
Passos questionou: “Porque 
razão colocar em causa tudo 
o que passamos?”. “Valerá a 
pena suscitar nas próximas 
eleições o problema político 
da estabilidade governativa 
da confiança e segurança 
que o Governo precisa de ter 
para fazer o que é preciso?”

Um resultado que nos 
permita governar para resol-
ver os problemas pessoas e 

não andar à procura de como 
é que se resolve os proble-
mas do Governo. Porque 
se o resultado não for ine-
quívoco, o próximo Gover-
no há de ser seguramente 
cheio de problemas e isso 
seria um problema adicional 
para os portugueses”, pediu. 
Portas lembrou que não há 
“nenhuma euforia” mas tam-
bém “nenhum desespero” e 

acusou o líder do PS de di-
vidir os portugueses: “Quem 
quer ser primeiro-ministro 
não divide os portugueses 
entre nós e eles”. Depois 
das dificuldades de governar 
com a troika, o líder do PSD 
pediu aos portugueses para 
deixarem a coligação gover-
nar “em tempos normais”. A 
despedida foi feita ao som do 
hino de Portugal
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Passos Coelho e Paulo Portas 
Pedem  Maioria Absoluta

Um apelo à maioria ab-
soluta, sem a mencionar, 
num discurso com uma pa-
lavra-chave: estabilidade.                                                                                                                                    
Pela primeira vez o CDS 
participou da tradicional festa 
que todos os anos inicia o ano 
político. Passos e Portas subi-
ram ao palco lado a lado para 
cumprimentar as mais de 3500 
pessoas presentes, a maior 
festa nos 4 anos de Governo.

Nos discursos o foco di-
vidiu-se entre apontar bate-
rias ao PS, e lembrar até à 
exaustão que foi por culpa 
dos socialistas que Portu-
gal precisou de fazer sacri-
fícios, e garantir que é com 
a coligação que Portugal 
terá estabilidade.O objetivo: 
captar os indecisos e puxar 
pela maioria absoluta. Os 
portugueses não se devem 
meter em “aventuras de des-
tino incerto”, avisou Portas. 
“Quem representa o fator de 
confiança?”, questionou o lí-
der do CDS, numa alusão ao 
slogan dos socialistas. “O PS 
levou o país à bancarrota”, 
respondeu. Na mesma linha, 

O an-
dor com 
imagem 

de N.S da 
Assunção 

tradicional-
mente car-

regado pelo 
Sr. Leonar-
do Torres e 

família.
Detalhes 
na pág. 8

O patriarca Amilcar 
Ferreira, aqui radian-
te com a esposa Sra. 
Maria de Lurdes, dian-
te da travessa que leva 
seu nome em sua terra 
natal, Freguesia das 
Cinco Vilas, Conselho 
de Figueira do Caste-
lo Rodrigo, Distrito da 
Guarda. Trazemos esta 
reportagem, a reabertu-
ra da Panificadora Nova 
Monumento, destaque 
para a 1.a loja da Rota 
do Azeite em São Pau-
lo, os Agitos Paulistas 
do Armando Torrão e 
outros assuntos de inte-
resse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO

Poveiros festejam sua Padroeira

Amilcar Ferreira Homenageado 
em sua terra natal

O secretário-geral do PS 
assegurou ter as contas fei-
tas aos compromissos elei-
torais assumidos e acusou 
a coligação PSD/CDS-PP de 
preconizar “novas aventu-
ras”, de um “radicalismo ide-
ológico”, sobretudo na Segu-
rança Social.

Antônio Costa apresen-
tou “O Quanto, o Quando e o 
Como do Programa Eleitoral 
do PS”, antes da intervenção 
do economista coordenador 
do cenário macroeconômico, 
Mário Centeno, sublinhando 
que o programa socialista 
“não é um saco de palavras”, 
nem uma “soma de promes-
sas”, mas sim “compromissos 
para a próxima legislatura”.

“A construção da confian-
ça não é uma questão de fé”, 

PS Fecha Programa, Déficit desce
menos, Economia Cresce mais

Um grande dia para a diretoria benfiquista que homena-
geou seus aniversariantes e seus Pais do Ano que elegeu 
como Pai do Ano da Casa do Benfica de 2015 seu vice-pre-
sidente Antonio Ribeiro. Na foto com sua esposa Maria An-
tonia Ribeiro, o Presidente Augusto José e a primeira-dama 
Andréia Vieira. Detalhes na pág. 20

almoço festivo dos
Pais da Casa do Benfica

festa Portuguesa no C.r.
Português de jaCarePaguá

festa do troféu toP Bga
da indústria & alimentação

Rui Rio dispensa férias e tem 
intensificado os contactos jun-
to de estruturas do aparelho do 
PSD nas últimas semanas, no 
sentido de garantir apoios para 
uma candidatura às presiden-
ciais. Um dos maiores obstáculos 
- assumido pelo próprio Rui Rio 
foi ultrapassado: o financiamen-
to. O ex-presidente da Câmara 
do Porto já tem fundos para ir 
para a estrada. “O dinheiro reco-
lhido ainda não chega para co-
brir toda a campanha, que pode 
chegar aos 1,5 milhões de euros, 
mas é o suficiente para esta ser 
viável e arrancar”,

