto (BGA) e Elidia 

(BGA) e demais amigos

Momento de 
muita satisfação 

do jovem Rodrigo 
Valtelhas diretor 

da empresa JBS 
Foods quan-
do, recebia o 

troféu de melhor 
indústria de frios, 

embutidos e 
carnes congela-

das das mãos do 
presidente Jose 

de Sousa

Momento de con-
graçamento na 
festa da entrega 
do prêmio melho-
res de 2015 onde 
podemos ver 
Celso Colombo 
Filho, da (em-
presa Piraquê), 
recebendo o 
troféu das mãos 
do Presidente da 
BGA-RJ, José de 
Sousa

Durante a entrega troféu de melhores  do ano de 2015, Eduardo Ometto Colombo.  
Celso Colombo Filho, da empresa Piraquê, Dr. Fabio Queiroz, presidente da ASSERJ, 
senhora Ivane Teresinha Mignonni (vice-presidente de patrimônio da BGA), e amigos  
,

Luis Alexandre Igayara, Presidente Rica Alimentos, Celso Colombo,
Diretor Piraquê , Rodolfo Igayara, Diretor Comercial Rica Alimentos.
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XVI Festival de Folclore Internacional no Arouca

O apresentador do XVI Festi-
val Internacional de Folclore no 
Arouca, Antonio Marques

Momento em 
que os com-
ponentes do 
R.F. do Arouca 
prestaram uma 
linda homena-
gem póstuma 
a Sra. Marília 
Saraiva espo-
sa do compo-
nente Américo 
Saraiva

O público lotou o Arouca Barra Clube, para prestigiar este grande 
evento de folclore

Mesa de Honra do 16º Festival de Folclore, Vice-Presidente do Arouca, Luiz Claudio Ribeiro, o Ex-Presi-
dente Cláudio Ribeiro, Presidente da Delegação do Folclore, Comendator César Soares, Presidente do 
Barra Clube, Fernando Soares, Asdrubal Rodrigues, diretor da Empresa Vida de Arouca, Felipe Mendes, 
Jornal Portugal em Foco

O Centro de Danças de Ancestrais de Gaia (Profa. Márcia) abriu o 
festival lindamente colorido e competente

O R.F. Co-
ração Gaú-
cho deu um 

belíssimo 
show, 

represen-
tando as 

danças da 
Região Sul 

do Brasil

O Centro de Danças e Ancestrais Gaia (Prof. Gabu Shabi) também 
mostrou toda sua beleza e leveza, trajes belissimos e originais

Uma tarde especial para 
os verdadeiros amantes do 
folclore. No domingo, no 
Arouca, que mais uma vez 
foi o palco deste belíssimo 
evento, o 16.º Festival de 
Folclore Internacional. A fes-
ta teve início, exatamente 
às 15 horas a diretoria arou-
quense preparou tudo com 
muito carinho. O evento foi 
organizado pela Federação 
do Folclore Português De-
legação-Brasil. Durante a 
abertura do Festival foi pres-
tada uma homenagem pós-
tuma a uma grande baluarte 
do folclore português no Bra-
sil, a saudosa Marília Sarai-

va grande incentivadora, ao 
lado do seu marido Américo 
Saraiva do Rancho Folclórico 
do Arouca Barra Clube, cujos 
seus componentes entraram 
no palco e seus estandartes 
com a fita preta, em sinal de 
luto da saudosa amiga.

Dando sequência à tar-
de festiva teve início o Fes-
tival com a apresentação do 
Centro de Danças Ancestrais 
Gaia (Prof. Marcia) Espanha. 
Logo a seguir apresentou-se 
o Grupo Folclórico Coração 
Gaúcho (Brasil). Continuan-
do o espetáculo entrou ao 
palco o Centro de Danças de 
Ancestrais Gaia (Prof. Gabu 
Shabi) Líbano. Em seguida 
o Grupo Folclórico da nos-
sa Casa de Viseu-Portugal. 
Desfilando pelo palco, a se-
guir, o Grupo de Danças Fol-
clóricas Rheiland Pfalz (Pro-
jeto Nostra Famiglia) Itália. O 
sexto Grupo a se apresentar 
foi o querido Rancho Folclóri-
co Camponeses de Portugal. 
Logo a seguir apresentou-se 
o Rancho Folclórico Aldeias 
de Portugal. O novo Grupo 
a apresentar-se foi o Bauer-
gruppe de Petrópolis /Alema-
nha. Em seguida mais uma 
vez o Grupo da Sociedade 
de Síndrome de Down, dan-
do um show. Finalizando, em 
grande estilo o 16.º Festival 
de Folclore, o Rancho Folcló-
rico do Arouca Barra Clube 
que foi muito aplaudido pelo 
público presente. Parabéns a 
esta moçada que se dedica 
de corpo e alma com o seu 
amor ao folclore. Dá gosto vê
-los, os jovens, em sua maio-
ria brasileiros, dançando e 
demonstrando toda a garra, 
empenho e dedicação. Real-
mente quem aprecia e gosta 
de folclore ficou extasiado 
não só pelos dançares e can-
tares, trajes, mas também 
pela organização do evento 
que foi perfeito. O Presidente 
do Arouca Barra Clube, Fer-

nando Soares e sua diretoria 
estão de parabéns e mere-
cem nota 10. Não podemos 
deixar de citar o importante 
apoio dos diretores e amigos 
organizadores da Delegação 
Brasil que tem como Presi-
dente, o Comendador César 
Soares que foi a promotora 
do evento. Estão todos de 
parabéns por essa belíssima 
tarde. Como sempre o Bufê 
do Arouca dando um show 
de competência e variedade, 
proporcionando aos presen-
tes saborearem um estupen-
do coquetel de sabores e va-
riedades.

O Racho 
Folclórico 

da Casa de 
Viseu brilhou 

no Festival 
de Folclore e 
representou 

com suas lin-
das canções 

visienses 
aquele que-

rido cantinho 
de Portugal

O Grupo 
de Danças 
Folclóricas 
Rheiland Pfalz 
(Projeto Nos-
tra Famiglia) 
Itália, foi uma 
grata surpre-
sa, jovens 
sorridentes 
representando 
a sua terra

O R.F. 
Campo-

neses de 
Portugal 

empolgou 
a todos 
no 16.º 

Festival, 
pela sua 

diversidade 
de trajes e 

foclore

Maravilhosa 
apresenta-
ção do R.F. 
Lavradeiras 
de Portugal, 
como sempre 
dando um 
show, repre-
asentando o 
belissimo fol-
clore minhoto

Magnífico 
espetáculo 

realizado 
pelo Grupo 

Bauern-
gruppe de 
Petrópolis, 
seus trajes 

germânicos 
mostram 

todo colorido 
do folclore 

internacional

O R.F. do Arouca Barra Clube encerrou o Festival com chave de ouro, uma apresentação emocionante,  
mostrando toda sua categoria e alegria em apresentar o bonito folclore arouquense

A moçada do Grupo Sociedade de Síndrome de Down encantou o público presente, pela grande lição de 
bem-viver e pela alegria que trazem no coração
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Casa dos Açores Realizou a
14.a Semana Cultural Açoriana

Com o tema “Hinos, Brasões e Bandeiras”
Coroada de pleno êxito foi a reali-
zação da 14ª Semana Cultural com 
o tema: “Hinos Brasões e Bandei-
ras – A Importância do Significado 
na Vida e na Cidadania”, pela Casa 
dos Açores de São Paulo. O evento 
aconteceu de 15 a 17 de Outubro de 
2015. O objetivo desta semana cul-
tural foi o de explorar, compreender 
e aprofundar o fenômeno humano 
da simbologia e do significado a par-
tir dos símbolos da cidadania e do 
cristianismo. O evento elucidou aos 
presentes o que significa para cada 
um de nós a bandeira ou o hino na-
cional, bem como qual o significado 
e importância da cruz para o cristão. 
A programação do evento se propôs 
a explorar os significados da forma 
e conteúdo das bandeiras, hinos e 
brasões das Republicas Brasileira e 
Portuguesa e da Região Autônoma 
dos Açores, bem como os principais 
símbolos do cristianismo. A abertura 
do evento esteve a cargo da Presi-
dente do Conselho Deliberativo da 
entidade, Fabiana Forseto, que sau-
dou a todos os presentes bem como 
o presidente Dr. Marcelo Stori Guer-
ra e o vice-presidente Sr. Antonio 
Arruda. Tivemos a apresentação de 
um jogral com o hino do Brasil com 
a participação de Ana Arruda, Rogé-
rio e Regina, e na seqüencia o Hino 
de Portugal com Rogério e Regina. 
Tivemos o pronunciamento do Dr. 
Rodrigo Vasconcelos de Oliveira, 
Subsecretário Regional da Presidên-
cia para Relações Externas.Tivemos 

nesta noite de abertura, uma breve 
sessão solene de entrega da “Meda-
lha da Ordem do Mérito Açor” para 
Prof. Dra. Elis Regina Barbosa Ânge-
lo. E ainda um musical do Cancionei-
ro Açoriano com o músico Alexandre 
Mattis e a tocata do Grupo Folclórico 
da Casa dos Açores de São Paulo. 
O Dr. Ayrton Camargo e Silva (Arqui-
teto, Escritor, Urbanista, Historiador), 
apresentou uma palestra com o tema: 
Hinos Brasões e Bandeiras – Da Pré
-História à Sociedade de Consumo. 
O Orfeão Infantil da Escola Santa 
Marina exibiu um breve musical. Foi 
apresentado um jogral composto por 
Lúcia, Henrique, Leonilda e Roberto 
do Hino dos Açores e encerramento. 
No dia seguinte 16 de Outubro 2015 
tivemos as boas vindas aos presen-
tes pelo vice Sr. Antônio T. Arruda e a 
presidente do Conselho Fabiana For-

seto. E na seqüencia o Coral Canta-
res do Basalto - (Olhos Negros, Irró, 
Os Bravos, Hinos dos Açores). Can-
cioneiro Açoriano com Alexandre 
Mattis e tocata da Casa dos Açores 
de São Paulo. O Dr. Antonyo Cruz, 
Comendador e Presidente Nacional 
da Real Democracia Parlamentar 
apresentou sua palestra com o tem: 
“Símbolos da Cidanania”. Bandeiras 
do Brasil e de Portugal – Interpre-
tação Alunos da EE Pedro Árbues. 
Nesta noite também tivemos uma 
breve sessão solene para entrega 
da “Medalha da Ordem do Mérito 
Açor” para a Prof. Irene Rodrigues 
de O. Teixeira Ribeiro. Interpretação 
dos Alunos do Colégio Santa Isabel 
“Brasões do Açores”. Poesia com 
Regina Reis e Antônio Tavares Ar-
ruda. O Sr. Henrique Arruda Soares 
apresentou sua palestra “Símbolo 

“Aprendiz de Primeiros Socorros” Novo Treinamento do Hospital IGESP
Numa iniciativa inédita, o Hospital 
IGESP realizou recentemente, o pri-
meiro treinamento “Aprendiz Primei-
ros Socorros” voltado para crianças 
de 07 a 14 anos. O programa teórico 
/ prático teve o objetivo de ensinar 
às crianças e adolescentes, noções 
básicas de primeiros socorros e a 
importância da utilização das orien-
tações na sobrevida do paciente, 
tornando-os inclusive, multiplicado-
res dos ensinamentos aos adultos. 
O projeto nasceu de uma idéia pro-
posta pela gerente de enfermagem, 
Rosângela Bova, que tem muita ex-
periência nesse tipo de treinamento, 
inclusive com crianças. “No dia-a-
dia a criança é exposta a várias si-
tuações que oferecem riscos à sua 
vida e de outras pessoas também, 

por isso é muito importante orien-
tá-las como agir corretamente nos 
momentos críticos. Elas são antena-
das e curiosas, assim nós usamos 
essa curiosidade como fator motiva-
dor do interesse pelo aprendizado e 
o resultado é sempre muito gratifi-
cante”, afirma Rosângela. Nessa pri-
meira fase o treinamento foi dirigido 
exclusivamente aos filhos dos cola-
boradores do hospital, mas devido 
ao sucesso a diretoria do IGESP, já 
pensa em expandir o projeto a ou-
tros públicos, como as operadoras e 
à comunidade local. Desde o início, 
o projeto contou com apoio das áre-
as estratégicas de Marketing e Re-
cursos Humanos, que em parceria 
promoveram a divulgação e o enga-
jamento dos colaboradores. Para fa-
cilitar a compreensão das crianças, 
a equipe de instrutores formada por 
enfermeiros especialistas em emer-
gência e atendimento pré-hospitalar 

preparou uma palestra-aula utilizan-
do a abordagem situacional como 
linguagem principal, apresentando 
de forma lúdica e divertida as reco-
mendações nos casos de queima-
duras, choque elétrico, intoxicação 
e envenenamento, afogamentos, 
entre outros temas. Na etapa prá-
tica do treinamento as crianças pu-
deram vivenciar algumas situações 
de risco e atuar como agentes de-
cisivos no processo inicial de aten-
ção às vítimas. Em três estações 
práticas todos aprenderam técnicas 
de imobilização de fraturas, desobs-
trução de vias aéreas e reanimação 
cardiopulmonar. Ao final do curso 
os participantes receberam um cer-
tificado e os pais agradeceram a 
experiência valiosa proporcionada 
a seus filhos, evidenciando a im-
portância dessa capacitação não só 
para as crianças, mas também para 
as famílias.

Instante da entrega da “Medalha da Ordem do Mérito Açor” a Prof. Dra. Elis 
Regina Barbosa Ângelo, pelo Dr. Rodrigo Vasconcelos de Oliveira, Subse-
cretário Regional da Presidência para Relações Externas dos Açores.

A Presidente do Conselho Deliberativo da entidade 
Fabiana Forseto e a diretora Maria Leonilda Jacob.

Dentre os presentes registramos o Sr. Armindo 
da Mota Moreira a esposa Sra. Maria de Fátima 
de O. Moreira, o filho Fabio Moreira, a Nora Odai-
sa Moreira e as netas Laís e Lívia.

Aqui os diretores Sr. José Eduardo Vivei-
ros e a esposa Sra. Maria  Jose Viveiros.Instantes da parte artística.

do Divino a Bandeira e a Coroa”, e 
para encerrar esta noite um musical 
com a Orquestra de Metais Sforza-
to. No sábado dia 17 de outubro a 
abertura esteve a cargo de Fabiana 
Forset e Antônio T. Arruda e Fa-
biana, o Coral Cantares do Basalto 
apresentou musicas do cancioneiro 
Açoriano como “Branca Flor, Cha-
mateia, Manjericão, Rema”. O Pro-
fessor Alexandre Quelin Rafanini 
(Filósofo e Teólogo), apresentou a 
palestra “Símbolos do Cristianismo”. 
O Hino do Brasil foi interpretado pe-
los Alunos da EE Moacyr Campos. 
Ainda na programação um Jogral 
com a participação de Ana Arruda, 
Rafael, Glauce, Luís Felipe sobre a 
Bandeira dos Açores, um vídeo so-
bre os Açores e para encerrar um 
musical: “Ministério da Música” com 
a Banda Acreditar no Amor.
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Leitura de texto de Samir Yazbek integra o
projeto “Brasil: o Futuro que Nunca Chega”
Acontece no dia 23 de novembro, 
segunda-feira, às 20 horas, a leitura 
dramática do texto “A volta da Re-
dentora”, do dramaturgo Samir Ya-
zbek, no Auditório da Folha de São 
Paulo, com entrada franca. Com 
direção do próprio autor, o even-
to conta com participação de Lígia 
Cortez, Edson Montenegro e Leo-
poldo Pacheco.
Por meio da relação 
entre a Princesa Isa-
bel, seu marido (o 
Conde D’Eu) e José 
(filho de uma escra-
va alforriada), a peça, 
em forma de parábo-
la, propõe um mergu-
lho na questão racial 
brasileira, recriando 
os dias que antecede-
ram a assinatura da 
Lei Áurea, em 1888.
A leitura integra o projeto “Brasil: o 
Futuro que Nunca Chega” que con-
siste na montagem de dois textos 
teatrais do autor e diretor, inspira-
dos em um mesmo período da his-
tória do Brasil: a passagem do Im-
pério à República. As estréias estão 
previstas para o primeiro semes-
tre de 2016 (com equipes ainda em 
fase de definição).
O outro texto, “As boas vindas do 
Imperador”, cuja leitura foi realiza-
da em setembro no Teatro do SESI 

Paulista, integrou a comemoração 
dos 135 anos da imigração libane-
sa no Brasil, organizada pela Asso-
ciação Cultural Brasil-Líbano. Tam-
bém com direção do autor, a leitura 
(realizada pela Companhia Teatral 
Arnesto nos Convidou) teve parti-
cipação de Helio Cicero, Gabriela 
Flores, Eduardo Mossri, Henrique 

Zanoni e Michel Na-
der. No enredo, um 
repórter investigati-
vo, de ascendência li-
banesa, narra a visita 
do Imperador D. Pe-
dro II ao Líbano, em 
1876, que originou a 
primeira grande onda 
imigratória de libane-
ses ao Brasil. Essa 
narrativa relaciona-
-se aos dias atuais, 
em que setores da 

sociedade têm manifestado xenofo-
bia e racismo preocupantes.
Segundo Samir Yazbek, “o principal 
objetivo do projeto ‘Brasil: o Futuro 
que Nunca Chega’, ao apresentar 
duas obras que abordam episódios 
emblemáticos de nossa história, é 
sondar um passado que nunca pas-
sou, procurando iluminar o presente 
e orientar o futuro”.
Samir Yazbek 
Samir Yazbek é dramaturgo e dire-
tor teatral. Consolidou sua forma-

ção com o diretor Antunes Filho, no 
CPT (Centro de Pesquisa Teatral) 
do SESC (Serviço Social do Comér-
cio). Escreveu O Fingidor (Prêmio 
Shell 1999 de melhor autor), A Ter-
ra Prometida (entre os dez melhores 
espetáculos de 2002, segundo O 
Globo) e As Folhas do Cedro (Prê-
mio APCA 2010 de melhor autor), 
entre outras. Além de seu trabalho 
na Cia Arnesto nos Convidou, es-
creve artigos na imprensa, participa 
de festivais, ministra palestras, cur-
sos e oficinas de dramaturgia. No 
exterior, fez conferências em Cá-
diz (Espanha) e Minnesota (EUA), 
e teve alguns de seus textos publi-
cados – e encenados – não somen-
te no Brasil, mas em Cuba, França, 
Inglaterra, México, Polônia e Portu-
gal. Coordena o curso de pós-gra-
duação Lato Sensu em Dramaturgia 
da ESCH (Escola Superior de Artes 
Célia Helena), em São Paulo.
Serviço
Texto / leitura: “A volta da Redentora”
Autor e diretor: Samir Yazbek
Elenco: Lígia Cortez, Edson Monte-
negro e Leopoldo Pacheco
Data: 23 de novembro. Segunda, às 
20 horas
Local: Auditório da Folha de São Paulo
Alameda Barão de Limeira, 425.
Entrada franca.
Inscrições: 
eventofolha@grupofolha.com.br.

Dr. Paulo Porto Fernandes
Novo Presidente da Provedoria

Foi realizada no ultimo dia 10 de no-
vembro de 2.015, na sede do Lar da 
Provedoria foi realizada uma assem-
bléia para eleição e posse da nova 
diretoria para o biênio 2016/2017. A 
abertura dos trabalhos coube ao Pri-
meiro Provedor Dr. Fernando Rama-
lho Leite da Silva, e salientou que 
aquela Assembléia havia sido devi-
damente  convocada, atendendo ao 
dispostos do Estatuto Vigente. Este 
em seguida, passou a presidência 
dos trabalhos ao Dr. Gonçalo Dinis 
Capitão, Adido Social do Consula-
do Português em São Paulo. Este 
saudou a todos, em seu nome e em 
nome do Cônsul Geral de Portugal 
em São Paulo, Dr. Paulo Lourenço, 
afirmando sentir-se honrado pela 
escolha, e deu início aos trabalhos. 
Este convidou o Dr. José Pereira 
Monteiro para secretariá-lo, e, após 
a assinatura no livro de presença por 
todos os presentes, o Sr. Presidente 
pediu ao Sr. Secretário que, em ob-
servância à Ordem do Dia, proce-
desse à leitura da ata da última reu-
nião, o que foi feito e a mesma foi 
aprovada por unanimidade e sem 
restrições. Na continuidade passou-
-se ao segundo item da pauta con-
vocatória, o Dr. Fernando Ramalho, 
com a palavra, leu a composição da 
única chapa regularmente inscri-
ta para a eleição da Diretoria (Exe-
cutiva, de Assistência e Conselho 
Fiscal) da Provedoria para o biênio 
2016/2017, tendo como Presiden-
te e Primeiro Provedor o Dr. Paulo 
Porto Fernandes, sendo que, como 
foi apresentada uma única chapa, 
em conformidade com os Estatu-
tos, foi feita a eleição e, a consenso 

Dr. Fernando Ramalho que muito bem dirigiu os passos do Lar da Provedo-
ria em suas gestões e o novo presidente Dr. Paulo Porto Fernandes.