A mesma fonte sublinhou 
que o financiamento garan-
tido vem de “empresários e 
próximos do partido e não só, 
do Centro e Norte do país, e 
apoiantes que garantiram do-
nativos para a campanha”. A 
este valor há que acrescentar 
a subvenção estatal, pois Rio 
terá sempre, acreditam , um re-
sultado confortável.

Rui Rio tem falado com  vá-
rios líderes distritais, sendo a 
aceitação maior nas estruturas 
a norte de Coimbra do que a 
sul do país, onde os dirigentes 
alegam que Marcelo Rebelo de 
Sousa lhes pediu que “não se 
comprometessem”.

declarou o líder socialista, 
vincando que o trabalho do 
PS assenta no “rigor e am-
bição contra a decadência 
nacional”, e lamentando ain-
da os quatro anos de “retro-
cesso” com governo PSD/
CDS-PP.

A Comissão Européia es-

pera que a economia cresça 
1,6% este ano e pare nos 
1,7% entre 2017 e 2019. 
Usando estes números, o 
PS projeta um crescimento 
muito mais elevado: já em 
2016 a economia cresceria 
2,4%, 3,1% em 2017, 2,8% 
em 2018 e 2,4% em 2019. 
No que diz respeito à dívi-
da pública, também dimi-
nui no cenário socialista: de 
130,2% do PIB para 117,8% 
em 2019.

Antônio Costa resumiu o 
programa eleitoral da coli-
gação Portugal à Frente em 
“duas marcas: continuida-
de da austeridade e novas 
aventuras por radicalismo 
ideológico”, sendo a “privati-
zação da Segurança Social o 
exemplo mais claro”.

Até julho deste ano nas-
ceram 47886 bebês, mais 
1500 do que em igual perí-
odo do ano passado. São, 

Nascem mais sete Bebês por Dia
em média, mais sete bebês 
por dia, contrariando uma 
tendência de declínio da 
natalidade em Portugal. Os 
dados são do Instituto Na-
cional de Saúde Doutor Ri-
cardo Jorge e reportam-se 
àqueles que fizeram o deno-
minado “teste do pezinho”.                                                     
Numa análise regional fi-
camos a saber que Lisboa 
(14017), Porto (8847) e Se-
túbal (3578) são os distritos 
com maior número de nasci-

mentos. Em sentido inverso 
estão Bragança (351), Por-
talegre (406) e Guarda (449). 
Em termos de evolução, Vila 
Real sobressai ao registrar 
o maior crescimento,  mais 
17%, para um total de 592 
bebês. De referir ainda que 
no Porto nasceram mais 450 
bebês, o valor mais alto do 
país.De acordo com os da-
dos do INE no ano passado 
nasceram 82367 crianças 
em Portugal.

Rui Rio Forte no  
Norte,no  Sul à 

espera de Marcelo

A venda ambulante 
de comida, mais conhe-
cida por street food, está 
a tornar-se um negócio 
sério. A valer cerca de 2,5 
milhões de euros a nível 
nacional, e com poten-
cial crescimento de 20%, 
este mercado começou 
com cerca de 30 tipos de 
oferta, tendo evoluído, no 
último ano, para perto de 
130. Entre eles estão os 
exemplos da Bolichouriss; 
Dogue - Hot Dog ; Puorto 
; Gin Street; Frua ou Maria 
Wurst , entre muitos outros.

Para esta explosão de 
conceitos muito contribuiu o 
primeiro Street Food Euro-
pean Festival, realizado em 
abril deste ano, no Estoril, 
que reuniu cerca de 50 em-
presários. Pelo festival, du-
rante uma semana, passa-

Comida na Rua vale 2,5 Milhões

ram 100 mil pessoas.
Impulsionada por jovens 

que procuram alternativas 
à falta de emprego ou por 
quadros médios e superiores 
de empresas que se viram 
no desemprego de um mo-
mento para o outro, esta ten-
dência ganha cada vez mais 
adeptos, quer de investido-
res, quer de consumidores, 
de norte a sul do país. 

thais & Carlos
uma linda mensagem de amor neste inverno

A Catedral de 
Petrópolis foi o ce-
nário desta linda 
união dos jovens 
Thais Antunes e 
Carlos Henrique, 
que selaram esse 
amor com uma lin-
da benção com a 
presença de fami-
liares e amigos e 
uma recepção no 
Castelo Country Clu-
be Petrópolis. Deta-
lhes na pág. 12