Aqui a nova diretoria liderada pelo Dr. Paulo Porto Fernandes.

da unanimidade 
dos presentes, a 
chapa foi eleita 
por aclamação. 
Ainda com a pa-
lavra o Dr. Ra-
malho Primeiro 
Provedor, apro-
veitou a presen-
ça e, sob a con-
cordância de 
todos, deu posse à nova Diretoria 
da Provedoria da Comunidade Por-
tuguesa de São Paulo. Franqueada 
a palavra aos presentes, manifes-
tou-se o ex-presidente Dr. Fernando 
Ramalho, que agradeceu o traba-
lho e a dedicação dos senhores di-
retores nos últimos anos; reiterou o 
trabalho feito pelo Centro de Apoio; 
enalteceu o “aval institucional” for-

necido pelo 
Consulado à 
Provedoria e 
agradeceu o 
trabalho rea-
lizado no Lar 
da Provedoria 
pela Sra. He-
lenice Rama-
lho e a Sra. 
Marina Mar-

tinez. O Presidente eleito Dr. Pau-
lo Porto Fernandes com a palavra 
agradeceu a confiança de todos e 
disse que espera continuar contado 
com o apoio da Diretoria e da Co-
munidade Luso-Brasileira, o qual vai 
ser fundamental para dar continui-
dade aos excelentes trabalhos pres-
tados pela Provedoria à sociedade e 
aos carenciados.

FOTOS DE: MEIRE AMORIM

Amigos Ilustres no
Almoço das Terças

O tradicional encontro dos ver-
dadeiros amigos às terças feiras, 
acontece na Taberna Cais do Por-
to. No ultimo dia 10 de novembro 
2015, lá estivemos e comprovamos 

Reunidos vemos a Sra. Silvia Machado, rotariana e da Associação Comercial do Tatuapé, o Eng. Evando Reis 
Subprefeito da Mooca, o Sr. Francisco de A. Dias Diretor do Clube Esportivo da Mooca e o empresário Sr. Adriano 
Jerônimo do Supermercado Kanguru e do Resort Monte das Oliveiras.

o grande número de amigos que lá 
se encontram semanalmente, para 
um bom papo, rever outros amigos 
e saborear a deliciosa gastronomia 
portuguesa, sempre aos cuidados 

da “expert” Tereza Morgado. Caro 
leitor apareça você também por lá, e 
comprove este salutar convívio, sua 
participação é por adesão. Informa-
ções e reservas pelo fone 3228.2627.
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A Magnífica

Noite Portuguesa do Arouca
Com Roberto Leal

Os sensacionais bolinhos de ba-
calhau, cerca de 6.000, tremoços, 
azeitonas, tudo regado ao bom vi-
nho português, o saboroso baca-
lhau ao forno sem igual, e ainda a 
Família Masan e o ídolo Roberto 
Leal, fizeram da Noite Portuguesa 
do Arouca São Paulo Clube, um 
novo sucesso. O Arouca, presidi-
do pelo Sr. José Pinho dos San-
tos, tem atrás de si uma diretoria 
sempre ativa, é sem duvida a enti-
dade mais atuante da comunidade 
luso-paulista.  Seu amplo salão de 
festas novamente ficou abarrotado 

Sempre prestigiando o Arouca vemos o Sr. Eduardo Miranda, a esposa Sra. 
Ana Paula F. de Miranda, e os amigos Gilberto Pacheco, Eduardo Delgado, 
Rui Martins, Silva Bertolino e Rosinha Bertolino, Euvira Domingues, Renato 
Freire e Giovani Freire.

Presente nesta noite vemos a Sra. Ivone Davico que e seu grupo de ami-
gos Sras. Rosalina, Írma, Marina, Nilce, Célia, Lélia, Gilda, Laura, Estênia, 
Tereza, Ana, o Sr. João e ainda o amigo Sr. Fernando Azevedo da Arrifana.

O Patrocinador SAMPAPÃO, o presidente Sr. Antero Pereira a esposa Sra. 
Aurora Pereira, o vereador Toninho Paiva, e o presidente do Arouca Sr. 
José Pinho.

Na mesa do Banco Millennium BCP vemos o diretor geral Dr. Miguel Coe-
lho, o diretor Dr. Jose C. Ferreira o Sr. Adérito Antunes e a Sra. Ester a Ro-
berta Alionis, o esposo Emerson Alionis, o Nelson Ruzzi a esposa Priscila 
Ruzzi e o Sr. Fabio Gabriel dos Santos da Leograf também patrocinador.

Aqui a mesa do Patrocinador Arrifana, o presidente Sr. Fernando Azeve-
do, os colaboradores Edilson da Silva, Sandra Silene, Joaquim Henrique, 
a Maria do Carmo, a Adlei, a Sirlei Medeiros e ainda Sra. Sirlei de Lima e o 
esposo Sr. Vitor da Costa.

Aqui os patrocinadores Grupo Leograf, Sr. Antonio Soares Gomes (Mina), 
o Sr. Antonio Eugenio Cabral e o amigo e diretor do Arouca Sr. Alberto V. 
Duarte.

O Presidente do Arouca Sr. José Pinho dos Santos a esposa Sra. Nilde 
Cardoso de Pinho e os familiares Maria de Fátima, Ana Cristina, Isabela 
Azevedo, Dr. Rafael Junior, Márcia Reis, Vinícios Reis, Roberto Moreira, Sr. 
José Silva e a esposa Laura Silva.

O Patrocinador Águas Passa Quatro e Hotel Recanto das Hortências, Sr. 
Antonio P. Duarte, a esposa Sra. Maria Odete L. A. Duarte, os filhos Lean-
dro e Guilherme, o sobrinho Vitor Manuel Duarte, a Carolina, o Sr. Artur da 
S. Moreira e a esposa Sra. Antonia L. Moreira.

Na mesa do Patrocinador Leograf, vemos o Sr. Francisco Barros, a esposa 
Sra. Verônica, a filha Ana Beatriz, o diretor Sr. Mina, o diretor Sr. Antonio 
Carlos dos S. Gomes, o filho Nuno e o Sr. Alberto V. Duarte.

O empresário do cantor Roberto Leal, Sr. José de Sá, o amigo Sr. An-
tonio Gomes (Padaria Nova Charmosa) e a esposa Sra. Daleth A. de 
Oliveira.

Comemorando aniversario no Arouca vemos a Sra. Marli Pereira esposa 
do conhecido Raul das Lingüiças, a nora Karine Silveira, o filho Jeferson, o 
genro Kleber Marques e a filha Beatriz.

Aqui o patrocinador do evento Sr. Belarmino Marta da Comercial Sambaiba, 
a esposa Sra. Nívia da S. Marta, a irmã Sra. Nair da S. Rossete, o genro Sr. 
Nivaldo Cleto e a esposa Sra. Telma A. Rossete Cleto.

O Patrocinador Zarco Turismo Sr. João Aurélio de Abreu a esposa Sra. San-
dra Lossurdo, o filho Dinho Abreu a noiva Érica Ribeiro, a Sra. Maria Malta, o 
Diácono Vinicius de A. Silva, a esposa Sra. Helenice de Andrade, o Vereador 
Toninho Paiva a assessora Norma Fabiano e o presidente Sr. José Pinho.

Roberto Leal em mais um inesquecível show.

para mais uma Noite Portuguesa no 
ultimo dia 07 de novembro de 2.015 
e foi coroada de sucesso. O Arou-
ca nesta realização, contou com o 
apoio e patrocínio da Zarco Turis-
mo, Banco Millennium BCP, Leo-
graf Industria Gráfica, SAMPAPÃO, 
Água Mineral Passa Quatro, Hotel 
Recanto das Hortências  e Comer-
cial Sambaíba. A animação desta 
noite esteve a cargo do grupo Fa-
mília Masan enquanto os presentes 
saboreavam bolinhos de bacalhau, 
tremoços, azeitonas e na seqüencia 
o bacalhau ao Forno. A apresenta-

Instante da homenagem aos patrocinadores do evento: ARRIFANA Sr. Fernando Azevedo, ZARCO VIAGENS João Aurélio e Dinho Abreu, BCP MILLEN-
NIUM Dr. Miguel Coelho, AGUAS PASSA QUATRO E HOTEL RECANTO DAS HORTENCIAS Sr. Antonio Duarte e Vitor Duarte, GRUPO LEOGRAF Sr. 
Fabio Gabriel Sr. Antonio Eugenio Sr. Mina, SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira, E COMERCIAL SAMBAIBA Sr. Belarmino Marta, o presidente do clube Sr. 
Jose Pinho e o diretor Sr. Marcos Pereira.

ção e condução desta grande festa, 
esteve a cargo diretor Sr. Marcos 
Pereira, que em companhia do pre-
sidente Sr. José Pinho agradeceram 
a presença de todos bem como o 
apoio dos patrocinadores do evento 
e os convidaram para subirem ao 
palco. Estes foram homenageados 
com uma linda replica do Memorial 
que esta a entrada do Concelho de 
Arouca onde descançou a Rainha 
Santa Mafalda. Nesta noite ainda 
como manda a tradição daquela 
festa, foi servido aos presentes um 
delicioso e quente caldo verde. Co-

memorando seu aniversário nesta 
noite, lá esteve a Sra. Marli Pereira 
esposa do Sr. Raul Neves Pereira 
(o conhecido Raul das Linguiças). 
A seguir adentrou ao palco o ídolo 
Roberto Leal para felicidade geral 
dos muitos presentes que canta-
ram os grandes sucessos do seu 
ídolo. Este exibiu do seu repertorio 
musicas como o “Tiro Liro, Terra da 
Maria, Chora Carolina, Não Deixe 
o Samba Morrer, Arrebita, Bailinho 
da Madeira, Verde Vinho, Minha Al-
deia, Carimbo, Jesus Cristo”, entre 
outras madrugada adentro.
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Genial seleção da bola quadrada
Houve um tempo em que cá no 
Brasil vivia-se a contar anedotas 
de portugueses, nas quais, infa-
livelmente, eram reservados aos 
‘ingênuos’ lusitanos o papel de 
bobo. Orgulhava-se então da ma-
landragem e da esperteza ao apli-
car o chamado ‘jeitinho” em todas 
as situações. O País foi mudando 
a partir dos anos 1980. Mas nem 
todos se deram conta e o excesso 
de esperteza levaria ao descrédito 
nacional um dos heróis da Copa do 
Mundo de 1970, o meia-esquerda 
Gerson, o ‘Canhotinha de Ouro’, ao 
afirmar, com indisfarçável orgulho, 
num anúncio publicitário televisivo 
sobre uma marca de cigarros, que 
gostava de levar vantagem em tudo. 
Certo? – concluía perguntando o 
ex-craque seguro de que todos te-
lespectadores concordavam com 
sua esperteza. Nasceu assim a fa-
migerada ‘Lei de Gérson’, que exal-
ta e idolatra a malandragem. Mas é 
anterior à ‘Lei de Gerson’ a época 
em que os brasileiros também se 
deliciavam em ridicularizar o futebol 
português. Dizia-se, com a empá-
fia dos soberbos, que em Portugal 
jogava-se  com a bola quadrada. 
Por isso, na mágica Copa do Mun-
do de 1966, na Inglaterra, muitos 
brasileiros ficariam perplexos com 
a eliminação do ‘escrete canarinho’, 
após a derrota por 3 a 1 para ‘Os 
Magriços’ (que aparece na foto), no 
histórico estádio do Everton FC, na 
mítica Liverpool dos tempos dos 
Beatles.
Catorze anos depois, em La Co-
ruña, capital da província espanho-
la galega do mesmo nome, durante 
o Trofeo Teresa Herrera de 1980, 

o jornalista de A Bola, de Lisboa, 
quis pregar-me uma peça, no final 
da partida pela disputa do terceiro 
lugar, no dia 10 de agosto, quando o 
FC Porto goleou o Flamengo por 4 a 
1, no Estádio Riazor. Ao passar por 
mim, no campo, ao ver que minha 
credencial estava identificada como 
enviado especial de O Globo, sor-
riu, de alma lavada, e sugeriu que 
escrevesse para o Brasil dizendo 
que o Flamengo havia perdido por 
quatro bolas quadradas. Já vão 
longe, graças a Deus, os tempos 
das bolas quadradas. Mas lembrei-
-me delas neste 2015 quando a 
Federação Portuguesa de Futebol 
comemorou os 100 anos da sele-
ção nacional das quinas e organi-
zou uma votação para que fossem 
escolhidos os grandes heróis do 
centenário. O madeirense Cristiano 
Ronaldo, do Real Madri, foi eleito o 
maior jogador português do período 
– à frente mesmo do grande Eusé-
bio, que ficou em segundo lugar. 
José Mourinho 
foi considera-
do o treinador 
do século. Es-
petacular foi o 
resultado do 
onze histórico 
da seleção, 
que mostrou a 
universalidade 
lusitana. Sete 
deles nasce-
ram fora da 
Península Ibéri-
ca, dos quais, seis em Moçambique 
e um em Angola. Os seis moçambi-
canos foram o goleiro Costa Pereira 
(do Benfica), o quarto-zagueiro Vi-

cente (Os Belenenses), o lateral-es-
querdo Hilário (Sporting), o meio-
-campista Coluna (Benfica) e os 
atacantes Matateu (Os Belenenses) 
e Eusébio (Benfica). O angolano 
foi o atacante Peyroteo (Sporting). 
Os outros quatro nascidos na Me-
trópole são o lateral-direito Virgílio 
(FC Porto), o zagueiro-central Ger-
mano (Benfica), o meia Travassos 
(Sporting) e Simões (Benfica). A 
formação completa seria assim: 
Costa Pereira, Virgílio, Germano, 
Vicente e Hilário; Travassos, Co-
luna e Simões; Matateu, Eusébio 
e Peyroteo. A seleção dos últimos 
50 anos ficou formada por Vitor 
Baia, Fernando Couto, João Pinto, 
Ricardo Carvalho e Humberto; Cha-
lana, Figo e Rui Costa; Cristiano 
Ronaldo, Eusébio e Futre.          
Era muito mais cosmopolita a sele-
ção histórica do Portugal que faria 
a passagem da bola quadrada para 
a redonda. Bola que tão bem sou-
beram tratar craques como Figo, 

Rui Costa e 
Futre. Maior 
das estrelas 
contemporâne-
as é, sem dú-
vida, Cristiano 
Ronaldo, que, 
pessoalmente, 
considero o 
melhor jogador 
da atualidade. 
Muito mais de-
terminante que 

o seu rival ar-
gentino Messi, do Barcelona. Tenho 
certeza que meu amigo e colega de 
página, Martins Araújo, concordará 
comigo.    

Frase da Semana
Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. 
(Millôr Fernandes)
Frase de para – choque
Discurso é igual vestido de mulher, quanto mais curto melhor. 

Programe-se
Dia 22.11 Comemoração dos 27 anos 
do Rancho Pedro Homem de Mello, 
almoço cozido e como atração o Ran-
cho Almeida Garret do Rio de Janeiro; 
27.11 Ceia Natalina no Clube Portu-
guês, com musica para dançar com 
a Banda Philadélfia; Dia 29.11 Come-
moração de mais um aniversario da 
Casa do Minho de São Paulo, 10 anos, 
teremos almoço e varias surpresas; 
24.o Festival de Folclore e comemora-
ção dos 35 anos do Rancho Folclórico 
Arouca São Paulo Clube com almoço 
e exibição dos ranchos: Aldeias da 
Nossa Terra, Tricanas de Coimbra, o 
aniversariante Rancho Arouca São 
Paulo Clube e o Grupo Alemão Ede-
lweiss; Comemoração dos 17 anos do 
Rancho Raízes de Portugal;  Festa de 
São Martinho na Casa Ilha da Madeira 
tendo como convidado o Rancho Típi-
co Madeirense do Morro de São Bento 
de Santos e o cantor sertanejo Cícero 
Lima; Dia 05.12 Adega da Lusa tendo 
como convidado o Rancho Folcl. Pedro 
Homem de Mello; Dia 06.12 Confrater-
nização Natalina nos Poveiros, peru, 
leitão e exibição do Rancho Raízes de 
Portugal; Almoço na Casa dos Açores, 
tendo como prato principal o delicioso 
bacalhau; Festa de Fim de Ano e Ani-
versario da Comunidade Gebelinense 
de São Paulo, almoço e atrações. 
Abarrotada
Esteve a Casa de Portugal no ultimo 
sábado, na realização da festa de 
aniversario do seu grupo folclórico.
Muitos
Foram os folcloristas presentes, al-
guns até de Maringá.

Nada Mais
Me surpreende vindo de determina-
das pessoas, onde a ética, moral, 
respeito e outras coisas não exis-
tem ou melhor nunca existiram....
Mas
Uma coisa é certa...Os Cães Ladram 
e a Caravana Passa...e como passa....
Também
Lotada esteve a ultima Adega da Lusa, 
onde lá esteve como convidado o Ran-
cho Folc. Raízes de Portugal da Asso-
ciação dos Poveiros de São Paulo. O 
que segundo informações deu um show.
Agora concorrida mesmo
Foi a posse para o período de 
2015/2019 das diretorias do SAM-
PAPÃO, entidade liderada pelo tras-
montano Antero Pereira, que con-
grega as entidades de panificação e 
confeitaria de São Paulo, na FIESP.
Sensacionais
Estiveram as castanhas assadas 
pela Sra. Fernanda Poveira no ulti-
mo almoço de São Martinho da As-
sociação dos Poveiros. 
Vieram
Perguntar-me na ultima semana se era 
verdade que o Grupo Folclórico dos Ve-
teranos de São Paulo do Clube Portu-
guês, tinha ido para a Casa de Portugal. 
Não, ainda não essa gente fala demais.
Isso
Deve ter sido em decorrência de algum 
analfabeto ter visto o cartaz da festa 
do aniversario do Grupo Folc. da Casa 
de Portugal realizada no ultimo sábado 
onde estava escrito exibição do Grupo 
Veteranos da Casa de Portugal.
O analfabeto
Não viu que na continuidade do 

nome do Grupo Veteranos da Casa 
de Portugal, estava escrito o perío-
do de 1.992 a 2.008, ou seja, era o 
Grupo dos Veteranos da entidade no 
período de tal a tal. Cada uma heim. 
Faça sua reserva
O Clube Português estará já realizando 
sua Ceia Natalina no próximo dia 27.11. 
Teremos tudo típico de uma ceia na-
talina portuguesa e musica para dan-
çar com a Banda Philadélfia. Convites 
você encontra na secretaria do Clube 
Português, ou aqui no seu Portugal em 
Foco (11) 5581.2991- 5589.3309
Atenção
A próxima Adega da Lusa que nor-
malmente se realiza no segundo 
sábado de cada mês, em dezem-
bro estará acontecendo no primeiro 
sábado dia 05.12. É que o salão no 
segundo sábado esta alugado. 
O Conselho
Da Comunidade Luso-Brasileira do 
Estado de São Paulo estará reali-
zando uma reunião ordinária da As-
sembléia Geral da entidade no pró-
ximo dia 19.11 na Casa de Portugal. 
Martins Araujo
Nosso amigo e nosso colunista, 
estará comemorando seus 50 anos 
de carreira ininterrupta no radio do 
Brasil, no próximo dia 06.12 na Casa 
de Portugal. Ali estará transmitindo 
seu programa ao vivo, a das 10 ho-
ras às 14 horas. Pede-se à entrada, 
2 Kg de mantimentos que serão re-
vertidos para o Lar da Provedoria. 
Vários serão os artistas presentes.
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos um abra-
ção, e promete voltar na próxima edição.

Dia 19.11.2015
Marcelo Dominguito; Luis Otávio 
Santos (neto Sr. Américo Santos e 
Sra. Maria Helena); Lurdes Lopes 
(irmã da amiga Idalina Ribeirinha).
Dia 20.11.2015
Ana Paula Sobral (filha do casal 
Chaves e Rosa); José da Cruz Fer-
reira (esposo da Sra. Augusta Ferrei-
ra); Aniversário de casamento do Dr. 
David da Fonte (Diretor da Casa de 
Portugal e Presidente do Elos Sul) e 
a Sra. Eunice da Fonte; Bruna Fer-
reti (filha da amiga Adelaide ambas 
do grupo Folclórico dos Veteranos 
de São Paulo do Clube Português). 
Dia 21.11.2015
Antonio de Castro Ferreira (do Elos 
Sul); Ana Lopes Ramos (esposa do 
amigo Alberto Garrido); Lucas Ca-
bral; Aniversário de casamento dos 
amigos Zé Armando e Geni Correia.
Dia 22.11.2015
Florbela Guedes dos Santos (Do 
Grupo Folclórico dos Veteranos de 
São Paulo do Clube Português); 
Manuel Figueiredo Almeida; Adilson 

Luis Franco; Aniversário de Casa-
mento dos amigos Isabel e Fernan-
do Martins (Motel Colonial e Hotel 
Suave Mar em Esposende).
Dia 23.11.2015
Aniversário de casamento dos ami-
gos Manoel dos Santos e Florbela 
dos Santos (ambos do Grupo Fol-
clórico dos Veteranos de São Paulo 
do Clube Português, ele ensaiador 
e ela cantadeira e bailadeira); Otá-
vio Augusto Fernandes (filho Jorge 
Fonseca); Manuel Aurélio Delgado 
(diretor Casa de Portugal de Campi-
nas); Manuel Mota; Maria Eduarda 
Gil; Sra. Arminda da Ponte Marques 
(Casa de Portugal de Campinas); 
Sr. Manuel Agostinho; Nosso amigo 
Sergio Monteiro lá de Campinas.
Dia 24.11.2015
Armando Dias da Costa (nosso ami-
go administrador do Arouca); Dr. Ri-
cardo Assaf.
Dia 25.11.2015   
Isabel Martins (esposa Fernando 
Martins Motel Colonial); Fanny Car-
valho Araújo.