Show de bola a programação mensal no Clube Recreati-
vo Português de Jacarepaguá que tem proporcionado belís-
simos eventos aos seus associados e amigos, em destaque 
esta semana a Festa Portuguesa com o jovem talentoso mú-
sico Cláudio dos Santos e seus amigos. Veja a reportagem e 
programação completa na pág. 18

Um grande dia vivido pelos supermercadistas, empresá-
rios e fornecedores da Indústria e Alimentação. Na foto num 
destaque especial os Srs. Euclides Milagres, Joaquim Cunha, 
Orlando Scarpinelli Benassi, José Campanha, exibindo seus 
troféus. Detalhes nas pág. 9, 10 e 11
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CArrAsqUeirA

Nos idos do ano de 
2001 o Governo Fede-
ral, sob a justificativa 
de que precisava de 
recursos para cobrir o 
rombo causado pelos 
expurgos inflacionários 
dos assim chamados 
planos Verão e Collor 
I, instituiu um aumento 
de 10% na multa res-
cisória do FGTS para 
os empregadores que 
demitissem um empre-
gado sem justa causa 
o que fez através da LC 
nº 110/2001 (art. 1º). Tal 
multa era incidente so-
bre o valor total deposi-
tado na conta vinculado 
de cada empregado, 
subindo de 40% para 
50%. Lembra-se aqui 
que esses 10% a mais 
não eram direcionados 
ao trabalhador, mas aos 
cofres públicos.

O acréscimo da mul-
ta tinha prazo certo de 
60 (sessenta meses) (§ 
2º do art. 1º) e, segundo 
o fato de que a última 
parcela dos expurgos 
foi paga em 2007, de-
veria estar extinto já há 
tempos.

Porém – como é de 
praxe – o Governo não 
se mexeu para extinguir 
o acréscimo. Assim, o 
Congresso agiu e apro-
vou projeto de lei que 
previa seu fim. A Presi-
dente Dilma vetou este 
projeto, e o acréscimo 
segue sendo cobrado. 
Desde então, várias 
empresas têm ajuiza-
do ações questionando 
a permanência da exi-
gência do acréscimo, 
e a boa notícia é que o 
Poder Judiciário está do 
lado dos contribuintes 
lesados nessa briga, 
tendo sido concedidas 

adiCiONaL de 10% dO
FGTs pOde e deVe ser

qUesTiONadO jUdiCiaLMeNTe

liminares em vários Es-
tados da Federação.

Nada obstante, A 
Confederação Nacional 
da Indústria ingressou 
com Ação Direta de In-
constitucionalidade nº 
2.556/DF com pedido 
de Medida Cautelar pe-
rante o C. STF, tendo 
como Relator o Emi-
nente Ministro JOA-
QUIM BARBOSA, con-
cedendo a Liminar para 
suspender “ex tunc” 
até final julgamento o 
art. 14 e seus incisos I 
e II, todos da Lei Com-
plementar em questão. 
Ao apreciar o mérito da 
ADI em 13/06/2012, o 
STF, considerou que a 
contribuição criada pela 
aludida LC 110/2001, ti-
nha atingido sua finali-
dade no prazo que fora 
instituída, não se justi-
ficando mais a sua co-
brança e exigibilidade.

DESTE MODO, todo 
o empresário brasileiro 
pode e deve ingressar 
com a ação apropria-
da para se desobrigar 
a pagar o adicional de 
10% da multa rescisó-
ria do FGTS, INCLUSI-
VE, pedir a devolução 
da mesma que paga-
ram após 2007, mone-
tariamente corrigidos. É 
mais uma forma de re-
duzir os custos impos-
tos pelo Governo Fede-
ral à classe empresarial 
como um todo. 

adVOGadO TribUTarisTa
Oab-rj 27400

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

AVISO IMPORTANTE
CARTÃO DE CIDADÃO 

A partir do dia 13 de agosto, o Cartão de Cidadão passa a ser vitalício para os cidadãos 
que, à data da emissão do documento, tenham completado 65 anos. Para os restantes, a 
validade continua a ser de 5 anos.
As alterações à legislação foram publicadas em Diário da República no dia 12 de agosto 
(Lei n.º 91/2015, de 12/08).

O Alto Comissariado para as Migrações lançou  um portal 
online, www.acm.gov.pt, onde no separador “Portugueses” 
(http://www.acm.gov.pt/portugueses) estão uns conjunto de 
medidas, entre as quais o Concurso Ideias VEM, previs-
tas no Plano Estratégico para as Migrações , no âmbito do 
eixo V- políticas de reforço da ligação, acompanhamento e 
apoio ao regresso dos cidadãos nacionais emigrantes.

O Concurso de Ideias VEM tem como objetivo apoiar os 
emigrantes micro-empreendedores, promover a capacita-
ção para o empreendedorismo e captação do investimento 
dos cidadãos nacionais emigrantes, que querem regressar 
a Portugal.

O concurso, com candidaturas abertas até 7 de setem-
bro, dirige-se a portugueses e lusodescendentes que vivem 
no estrangeiro, que serão acompanhados em todas as fa-
ses de operacionalização para transformar um projeto num 
negócio em Portugal. Informações e inscrições em:http://
www.acm.gov.pt/-/concurso-de-ideias-vem

Serão selecionados até 240 projetos. Deste total serão 
escolhidos os 30 finalistas, que apresentarão o seu proje-
to num elevator pitch, momento crucial para eleger os 20 
empreendedores que vão obter até 20 mil euros de finan-
ciamento, assim como acompanhamento e monitorização 
para a implementação e arranque do seu negócio.

MÃO-de-Obra esTraNGeira, 
NOVas e reCeNTes MUdaNÇas

CONCUrsO idéias VeM

Na segunda-feira, a Câ-
mara Portuguesa do Rio de 
Janeiro, realizou na Federa-
ção das Indústrias do Rio de 
Janeiro, a palestra sobre a 
Mão-de-Obra Estrangeira e 
a mais recente lei sobre mi-
gração aprovada em Senado, 
em parceria com a BR-Visa 
e apoio do Centro Internacio-
nal de Negócios / FIRJAN. A 
palestra contou com especial 
presença do Coordenador Ge-
ral de Imigração do Ministério 
do Trabalho e Emprego, Dr. 
Aldo Cândido Filho. A mesa de 
palestrantes foi composta pelo 
Presidente da Câmara Portu-
guesa do Rio de Janeiro, Dr. 
Ricardo Coelho, que mediou 
a sessão, Dra. Marta Mitico, 
sócia da BR-Visas e Rodrigo 
Tostes, advogado do escritório 
Pinheiro Neto.

Em uma palestra clara e 
objetiva, o coordenador geral 
de imigração apresentou as 
principais novidades e dife-
renças da Coordenação Geral 
de Imigração e Conselho Ge-
ral de Imigração. O Conselho 
Nacional de Imigração (CNIg) 
é um órgão colegiado, cria-
do pela Lei n° 6.815, de 19 
de agosto de 1980, vinculado 
ao Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). Cabe a este 
formular políticas públicas 
para migração; incentivar es-
tudos relativos à esse tema; 
estabelecer resoluções nor-
mativas para organizar e dar 
diretrizes a migração brasilei-
ra, e, ainda, busca solucionar 
os casos omissos. À Coor-
denação Geral de Imigração 
cabe, protocolar a montagem 
e juntada de documentos nos 
processos;  Análise dos pro-
cessos oriundas das Resolu-
ções do Conselho Nacional de 

Imigração; Publicação no 
D.O.U. COORDENAÇÃO 
GERAL DE IMIGRAÇÃO. 
Segundo o coordenador, 
foram adotadas, nos últi-
mos anos, uma série de 
politicas que permitiram 
uma maior transparência 
nos trâmites processuais, 
clareza nos procedimen-
tos quanto a autorização 
de visto de trabalho a es-
trangeiros. Hoje, o Minis-
tério do Trabalho tem uma 
nova página web com uma 
nova plataforma, chamada 
MIGRANTEWEB, onde é 
possível, aplicar os pro-
cessos em formato digital, 
o coordenador frisou que, 
hoje, atendem a maioria 
dos processos digitalmen-
te, o que de fato facilitou e 
desburocratizou a resposta 
dos mesmos.

Na segunda parte da 
palestra, a Dra. Marta Mi-
tico, sócia da BR-Visa, 
apresentou as principais 
mudanças na nova propos-
ta legislativa sobre a lei de 
imigração, aprovada em 
Senado. Neste projeto de 
lei verificamos três grandes 
categorias de visto. Dá-se 
a substituição do termo an-

tes utilizado,  “Visto de Turista 
e Negócios”, por “Vista de Vi-
sita” que contemplará turismo, 
negócios, atividades acadêmi-
cas de pesquisa, atividades 
religiosas e atividades voluntá-
rias. O projeto inicial ainda tra-
zia visto de turista e negócios 
como autônomos, mas o pa-
recer do CREDN alterou esta 
previsão, acredita-se que por 
influência do Anteprojeto do 
MJ. O visto anteriormente de-
nominado como “permanente”, 
é substituído pelo visto da “re-
sidência”, este pode ser obtido 
pelo migrante que trabalha no 
Brasil, que tenha vínculo com 
instituição de ensino e pes-
quisa, por reunião familiar, por 
beneficiários de acordos inter-
nacionais e pelo MERCOSUL 
e, por fim o “Visto Temporário 
de Trabalhador” é substituído 
pelo “Visto de Trabalhador”, 
que é independente de víncu-
lo empregatício no Brasil, não 
havendo menção sobre pode-
res de gestão.