Dia 22.11.2015
Festa dos 27 Anos do Pedrão com o 
Almeida Garret
O Rancho Folc. Pedro Homem de 
Mello, estará comemorando seus 27 
anos de vida neste dia a partir das 12,30 
horas em sua sede. Teremos o delicio-
so Cozido a Portuguesa, a exibição do 
aniversariante e como convidado vindo 
do Rio de Janeiro o Rancho Folclórico 
Almeida Garret da casa Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria. Local: Salão da 
Basílica do Carmo, Rua Martiniano de 
Carvalho, 156 Bela Vista. Informações 
e convites 
fones 3288.5470 – 3241.0831 
fatimamacedo57@gmail.com  
Dia 27.11.2015
Ceia Natalina no Clube Português
O Clube Português de São Paulo, esta-
rá realizando em sua sede a partir das 
20 horas, sua tradicional Ceia Natalina. 
Tudo típico de uma ceia bem portugue-
sa, musica para dançar com a  Banda 
Philadélfia. Não perca. Informações e 
convites Rua Turiassú, 59 Bairro das 
Perdizes – São Paulo 
fones (11) 3666.6837 – 3666.3035 se-
cretaria@clubeportugues.com.br 

Dia 29.11.2015
Aniversario e Almoço Dançante na 
Casa do Minho
A Casa Cultural Império do Minho e seu 
rancho folclórico estarão comemorando 
neste dia a partir das 13 horas os seus 
10 anos de existência. Teremos um al-
moço dançante e como prato principal 
o delicioso bacalhau à moda do Minho 
além de outros pratos e acompanha-
mentos. A animação estará a cargo da 
tocata do rancho da casa que se exibi-
rá. Convites e reservas com a diretoria 
e componentes. Local Rua Jaguaretê, 
414 Casa Verde 
fone 011 - 98155.8187 
contato@casadominho.com.br  
24.o Festival de Folclore no Arouca  
E comemoração dos 35 anos do seu 
rancho
O Arouca estará organizando neste dia, 
mais um concorrido almoço, Bacalhoa-
da a Moda de Arouca, quando haverá a 
realização do seu 24.o festival de folclo-
re e comemoração dos 35 anos do seu 
rancho. Teremos a exibição dos ran-
chos: Aldeias da Nossa Terra, Tricanas 
de Coimbra, o aniversariante Rancho 
Arouca São Paulo Clube e o Grupo Ale-

mão Edelweiss; Informações convites e 
reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Ro-
dovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou 
pelos fones (11) 2455.1000 - 2455.1988 
- 2497.2581 
www.aroucaclube.com.br
Aniversario do Rancho Raízes de 
Portugal 
O Rancho Folclórico raízes de Por-
tugal da Associação dos Poveiros de 
São Paulo, estará neste dia comemo-
rando seus 17 anos de vida com um 
almoço. Teremos o já conhecido Ba-
calhau à Raízes. A animação estará a 
cargo da tocata do aniversariante que 
também se exibirá. Convites e informa-
ções com Sra. Soledade (11) 2263.1535 

- 2967.6766 - 2204.5250 Rua Dr. Afonso 
Vergueiro, 1104 V. Maria – São Paulo - 
www.raizesportugal.com.br
São Martinho na Casa Ilha da 
Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste dia 
realizando um grande arraial em come-
moração ao São Martinho.Comidas típi-
cas, sorteio de vários brindes, exibição 
dos grupos da entidade, adulto e infantil 
e como convidado o Rancho Folc. Típi-
co Madeirense do Morro de São Bento 
de Santos e ainda o cantor sertanejo Cí-
cero Lima. Informações e convites: Rua 
Casa Ilha da Madeira, 214 Bairro Horto 
Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 
2231.0922 casailhamadeira1@uol.com.br

Faleceu no ultimo dia 11 de novembro de 2.015, 
o escritor romancista e pesquisador da história 
brasileira e portuguesa Sr. Antonio Manuel Neto 
Guerreiro. Nascido no dia 28 de Setembro de 
1928, em Portugal, na Vila de São Bartolomeu 
de Messines – Província do Algarve, deixou vi-
úva a Sra. Darcy Guerreiro. O velório, e enterro 
aconteceram no Cemitério do Araçá. Amigos e 
a comunidade em geral, deixam aqui registra-
dos seus votos de pesar à família enlutada.

Falecimento
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 13

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 11

JORNADA 15JORNADA 10

AVEIRO
JORNADA 10

COIMBRA
JORNADA 8

LISBOA
JORNADA 7

VILA REAL
JORNADA 8

VISEU
JORNADA 7

GUARDA
JORNADA 7

CASTELO BRANCO
JORNADA 6

LEIRIA
JORNADA 7

Foi através do face book que Cristiano 
Ronaldo, estrela maior do Real Madrid, 
manifestou a sua indignação em relação 
aos atentados terroristas de sexta-feira à 
noite em Paris (França). 

O internacional português escreveu,  
na sua página oficial na referida rede so-
cial, que não pode ficar “indiferente ao 
horror dos atentados de Paris”, que pro-
vocaram a morte a,  pelo menos, 127 pes-
soas.

“Não posso ficar indiferente ao horror 
dos atentados de Paris. Os meus pensa-
mentos estão com as vítimas e respecti-
vas famílias”, destacou ainda o capitão da 
Seleção Nacional.

Depois de uma curta pas-
sagem pelo Estoril, o meia ata-
cante brasileiro Bruno César 
aceitou o convite para jogar 
no Sporting e revelou que não 
contava dar o salto tão cedo. 
“Como já tinha referido, o 
meu objetivo quando cheguei 
ao Estoril era fazer uma boa 
temporada para depois poder 
transferir-me para um grande 
da Europa e de Portugal. Fe-
lizmente pude continuar em 
Portugal, numa equipe grande 
que já conheço. Não esperava 
que fosse tão cedo, no meio 
da temporada, mas estou mui-
to feliz e o importante é que 
vou poder ajudar o Sporting”, 
afirmou Bruno César. O meia 
ofensivo reconheceu que este 
Sporting é muito diferente da-
quilo que conhecia. “Pude jo-
gar contra o Sporting quando 
estive no Benfica e agora no 
Estoril. A equipe é totalmente 
diferente do que era há dois ou 
três anos, a nível de jogadores 
e de posicionamento dentro de 
campo. O Sporting tem gran-
des jogadores e um grande 
treinador que é fundamental.” 
A presença de Jorge Jesus no 
comando do Sporting também 
teve peso na sua decisão. “Foi 
importante, claro. Já pude ser 
treinado por ele no Benfica, 
ensinou-me muita coisa e isso 
fez a diferença para poder vir 
para um Clube grande de Por-
tugal com um treinador que já 
conheço e já me conhece, o 
que facilita bastante.”

O Sporting Tem 
Grandes 

Jogadores E Um
Grande Treinador

“Não Posso Ficar Indiferente ao 
Horror dos Atentados de Paris” 

Fernando Santos Provou Um Pouco Do Próprio Veneno
Seleção derrotada em jogo particular con-

tra a Rússia com gol nos últimos minutos. 
Gonçalo Guedes, Lucas João, Rúben Ne-
ves e Ricardo Pereira estrearam pela equi-

pe nacional
A seleção portuguesa está numa situação 

invulgarmente confortável quando compa-
rada com outros anos, tendo garantido a 
classificação direto para a fase final do Euro 
2016, sem precisar de play-offs, mas o pri-
meiro jogo de preparação para o torneio não 
deixou Fernando Santos tirar grandes con-
clusões para além das estreias de Gonçalo 
Guedes, Lucas João, Rúben Neves e Ricar-
do Pereira. Os quatro jovens foram apostas 
do treinador nacional frente à Rússia, mas a 
exibição da seleção portuguesa teve pouco 
brilho. Portugal fez pouco para justificar ou-
tro resultado que não a derrota (1-0), a quar-
ta (todas em jogos particulares) em 13 par-
tidas sob o comando de Fernando Santos.



Esportes

“O Sport Lisboa e Ben-
fica lamenta o ataque em 
Paris e demonstra total so-
lidariedade com França e 
todo o povo francês”, lê-se 
no site dos encarnados na 
Internet.

FC Porto e Sp. Braga 
manifestaram-se nas re-
des sociais, através da 
mensagem #PrayForParis, 
tal como o Sporting, que 
acrescentou: “O Sporting 
Clube de Portugal junta-se 
à comunidade internacional 

em solidariedade para com 
o povo francês, que sofreu 
um violento ataque terroris-
ta. Estamos todos convos-
co, Paris.”

“O mundo desvenda 
mais uma página de terror. 
Paris sofreu mais um ata-
que sangrento. A todos os 
portugueses emigrantes 
em França e particularmen-
te em Paris, a nossa pala-
vra de conforto. A todos os 
Franceses ‘Je suis Paris’”, 
lê-se na página oficial do 

Clubes Portugueses
Lamentam Atentados na França

Vários clubes portugueses manifestaram  a solidariedade com as 
vítimas dos atentados em Paris, como Benfica, FC Porto, Sporting, 
Sp. Braga e Arouca

Arouca no Facebook.
Pelo menos 127 pesso-

as morreram e 180 ficaram 
feridas, 80 dos quais em 
estado crítico, em diversos 
atentados em Paris, na 
sexta-feira à noite, segundo 
fontes policiais francesas.

Oito terroristas, sete de-
les suicidas, que usaram 
cintos com explosivos para 
levar a cabo os atentados, 
morreram, segundo as 
mesmas fontes

Os ataques ocorreram 
em pelo menos seis locais 
diferentes da cidade, entre 
eles uma sala de espetá-
culos e o Stade de France, 
onde decorria um jogo de 
futebol entre as seleções 
de França e Alemanha.

A França decretou o es-
tado de emergência e resta-
beleceu o controlo de fron-
teiras na sequência daquilo 
que o Presidente François 
Hollande classificou como 
“ataques terroristas sem 
precedentes no país”

O jogo amistoso entre 
as seleções de futebol 
de França e Inglaterra, 

marcado para terça-fei-
ra, no Estádio de Wem-
bley, em Londres, vai ser 

Confirmada Realização 
Do Jogo Entre França

E Inglaterra

disputado apesar dos 
atentados ocorridos em 
Paris, na sexta-feira.

“Após falarmos com 
a federação inglesa, 
que assegurou que não 
há risco adicional em 
realizar o encontro, de-
cidimos confirmar”, um 
porta-voz da federação 
francesa à agência AFP.