O projeto de lei permiti-
rá uma desburocratização e 
aumento da competência do 
Ministério da Justiça que po-
derá outorgar, na forma de 
“Residência”, permissões de 
trabalho, reunião familiar e 

qualquer modalidade de visto 
a estrangeiro que estiver no 
Brasil de forma regular ou ir-
regular. Contudo, e conforme 
citação da Dra. Marta Mitico, 
“Em um momento de desbu-
rocratização do MJ por conta 
de demanda, como compatibi-
lizar tantas atribuições?”. Es-
pera que o projeto tenha uma 
tramitação difícil e um longo 
caminho a ser percorrido na 
Câmara de Deputados. Dado 
o momento de crise do Brasil 
esta atravessando, prevê-se 
um cenário protecionista.

Na última parte da pales-
tra, com o Dr. Rodrigo Tostes, 
associado sênior do escritório 
Pinheiro Neto, debateu casos 
práticos de Estrangeiros no 
Brasil, onde houve a oportu-
nidade de explanações por 
parte do público. A sessão foi 
encerrada pelo presidente da 
Câmara Portuguesa do Rio de 
Janeiro, Dr. Ricardo Coelho, 
que agradeceu a presença e 
participação de todos os parti-
cipantes, e em especial do Co-
ordenador Geral de Imigração, 
Dr. Aldo Cândido Costa Filho, 
oferecendo-lhe um livro do cen-
tenário da Instituição e um vi-
nho do porto Taylor´s, oferecido 
pelo associado Vila de Arouca.
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Notas.. ...E mais

PÊNDULO Gonçalo Ramires

A tática que Passos e
Portas passaram 

Não inventar, pedir maioria, marcar uma cli-
vagem com o PS, acreditar na vitória e manter 
a coesão entre os 2 partidos. Podem resumir-
se nestes 5 mandamentos as lições que os lí-
deres do PSD e CDS deram aos cabeças de 
lista da coligação.

Paulo Portas abriu e Passos Coelho fechou 
uma reunião - realizada em Quarteira, à porta 
fechada, antes da festa do Pontal - com os pri-
meiros nomes de PSD e CDS em cada distrito, 
onde foram afinadas agulhas para aquela que 
deve ser a mensagem da coligação.

Com tantos problemas com cartazes, 
marketing político e confusões de mensagens 
a contaminar esta fase da campanha, a dire-
ção da coligação quis assegurar que todos os 
cabeças de lista recebiam a mensagem princi-
pal de forma direta: “Menos promessas, mais 
ênfase no trabalho feito”. 

Costa espera que Cavaco não
condicione formação de governo

Antônio Costa voltou a pedir uma maioria 
absoluta para o PS, deixando, de caminho, um 
recado ao Presidente da República. O secre-
tário-geral do PS recusa entrar em “querelas 
institucionais”, mas notou, na redação aberta 
da SIC Notícias para a qual foi convidado, que 
“uma solução estável “ garantirá que o Presi-
dente da República não poderá “impedir um 
PS vencedor” de formar governo. Por outro 
lado, questionado sobre a polêmica em torno 
dos outdoors socialistas, Costa admitiu que 
“houve uma aselhice na escolha dos rostos 
para as histórias”, embora tenha frisado que 
“o que interessa é o fundo” dessas mesmas 
histórias, isto é, a existência de “600 mil de-

sempregados” no país, bem como de “300 mil 
pessoas forçadas a emigrar”. “Nenhuma da-
quelas”, reconheceu, porém.

Manuel Alegre apóia Maria de Belém
O histórico dirigente socialista Manuel Ale-

gre manifestou,  o apoio à candidatura presi-
dencial de Maria de Belém, considerando que 
“muitas das críticas” que são feitas à ex-presi-
dente do PS “partem de preconceitos sexistas 
e machistas”.                                                                                    

Manuel Alegre começa por afirmar que não 
era sua intenção pronunciar-se sobre as presi-
denciais antes das legislativas de 04 de outubro, 
mas algumas afirmações feitas ultimamente 
sobre a pessoa de Maria de Belém obrigam-me 
a tomar posição”, justifica, referindo que a can-
didatura presidencial é um direito que assiste à 
ex-presidente do OS. “Merece respeito e não 
pode ser posto em causa por considerações 
táticas, interpretações sectárias e inaceitáveis 
ataques de caráter”.Nesse sentido, afirma que 
“não há proprietários da esquerda nem mono-
pólio de candidaturas”.

Sampaio da Nóvoa segue
com candidatura 

Antônio Sampaio da Nóvoa disse es-
tar “surpreendido com muito agrado” com 
o anúncio da candidatura de Maria de Be-
lém à Presidência da República, mas as-
segurou que continuará na corrida caso o 
PS declare apoio à sua antiga presidente.                                                                                                     
À chegada a Vila Real de Santo Antônio, no 
Algarve, Sampaio da Nóvoa foi questionado 
sobre se podia garantir que a sua candidatura 
prosseguiria mesmo no caso de um apoio do 
PS a Maria de Belém e respondeu que podia 
até garantir que vai ganhar.