A mesma fonte acres-
centou que a decisão de 
disputar o jogo de prepa-
ração para o Euro2016 
pode ser alterada, 
caso “as autoridades 
britânicas reavaliem a 
situação”

Uma homenagem emo-
tiva às vítimas dos aten-
tados de Paris marcou 
o jogo de solidariedade 
entre uma seleção de fu-
tebol da Grã-Bretanha e 
da Irlanda e outra do resto 
do Mundo, na qual alinha-
ram dois portugueses. No 
estádio de Old Trafford, 
em Manchester, com Alex 
Ferguson como treinador, 
a seleção da Grã-Breta-
nha e Irlanda, capitaneada 
por David Beckham, ven-
ceu por 3-1 com um ‘bis’ 
de Michael Owen e um gol 
de Paul Scholes. Pela se-
leção do resto do Mundo, 
orientada por Carlo Ance-
lotti e com Luís Figo como 

capitão, marcou Dwight 
Yorke.

Em Manchester eram 
esperados os ex-interna-
cionais franceses Zinedi-
ne Zidane e Patrick Vieira, 
que acabaram por não 
marcar presença no jogo a 
favor da UNICEF, ao qual 
assistiram 75.381.

Antes do encontro, ar-
bitrado pelo italiano Pier-
luigi Collina e no qual 
também marcou presen-
ça o antigo internacio-
nal português Fernando 
Couto, foi respeitado um 
minuto de silêncio em 
memória das vítimas dos 
atentados de sexta-feira 
em Paris, que causaram 

pelo menos 128 mortos.
As autoridades che-

garam a ponderar o adia-
mento do encontro, devi-
do aos acontecimentos de 
Paris, mas optaram ape-
nas por um reforço das 
medidas de segurança.

Com muitas estrelas 
em campo a mostrarem 
que, apesar da idade, não 
perderam talento, outro 
dos momentos emotivos 
foi vivido quando David 
Beckham, como embai-
xador da ONU há 10 
anos e responsável pela 
organização do evento, 
foi substituído a 15 minu-
tos do fim pelo seu filhos 
mais velho, Brooklyn.

Jogo De Apoio À UNICEF Homenageia
Às Vítimas Dos Atentados De Paris

Luís 
Figo e 

Fer-
nando 
Couto 

mar-
caram 

pre-
sença 

no jogo 
solidário

BENFICA, FC PORTO, SPORTING, SP. BRAGA E AROUCA

Duplo Recorde Para Casillas

Luís Figo não tem reser-
vas em relação à candida-
tura do italiano Gianni Infa-
tino à presidência da FIFA. 

“O futebol precisa de 
uma nova geração de lí-
deres, capaz de assegurar 
transparência, nova dinâ-
mica e olhar para os inte-
resses do futebol acima de 
qualquer coisa. Espero que 
(Infantino) vença a eleição 
para presidente da FIFA. 

Figo assume aPoio a gianni
inFantino Para a PresidênCia da FiFa

Tem o meu apoio”, vincou 
Luís Figo.

O antigo internacional 
português aproveitou para 
esclarecer as suas recen-
tes declarações sobre Mi-
chel Platini, presidente da 
UEFA que foi suspenso 
pelo Comité de Ética da 
FIFA. “Todos merecem a 
presunção de inocência 
enquanto os processos de-
correm”, salientou Figo.
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O PERIGO 
DO TERROR

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

Há algumas se-
manas atrás, cha-
mávamos atenção 
para o perigo que 
tomaria conta da 
Europa com a che-
gada de milhares 
de refugiados, que 
fogem do terror, da 
fome e da misé-
ria existentes em 
seus países, espe-
cialmente na Síria, 
em guerra civil há quatro anos, com a conse-
quente morte de aproximadamente 300 mil 
pessoas. Seria desumano não acolher essa 
sofrida população, entretanto, as autorida-
des dos países que os recebem, devem agir 
com extremo rigor e procurar saber a origem 
de cada um deles, para não correrem o risco 
de terem a entrada de terroristas, que usam 
o momento da solidariedade para se infiltra-
rem e lá adiante promoverem atos de terror, 
quem sabe iguais àqueles, praticados agora 
em Paris, mas que atingiram toda a huma-
nidade. O tirano Estado Islâmico assumiu a 
autoria dos ataques terroristas, ainda que 
tenham sido praticados por cidadãos fran-
ceses, mas de origem islâmica e a serviço 
do terror. Como sempre matam inocentes, 
independe de sua origem, raça ou etnia. Da 
mesma maneira, que três irmãos brasileiros, 
foram vítimas, ainda que de ferimentos le-
ves, um irmão português não teve a mesma 
sorte, morreu e mais quatro ficaram feridos 
até agora.  Que o Senhor possa consolar 
as famílias enlutadas dando-lhes força para 
continuarem suas vidas. Não ao ódio, sim à 
paz e ao amor.  
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TransmonTanos fesTejaram seus aniversarianTes
Como é tradicional, mais uma vez, foi realizado 

na Casa de Trás-os-Montes, no último domin-
go, almoço em homenagem aos aniversariantes 
do mês e, como sempre, a diretoria transmontana 
dando um verdadeiro show de competência e or-
ganização. O cardápio, simplesmente fantástico. 
Aquele churrasco de primeira, completo, acom-
panhamento saladas diversas, carré à mineira 
com feijão preto. Sobremesa frutas selecionadas 
e um delicioso bolo festivo. Não podendo faltar 
o toque musical que, desta vez, foi o excelente 
Conjunto Amigos do Alto Minho.  Animou esta 
tarde do convívio social transmontano e colocou 
os “pés de valsa” para riscarem o salão. Este 
foi mais um evento de total sucesso da admi-
nistração do Presidente Antônio Paiva e esposa 
Fátima Paiva, vice-presidente Antônio Carvalho 
e demais diretores que, juntos veem realizando 
um belíssimo trabalho no Solar Transmontano.

O Presi-
dente da 
Casa de 
Trás-os-
Montes, 
Antônio 
Paiva e 
seu vice
-presiden-
te, atentos 
e sempre 
carinhosos 
com os 
amigos

Num close espe-
cial, no almoço 
em homenagem 
aos aniversa-
riantes, Felipe 
Mendes (Jornal 
Portugal em 
Foco), com os 
amigos Francis-
co Torrão, Luís 
Albuquerque e 
suas respectivas 
esposas Eneida 
e Olinda

O público 
foi ao delírio 
com o show 
do Conjunto 
Amigos do 
Alto Minho, 
esbanjan-
do alegria, 
fazendo até 
o famoso 
trenzinho
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Show de Bacalhau na Casa Unidos de Portugal

O vice-presidente do C.P.N., Dr. Afonso, sempre carinho-
so e atencioso com sua mãezinha e a amiga Zenir de 
Mello – diretora do C.P.N.

Presença mar-
cante, nas Ca-
sas Regionais 
Portuguesas, 
nosso amigo 
Comendador 
Orlando Cervei-
ra, Presidente 
do Conselho do 
Clube Portu-
guês de Niterói, 
sua querida es-
posa, D. Laura 
Cerveira, sua 
irmã D. Olinda e 
seu filho Renato

O Presidente 
do C.U.P., 
Renato, a di-
retora, Alzira 
Mendonça, 
com os ami-
gos, Regina 
Celia, Morga-
do, Márcia 
Morgado, 
Júlio Morga-
do e Manuel 
Morgado

Foi realizado, no passado do-
mingo, o tradicional convívio social 
mensal da Casa Unidos de Portu-
gal em Alcântara. Mais uma vez, o 
Presidente Renato e o Presidente 
do Conselho, José Mendonça e 
demais diretores recepcionaram 
os amigos com muita fidalguia. 
Um verdadeiro show de gastrono-

mia, onde o cardápio principal, em 
destaque, era o bacalhau: baca-
lhau à portuguesa, bacalhau frito 
e arroz de bacalhau, com direito 
ainda a arroz e feijão manteiga e 
saladas diversas e, como opção, 
frango assado e batata frita. Tudo 
preparado pela equipe da cozinha 
com maior carinho e aquele sabor 

especial repetiu-se e, a comunidade 
se fez presente, lotando as depen-
dências da Casa. O toque musical 
ficou por conta do excelente Conjun-
to os Navegantes que levou para o 
público um repertório muito animado 

e de bom gosto. Foi, sem dúvida, 
mais um bom pedaço de tarde para 
quem aprecia uma boa gastronomia. 
Nesta página trazemos alguns des-
taques dos amigos que estiveram 
prestigiando o evento.

Curtindo o domingo em Alcântara, o Cônsul Honorário de Portugal em Niterói Dr. Fernan-
do Guedes, esposa Dra. Rosa Guedes, os diretores do C.P.N. Anselmo, Zenir de Mello, 
esposo Carlos Bartha – diretor do Centro das Comunidades em Niterói e demais amigos

Durante o 
convívio 
social, na 
Casa Unidos 
de Portu-
gal, só teve 
gente boa, o 
Presidente 
do Conselho, 
Humberto 
Mendonça 
com um gru-
po de amigos

Um domingo maravilhoso para a comunidade portuguesa 
nas dependências da Casa Unidos de Portugal, os amigos 
Sueli, Abílio, Armênia e Pinheiro

Outro simpático casal, que marcou presença no show 
de bacalhau, em Alcântara, Dr. Abel Morgado – Presi-
dente do Centro das Comunidades Luso-brasileiras, 
esposa Deise, com os amigos, Dr. Waltair de Oliveira e 
sua esposa Lizane
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Maneca

A família dos meus amigos, o casal Antônio e Fernanda Se-
rápico é só alegria e felicidade com suas duas princesinhas, 
suas netas Beatriz e Bruna, com certeza mais duas folcloristas 
do R.F. do Arouca. Na foto juntas com a outra vovó D. Lídia e 
o “paizão” Júnior

alegria e felicidade
das vovós corujas

Durante o Magusto Trans-
montano, realizado este 
mês, era nítido a alegria e 
descontração dos transmon-
tanos e quem marcou pre-
sença foi a nossa querida 
Deputada Estadual, Martha 
Rocha com sua mãezinha 
Emília Rocha e um amigo, 
quando eram cumprimenta-
dos pelo radialista, Roberto 
Canázio, a primeira-dama 
Fátima Paiva, o Presidente 
Antônio Paiva e o vice-presi-
dente Arnaldo Carvalho

coNfraterNização traNsmoNtaNa

Sempre que vou ao Cadeg, além de curtir e apreciar 
a Aldeia Portuguesa, no Cantinho das Concertinas tenho 
também as possibilidade de prestigiar o amigo, o cantor 
João Mossoró, sempre dando uma canja no palco das 
Concertinas, Fiquei sabendo que, em breve, o artista es-
tará lançando um CD com músicas portuguesas e deu 
uma palinha do seu repertório sendo muito elogiado e 
aplaudido pelo público presente

joão mossoró sempre uma
atração à Parte no cadeg

De certo que o assunto era importante entre os 
amigos, empresário Raul (diretor da famosíssima For-
necedora Chatuba), uma das maiores do ramo em 
material de construção e José Pinto Duarte. Na foto, 
quando se cumprimentavam e, com certeza, estavam 
colocando a conversa em dia. Forte abraço para os 
amigos!

verdadeiros
encontro
de amigos

explosão de
felicidade dos amigos 

Na iB refeições
Muito legal a felicidade e confrater-

nização que os amigos realizaram no 
aniversário do Dilson e Sandra. Uma 
verdadeira explosão de alegria, muito 
bacana,  direito a bolo, com a presença 
do Joaquim G. Barbosa, Manuel Barbosa 
– diretores da empresa IB RefeIções 
ColetIvas com sua equipe de cola-
boradores da IB Refeições

almoço do rotary club
jacarepaguá no restaurante 

Bosque da Praça
Semana passada, um grupo de rotaryanos do Ro-

tary Jacarepaguá, comandados pelo Presidente Osny 
Vanderley, os amigos Nilton José de Amaral Loureiro, 
Manuel da Mota, José Luís, reuniram-se para sabo-
rearam a deliciosa gastronomia do Restaurante 
Bosque da Praça, um dos mais conceituados de 
Jacarepaguá, que vem fazendo muito sucesso junto 
aos seus clientes e amigos. Imperdível!

Um verdadeiro encontro de amigos, no Festival 
Gastronômico do Cadeg, saboreando a deliciosa cer-
veja Super Bock: o dinâmico Ceará, da Loja Art dos 
Vinhos, Paulo Coelho – Comandante da Marinha, Car-
los Afonso Sodré – empresário na Região dos Lagos e 
Cláudio Gama – diretor do Cedae e grande vascaíno

turma de amigos No
 3.º festival do cadeg
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES
O CUIDADO AMOROSO COM AS PESSOAS,

COM AS COISAS E COM A NATUREZA
ME ENCHEM DE ALEGRIA!

PeNSameNto da SemaNa

O Presidente da Vila da Feira, que estreou nova ida-
de, este mês, festejou sempre distribuindo carinho e afeto 
para a sua família e amigos. Na Foto, com sua netinha 
Camila no colo, seu neto Gabriel um galã cada vez mais 
bonito e a sua filha Rose, a mãe mais coruja que conheço. 
Abraços fadistas.

erNeSto BoaveNtura,
um chefe de família feliz

A minha 
amiga Eliane - 
Presidente da 
ALAP, sempre 

simpática e 
amorosa com 

os acadêmicos 
e em especial 

comigo, presti-
giando-me em 

todos os eventos 
da Academia que 
preside. Abraços 

fadistas!

A minha querida amiga, Isaura Milhazes, com um 
lindo sorriso, valorizando a companhia do seu amado 
marido, Mário Alexandre. Pelo jeito dos dois Poveiros, 
estão em lua de mel eterna. Que os anjos vos protejam. 
Sempre! Abraços fadistas

caSal muito
amado e feliz!

O meu amigo 
querido, padre Abílio 

de Vasconcelos , 
passando as suas 

energias positivas e 
Bênçãos ao Rogério 

Costa, para que o 
seu Conjunto TB. 
Show brilhe cada 

vez mais. Que 
Nossa Senhora os 

proteja. Abraços 
Fadistas!

duas Personalidades da Nossa
comunidade, conego abílio

e rogério costa

Silêncio Sonha-se
o fado Sonhos

 
QUE SONHOS MEU DEUS QUE SONHOS!
SONHEI MORTE SONHEI GUERRA
SONHEI O SANGUE DOS HOMENS
TORNANDO VERMELHA A TERRA!
QUE SONHOS MEU DEUS QUE SONHOS
SONHEI MEDO DE VIVER
SONHEI AS ÁGUAS DAS FONTES
NÃO SE PUDEREM BEBER
QUE SONHOS MEU DEUS QUE SONHOS
SONHEI CRIANÇAS SEM PÃO
UMA CRUZ EM CADA OMBRO
UMA ESPADA EM CADA MÃO!
QUE SONHOS MEU DEUS QUE SONHOS
SONHEI QUE TINHA NASCIDO
QUE MEDO MEU DEUS QUE MEDO
DO QUE HAVIA ACONTECIDO!
Letra de Antonio Campos

Letra de Antônio Campos

Quem esteve visitando a Bolsa de gêneros Alimentícios, 
do Rio de Janeiro, foi a Sandra,diretora da empresa Ama-
pal na foto num bate papo sobre negócios, com Sr. Manuel 
Cunha - Presidente do INTERSUPERMERCADOS,o Marcelo 
Lopes, do Moinho América do Sul

visitando a BGa

Os meus amigos Sergio Viana e Pedro Paulo, estão 
no ar, na Rádio Metropolitana , 1090 A M, aos Sábados 
das 10 ás 11 horas da manhã, com o ótimo programa 
SAUDADES DE ALÉM MAR. Prestigie, telefonando 
para, 2176-8282, e terá a simpática D. Denise atenden-
do as suas sugestões. Boa sorte meus amigos.

ProGrama SaudadeS
de além mar

O grande patriota Açoriano, Sr. Tostes e sua linda 
esposa, Maria Alzira, sempre prestigiando a Casa que 
representa a sua amada Ilha dos Açores.

Adoro gente dos Açores. Gente boa, honesta e hos-
pitaleira!

O meu querido 
amigo, escritor, po-
eta, advogado e fi-
nancista, abriu mão 
de suas empresas 
para se dedicar ao 
sonho e à poesia. 
Presenteou-me com 
o livro, (ENTRE O 
SAMBA, O FADO 
E A POESIA). No 
próximo dia 15 de 
Dezembro, estará 
lançando o livro, 
(BRANCAS LEM-
BRANÇAS DA MI-
NHA ALDEIA). O 

evento será no Clube Israelita Brasileiro, na Rua Barata 
Ribeiro, 489, Copacabana. Será servido um coquetel. 
Sucesso garantido. Abraços fadistas!

casal de açorianos
encantador

eliane mariath e maria alcina, o 
fado e as artes de Braços dado

GualdiNo caliXto, o fofiNho do facY
SemPre PreSeNte Na Noite e NaS arteS
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Rio de Janeiro, de 5 a 11
de Novembro de 2015

Gaúchos Lançam Projeto musicaL no rj
A Casa do Minho-RJ 

há mais de uma 
década vem acolhendo 
a comunidade gaúcha 
com suas tradições e 
por isto foi o palco es-
colhido por três jovens 
músicos que vieram 
do Sul para divulgar 
um projeto, muito pro-
fissional e ambicioso. 
Lorenzo Lavorati, Cas-
siano Paim e Felipe 
Teixeira, todos da ci-
dade de Vacaria, reali-
zaram um espetacular 
show, mostrando sua 
arte para o público que 
lotou as dependências 
do Ginásio da Casa e 
a cada canção aplau-
diam calorosamente.  
Os mais animados dan-
çavam fervorosamen-
te, chamamés, chotes, 
rancheiras e milongas, 
ritmos mais conheci-
dos. Um dos artistas, 
Cassiano Paim, já é 
bem conhecido aqui no 
Rio pois participou e 
foi finalista do concur-
so FAMA, promovido 

As prendas 
Suely e 

Solange, 
graciosa-

mente, 
com seus 

lindos trajes 
gaúchos,   

representando 
a mulher 

brasileira do 
Sul

Os músicos do projeto “VOZ TROCADA”, se apresentou 
com sucesso nesta linda tarde, na Casa do Minho

pela Rede Globo de 
Televisão. Muitos CDS 
e DVDS, referentes ao 
projeto que leva o nome 
de “VOZ TROCADA” fo-
ram distribuídos ao final 
da festa.

O folclore, como 
sempre, ficou por conta 
do Grupo Marcas do Sul 
e a culinária, não pode-
ria ser diferente, uma 
suculenta COSTELA-
DA, assada em fogo de 
chão e foi servida bem 
no ponto. Lorenzo La-
vorati declara que ficou 
surpreso com tanto ca-
rinho e amabilidade do 
público aqui no Rio e es-
pera em breve retornar 
em novo show e agra-
deceu aos responsá-
veis  J. Maciel e Mariza 
Canaparro pelo apoio e 
prestigio.  A Diretoria 
da Casa do Minho, feliz 
com os resultados, já se 
prepara para o Festival 
do Chopp, na próxima 
semana, a idéia é uma 
festa autêntica nos mol-
des de Blumenau, SC.

O Diretor 
Social da 
Casa do 
Minho J. 
Maciel, 
partici-
pando da 
dança da 
“chula”, 
com muita 
proprie-
dade

Elaine, das boleadeiras, show, performance perfeita em 
sua arte, sem perder a graciosidade

O Grupo Marca do Sul, representando a dança gaúcha 
com elegância no salão Minhoto

Lucas 
Borba, 

sapatean-
do uma 
“chula”, 

uma das 
danças 

populares 
do Sul do 

Brasil

Thiago e 
Max com 
seus trajes 
de época, 
indumen-
tárias, rigo-
rosamente 
perfeitas, 
para que 
não se 
esqueça 
de sua 
história

No Almoço das Quartas, na Casa das Beiras, os amigos Alfredo Cre-
telli Diniz, Beethoven, Gullo, amigos da Gullo Tabacaria na Rua Uru-
guai, 380

Nada como um bom jogo de cartas após saborearem a gastronomia 
Beirã. O presidente Beirão, José Henrique, o Presidente do Conse-
lho, José Henrique, o radialista José Chança e Sr. Júlio Robalo

aLmoço Das 
Quarta nas 

Beiras
Mas uma quarta-feira, di-

nâmica e agitada na Casa 
das Beiras, na Rua Barão 
de Ubá, na Tijuca, onde os 
amigos se reuniram para sa-
borear o delicioso Bacalhau 
à Lagareiro, preparado pelo 
mestre João e sua equipe de 
apoio, não faltando os deli-
ciosos Vinhos Portugueses, 
das melhores procedências.
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas 

e sua Gastronomia Regional
Peru assado com recheio 
de castanha portuguesa

150 g de castanhas portuguesas, 150 g de 
manteiga, 4 colheres (sopa) de suco de la-
ranja, 4 colheres (sopa) de suco de tangerina, 
150 ml de suco de limão, 1 peru inteiro, Sal 
e pimenta-do-reino moída na hora, 250 g de 
carne moída, 250 g de carne de porco moída, 
1 cebola pequena picada, 100 g de arroz crú, 
4 colheres (sopa) de pinoli, 4 colheres (sopa) 
de uvas passa  
sem caroço, 75 
g de manteiga, 
120 ml de cal-
do de galinha, 2 
colheres (sopa) 
de conhaque, 1 
colher (chá) de 
sal, 1/2 colher 
(chá) de pimen-
ta-do-reino moí-
da na hora