O investimento em Portugal “virou moda” para 
os franceses. “Não é só devido ao regime fis-

cal. Em 2012 os franceses não queriam comprar 
em Portugal porque falava-se que depois da  sa-
ída da Grécia do euro, Portugal seria o seguinte. 
Então, os investidores nunca na vida iriam inves-
tir em Portugal. Agora que as coisas estão mais 
estabilizadas em Portugal e que a França está a 
atravessar uma crise de confiança, as pessoas 
preferem investir noutros sítios e virou moda in-
vestir em Portugal”, descreveu Pascal Gonçalves.

O administrador da ‘Maison au Portugal’ ex-
plicou que “o mercado francês - não só dos re-
formados mas em geral - aumentou bastante”, 
afiançando que este ano vendeu “4 vezes mais 
casas a franceses do que há 3 anos” e que os 
reformados representam 40% dos seus clientes.

“Portugal é um novo destino pelas vantagens 
fiscais, pela proximidade geográfica e cultu-
ral com França e beneficia da instabilidade no 
mundo muçulmano. Mesmo que Marrocos não 
tenha instabilidade, os franceses têm receio e 
preferem investir num país dentro da União Eu-
ropéia”, acrescentou.

A procura por casas em Portugal aumentou 
desde a entrada em vigor, em janeiro de 2013, do 
estatuto do residente não habitual em Portugal, 
que permite a qualquer reformado da UE, uma 
isenção fiscal durante 10 anos, desde que resida 
em Portugal 183 dias por ano e não tenha tido 
residência fiscal no país nos últimos 5 anos.

Este argumento está em destaque na página 
na Internet da ‘Maison au Portugal’ e tem sido 
repetido nas ações de promoção da imobiliária: 
“Fazemos apresentações em diversas cidades 
francesas e publicidade na imprensa local. Na 
última vez, reunimos em 2 dias cerca de 200 
pessoas na Avenue Kléber, em Paris. Fala-se 
sobretudo dos pontos positivos da vida em Por-
tugal, fala-se também do fato de com a econo-
mia fiscal se conseguir um nível de vida muito 
bom em Portugal, já que há um custo de vida 
mais barato do que em França”.

Questionado sobre as queixas de reformados 
portugueses que não conseguiram obter o esta-
tuto de residente não habitual, Pascal Gonçalves 
afirmou que “basta fazerem prova junto da admi-
nistração fiscal portuguesa que pagaram os im-
postos nos últimos 5 anos em França para que 
a administração fiscal portuguesa reconheça que 

Investir em Portugal
‘Virou Moda’ Para os Franceses FIM DE SEMANA

No Brasil, tivemos, no do-
mingo, em várias cidades, 
manifestações contra o go-
verno e pedindo o “impeach-
ment” da Presidenta Dilma.

Já em Portugal, os políti-
cos do PSD e do CDS reu-
niram-se, em conjunto, no 
Pontal, num comício em que 
as “estrelas” foram Passos 
Coelho e Paulo Portas.

A campanha para as elei-
ções legislativas, que se 
realizarão em 4 de outubro, 
fica cada vez mais agressi-
va. De um lado, a coligação 
que está no governo e, do 
outro, os socialistas e atrás 
destes os demais partidos 
da oposição.

Ninguém esperava que 
nos últimos meses o PSD-
CDS conseguissem equi-
librar o processo eleitoral, 
pois a vitória dos socialistas 
de Antônio Costa era dada 
como certa. 

FUTEBOL
No Brasil, o nosso “Vasco 

da Gama” somou mais uma 
derrota. Desta vez no Mara-
canã, frente ao “Coritiba”.

Em Portugal, o “Porto” 
venceu o “Vitória de Gui-
marães” com facilidade; o 
“Sporting” viu-se à rasca 
para vencer o “Tondela” e o 
“Benfica” derrotou o “Estoril”, 
já perto do final do jogo. Por 
falar nos “encarnados”, a di-
reção está a processar Jorge 
Jesus, o ex-treinador. Quer 
uma indenização de 7,5 mi-
lhões de euros.

REAL GABINETE
Mais uma vez a beleza 

arquitetônica do Real Gabi-
nete é realçada na imprensa 
brasileira. Nesta semana, na 
“Veja-Rio”, uma reportagem 
“Rio à francesa”; uma das fo-
tos é a do nosso “Gabinete”. 
O responsável é o artista pa-
risiense Jean-François Rau-
zier que ficou impressionado 
com a “linda madeira de cor 
negra” da biblioteca.

eles são elegíveis para se candidatarem e obte-
rem este estatuto de residência não habitual”.