1. Preaqueça o forno a 170ºC.
2. Faça uma pequena incisão em cada cas-
tanha e coloque em uma frigideira em fogo 
médio. Cozinhe, mexendo sempre, até tostar. 
Retire do fogo, descasque e pique.
3. Derreta 150 g de manteiga em uma panela 
e misture o suco de laranja, suco de tangerina 
e suco de limão. Esfregue o peru por dentro e 
por fora com a mistura, reservando um pouco 
para regar. Tempere com sal e pimenta.
4. Em uma frigideira grande em fogo médio, 
cozinhe as carnes com a cebola. Escorra a 
gordura da panela. Junte o arroz, a castanha, o 
pinoli, as uvas passa, 175 g de manteiga, o cal-
do e o conhaque. Tempere com 1 colher de chá 
de sal e 1/2 colher de chá de pimenta. Conti-
nue cozinhando até que todo o líquido tenha 
sido absorvido. Encha a cavidade do peru com 
a mistura e feche, costurando com um barban-
te de cozinha.
5. Coloque o peru em uma grade sobre uma 
assadeira e cubra com papel alumínio. Colo-
que um pouquinho de água (meio centímetro) 
no fundo da assadeira. Mantenha esse nível de 
água durante todo o tempo de cozimento.
6. Asse o peru no forno preaquecido por 3 a 
4 horas, pincelando de vez em quando com a 
manteiga misturada com os sucos. Aumente 
a temperatura do forno para 200ºC durante a 
última hora e retire o papel alumínio. Cozinhe 
o peru até chagar a uma temperatura interna 
mínima de 74 graus C. Deixe descansar por 
30 minutos em temperatura ambiente antes de 
cortar.

aRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300  –Barra – tel.:- 3325-3366
NOVEMBRO – 27 – Sexta-feira – 20h. Toy 
Um Amor Especial. Única apresentação no Rio. 
Lugares limitados.
NOVEMBRO – 29 – Domingo – 13h. Aniver-
sariante do mês , Banda TB Show e apresentação 
do Rancho Folclórico Veteranos da Casa do Minho

casa da ViLa da FEiRa E 
tERRas dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195 – tijuca - tel.:- 2293-1542
NOVEMBRO – 21 – Sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso salão.
NOVEMBRO – 22 – Domingo – 12h no Salão 
Social. Tertúlia no Castelo da feira. Com sardinha 
portuguesa na brasa, frango assado, febras, bife a 
caçarola, batata cozida, batata frita, arroz malan-
drinho e caldo verde. Bebidas a Parte. Música ao 
vivo com Típicos da Beira Show. Apresentação de 
Grupo Folclórico

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

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – car-
dápio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces portu-
gueses. Serviço a La Carte. Bebidas não inclusas.
NOVEMBRO – 22 – Domingo – 13h. Almoço 
62.º aniversário da Casa. Atrações: Big Banda Tupy 
e apresentação do cantor romântico Mario Simões. 
Cardápio: Entrada – mini coquetel. Prato principal 
– Arroz cremoso com brócolis, batata noisette e 
escalopinho. Buffet de massas. Sobremesa: Bolo 
com sorvete. Bebidas: Água, refrigerante, cerveja 
e vinho portu-guês seco e tinto. Traje: Esporte fino. 

casa dE tRÁs-os-MoNtEs E aLto doURo
av. Melo Matos, 15-19 – tijuca tel.: 2284-7346 
NOVEMBRO – 29 – Domingo – 12h. “Arraial 
Transmontano” . Cardápio: sardinha assada, tri-
pas a moda Transmontana, churrasco completo, 
acompanhamentos, saladas diversas, caldo verde.

casa dos aÇoREs
avenida Melo Matos, 21/25 – tijuca – 
Rio de Janeiro – tel.: (21) 2568-9535

NOVEMBRO – 28 – Sábado – 20h. II Festival 
Internacional de Folclore. Grupos participantes: 
Grupo Folclórico Padre Tomáz Borba (Açores – 
grupo organiza-dor), Grupo de Dança Folclórica 

Rheiland Pfal’z (Alemanha), Equi-pe BellyDance 
Show (Egito), Grupo Folclórico Coração Gaúcho 
(brasil), rancho Folclórico da Casa do Distrito de 
Viseu (Portugal). Traga 1 kg de alimento não pe-
recível para ajudar a instituição missionária da 
Caridade.

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 – c. Velho – tel.: 2225-1820
NOVEMBRO – 28 – Sábado – 20h. Festival de Cho-
pp.

cLUBE REcREatiVo PoRtUGUÊs
Rua ariapó, 50 – taquara

tel.: 3251-3585 / 2423-3585
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h. Sen-
sacional Festa Portuguesa com Manuel Car-
doso e a cantora Dulce e convidados. Cardá-
pio especial para a comunidade portu-guesa. 
imperdível!
OBS.: Em Janeiro vindo direta-mente de Por-
tugal o cantor Ruizi-nho Penacova. Em breve 
estaremos divulgando a data exata.
DEZEMBRO - 19 – Sábado – Show de 
flashback com Vj Robson Castro.
PROJETO BAILE DOS SO-NHOS DOURADOS 
Todos os sábados, a partir das 18h com o Grupo 
Som e Vozes. 
PROJETO DOMINGUEIRA VIP – TODOS OS 
DOMINGOS, a partir das 18h com a dupla 
Gean e Roger. 1.º Domingo do mês – convi-
dado: Grupo Raça Nordestina.
2.º e Último domingo do mês – convidado: 
Nativus do Forró.
PROJETO NOITE TOP SERTANEJA
TODO 1.º SÁBADO DO MÊS, a partir das 
22:30 h, com a dupla Gean e Roger e convi-
dados.

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

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

tel.: (21) 2772-4100
NOVEMBRO – 29 – Domingo – 12h. 42.º Ani-
versário. Programa: Almoço – Churrasco completo. 
Festival: 1.º Camponeses de Portugal, 2.º Arouca 
Barra Clube, 3.º Eça de Queiroz, 4.º Casa de Viseu 
e 5.º Serões das Aldeias.
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17 de novembro, dia 
Mundial da Prematuridade

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

O Dia Mundial da Prema-
turidade tem como objetivo 
a conscientização sobre a 
importância da prevenção do 
nascimento prematuro, atra-
vés da realização de um pré-
natal completo, bem como 
evidenciar a importância da 
assistência médica adequa-
da aos bebês e às famílias. A data também busca au-
mentar a visibilidade sobre o assunto e alertar sobre o 
crescente número de partos prematuros. Um em cada 
dez bebês nasce prematuro no mundo.  No Brasil, a 
prevalência de partos de crianças prematuras chega a 
11,7%. Os nascimentos prematuros são responsáveis 
por quase metade das mortes de recém-nascidos no 
mundo. Além disso, crianças nascidas prematuras po-
dem apresentar maior risco para problemas de apren-
dizagem, paralisia cerebral, deficiências sensoriais e 
motoras, infecções respiratórias crônicas e doenças 
cardiovasculares ou diabetes, em comparação com 
bebês nascidos a termo.

É possível prevenir o parto prematuro com um bom 
acompanhamento pré-natal, realizando corretamente 
todos os exames e consultas indicados pela equipe 
de saúde. É recomendada atenção às infecções ge-
nitais, como corrimentos ou infecções urinárias. Outra 
questão associada é o tabagismo, já que as toxinas 
do cigarro diminuem o fluxo de sangue para o bebê, 
que por sua vez recebe menos nutrientes e oxigênio. 

A principal recomendação para qualquer bebê 
prematuro é o aleitamento materno. Se para um bebê 
nascido em tempo normal a amamentação é impor-
tante, para um prematuro é fundamental. Outra reco-
mendação que facilita recuperação do bebê é o méto-
do canguru, que consiste em colocar bebê em contato 
pele a pele o máximo de tempo possível. A hipotermia 
é uma das causas de estresse e morte dos bebês pre-
maturos e este método mantém o bebê aquecido. No 
mais, o prematuro deve ter acompanhamento multi-
disciplinar com pediatra neonatal, fisioterapeuta, oftal-
mologista, otorrino e demais profissionais recomenda-
dos por especialistas.

É claro que nossos filhos sempre recebem aten-
ção, mas, apesar de não existir motivo para pânico, 
o cuidado com uma criança prematura deve ser re-
dobrado. 

NOSSA SAÚDE

O Presidente Ernesto Boaventura, diante do bolo festivo 
dos seus 71 anos de vida, com seu neto Gabriel, filha 
Rose Boaventura, neta Camila e seu genro Camilo Leitão

71 Anos do Presidente
ernesto BoAventurA Um dia es-

pecial para 
o Ernesto 
Boaventura, 
comemo-
rando seu 
niver do 
jeito que 
gosta, 
dançando 
folclore com 
amigos e 
familiares

Com certeza, um dia muito especial. O nos-
so amigo Ernesto Boaventura estreou nova 

idade no dia 2 de novembro, 71 anos de muita von-
tade de viver, dinamismo, carinho e amor ao seus 
familiares e amigos, reuniu alguns deles para co-
memorar com muito folclore e bolo festivo, na Casa 
da Vila da Feira. Sem dúvida, foram momentos de 
muita alegria e espontaneidade dos amigos que o 
envolveram de muito amor e carinho.

Os amigos, Adão Ribeiro, Felipe Mendes, Fernando Al-
ves e Camilo Leitão, erguendo um brinde festivo ao ani-
versariante do dia, o Presidente Ernesto Boaventura

CAsA dA vilA dA
FeirA e seu Almoço

O Presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Boa-
ventura, mesmo com sua netinha, Camila no colo, não 
deixa de ser atencioso com os amigos que prestigiaram 
o almoço feirense

O Conjunto Som e Vozes, como sempre colocando os 
“pés de valsa” dando aquele showzinho particular com 
muito ritmo

Na Casa da Vila da 
Feira, como mostra 
uma das suas cores, 
está tudo “azul”. É o 
que podemos afirmar 
diante do sucesso 

das suas festas. Ain-
da no passado do-
mingo, mais um belo 
almoço onde os seus 
sócios e amigos pu-
deram apreciar um 

cardápio variado. Co-
zido à Portuguesa, 
Filet Mignon, Filet de 
frango, bacalhau à 
Portuguesa ou à Fei-
rense e rabada. re-
frigerado. Música ao 
vivo com o Conjunto 

Som e Vozes, o Pre-
sidente Ernesto Bo-
aventura já anunciou 
para o próximo sába-
do a tradicional feijo-
ada, onde não faltam 
os bons petiscos por-
tugueses,