O presidente da delegação portuguesa da as-
sociação Union des Français de l’étranger , Fran-
çoise Conestabile, disse à Lusa que recebe dia-
riamente pedidos de informação sobre o país e 
que “é indiscutível que os franceses estão a des-
cobrir Portugal”.

“Temos pedidos de franceses que estão em 
Marrocos ou até na Turquia e que querem vir para 
Portugal. É um país europeu com a mesma cultu-
ra, que está no euro, que fica a 2 horas de Paris e 
há imensas vantagens”.

A UFE existe desde 1927 mas a delegação 
portuguesa apenas foi criada em 2001, em Lis-
boa, tendo atualmente delegações em Caldas 
da Rainha e em Portimão e organizando várias 
atividades para os reformados franceses que 
querem descobrir Portugal, como visitas cultu-
rais, conferências, almoços ou degustação de 
vinhos portugueses.

Françoise Conestabile explicou ainda que, “ao 
nível da associação, houve um aumento exponen-
cial de membros franceses”, tendo passado, nos 
últimos 18 meses, de 150 a 750 em Lisboa, haven-
do “cerca de 300 na região do Algarve” e “entre 80 
a 100 nas Caldas da Rainha”.

“Mergulhamo-los totalmente na cultura e na eco-
nomia portuguesas. O nosso objetivo é fazer com 
que gostem de Portugal e aprendam português, 
porque é a única dificuldade que têm - já que aos 
60, 65 anos não é tão fácil aprender. Mas os nossos 
franceses gostam de Portugal e são felizes lá”, ex-
plicou Françoise Conestabile, atualmente de férias 
em França mas a residir em Lisboa há 29 anos.

É uma referência da de-
mocracia. Defende que faltam 
“grandes estadistas capazes 
de reformar as instituições”, e 
alerta que o Governo foi além 
da política da troika e diz-se 
surpreendido com a reação dos 
portugueses às dificuldades 
que viveram.Os últimos 4 anos 
são uma pequena parcela des-
de 1974. Digamos que a nossa 
circunstância não mudou mui-
to: A 1ª Dinastia precisou do 
apoio do Papa, a segunda da 
aliança inglesa e por aí adian-
te. A globalização não alterou 
o paradigma, obrigou-nos a 

procurar uma nova definição.                                                                                                                     
É necessário que a Europa 
seja de fato uma unidade forte, 
que existam limitações éticas 
ao mercado, não pode ser um 
credo autossuficiente e sem 
regras. Também é absoluta-
mente necessário alcançar 
um equilíbrio que seja possí-
vel não abandonar o Estado 
Social. Podemos reconhecer 
que não há recursos, mas 
isso não implica que não haja 
princípios. Nos momentos 
graves é melhor não esque-
cer os princípios, mesmo que 
não haja recursos.

Adriano Moreira: ‘O Estado 
Social Esteve Esquecido

nos Últimos Anos’

Mais de 21 mil crianças foram vacinadas gratuitamente 
contra a doença pneumocócica num mês e meio, desde que a 
Prevenar passou a estar disponível no Programa Nacional de 
Vacinação para bebês nascidos desde 1 de janeiro deste ano.

Mais de 21 Mil Crianças
Vacinadas Gratuitamente

DESTAQUES
Tiveram grande destaque 

na televisão e na imprensa 
portuguesa as manifestações 
contra o governo da Presi-
dente Dilma ocorridos em 
várias capitais do país, no úl-
timo domingo. Em Lisboa, de-
zenas de brasileiros que mo-
ram na cidade foram à Praça 
do Marquês de Pombal para 
protestar. O mesmo ocorreu 
em Londres, em frente da 
embaixada brasileira.

POLÍTICAS
Os três principais países 

de Língua Portuguesa atra-
vessam um período de agita-
ção e turbulência. No Brasil, o 
governo da Presidente Dilma 
sofre intensa contestação, 
agravada pela crise econô-
mica e pelos escândalos do 
processo “Lava-Jato”. Em 
Angola, a redução do preço 
internacional do petróleo e 
os equívocos do governo de 
José Eduardo dos Santos 
também afetaram a normali-
dade da vida política e econô-
mica do país. E em Portugal 
a proximidade das eleições 
legislativas agita os partidos 
e fazem-se palpites sobre 
os resultados de 4 de outu-
bro.  Ou o país continua sob 
o governo da atual coligação, 
tentando refazer-se da crise, 
ou dá uma nova virada com a 
vitória dos socialistas.

Vamos rezar e “torcer” 
para que tudo termine bem – 
e o povo não sofra mais as 
conseqüências dos erros e 
de desacertos dos políticos.

 
MORTE

Morreu Antônio de Almei-
da, que foi presidente da 
Fundação EDP e Secretário 
de Estado, quando Jacinto 
Nunes era Ministro da Eco-
nomia.

FECHO
Ela chegou sorrindo – e 

está linda. Rezamos que seja 
feliz a vida inteira. Os pais e 
avós merecem.
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Como habitualmente o 
Festival Nacional de 

Folclore do Rancho Folcló-
rico de Sta. Maria de Cane-
do fez o arranque das fes-
tas em honra da Senhora 
de Fátima em Canedo, no 
dia 31 de julho, em plena 
sede do Rancho.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Celorico 
de Basto, Joaquim Mota e 
Silva, convidado de honra, 
mostrou-se agrado por ve-
rificar que os usos e costu-
mes do folclore se mantêm 
inalterados. “É com regozijo 
que verifico que a cultura 
do folclore se mantém bem 
enraizada no nosso conce-
lho. Este festival premeia o 
trabalho de um rancho que 

Rancho de Canedo realizou XIII 
Festival Nacional de Folclore

muito tem feito para man-
ter as tradições do folclore, 
com atuações brilhantes 
que atraem muito público 
para assistir às danças e 
cantares que oferecem”, 

destacou o autarca.
No mesmo sentido a 

presidente da Direção do 
Rancho de Santa Maria de 
Canedo, Lurdes Lima, sa-
lientou a importância de 

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Vila Meã organiza-
ram as Festas em Honra de 
S. Paio, em Oliveira, Ama-
rante, nos dias 31 de julho, 
1 e 2 de agosto.

Para angariação de fun-
dos, realizou-se um leilão de 
lenha, no dia 19 de julho, com 
47 tratores de lenha.

Durante as festividades, os 
bombeiros tiveram a seu cargo 
uma barraca de comes e be-
bes, “muito procurada, anima-

da e que fez muito sucesso”, 
informou a direção da associa-
ção, que enalteceu o trabalho 
desenvolvido pelos Bombeiros 
na organização da Festa, em 
particular, os bombeiros da Co-
missão de Festas.

“Uma iniciativa com su-
cesso devido ao empenho 
e dedicação dos bombeiros 
e um bem haja a todos que 
contribuíram com o seu tra-
balho ou com apoio financei-
ro”, concluiu.

A Associação Recreati-
va e Cultural de Bobadela 
comemorou, nos dias 1 e 2 
de agosto, o seu 21.º ani-
versário. A data foi assina-
lada com a realização, no 
primeiro dia, de um Torneio 
de Sueca, seguido de um 
lanche-convívio para os 
sócios e participantes.

À tarde do dia 2 de 
agosto, domingo, foi reser-
vada para os jogos popu-
lares e para a entrega de 

Festas em Honra de
S. Paio organizadas pelos

Bombeiros de Vila Meã

prêmios aos vencedores 
do Torneio de Sueca, que 
contou com a presença do 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Boticas, Fernan-
do Queiroga, acompanha-
do pelo Vice-Presidente, 
Guilherme Pires.

À noite foi à vez de subir 
ao palco o Grupo MR Show, 
que ficou encarregado de 
animar os presentes com a 
tradicional música popular e 
de baile. 

ASSOCIAÇÃO DE
BOBADELA COMEMOROU 

21.º ANIVERSÁRIO

existirem entidades que 
apoiam a atividade do ran-
cho como a Câmara Muni-
cipal, “sem as quais seria 
impossível manter vivas as 
tradições do folclore”.

Várias individualidades 
marcaram presença no 
Festival Nacional de Folclo-
re como forma de agradeci-
mento pelo trabalho desen-
volvido.

Na XII edição, o festival 
contou com a presença do 
Rancho Folclórico de S. 
Pedro de Torrados, em Fel-
gueiras, Do Rancho Folcló-
rico e Cultural de S. Julião 
de Valença do Minho e o 
Rancho Folclórico da Casa 
do Povo da Livração no 
Marco de Canaveses.

boticas

A Fundação INATEL de Vila Real re-
alizou, com apoio da Câmara Municipal 
de Mesão Frio e em colaboração com o 
grupo de cantares do grupo cultural “Os 
Medroenses”, de Santa Marta de Pena-
guião, um espetáculo de música e de fol-
clore ao ar livre. A iniciativa decorreu em 
Mesão Frio, na Avenida Conselheiro Al-
poim, no dia 26 de julho, domingo, pelas 
17 horas, numa jornada de intercâmbio 
e de partilha de tradições e culturas. Por 
motivos que são alheios à organização, o 
grupo folclórico de origem brasileira, “Os 
tropeiros do Litoral de Itapema” não pode 
estar presente para saudar o público 
com a sua atuação. Através da composi-
ção de um repertório dedicado à música 
tradicional portuguesa, foi objetivo deste 
espetáculo transportar do passado e im-
pulsionar aquilo que há de mais intrínse-
co na cultura e na tradição portuguesas, 
em que as cantigas constituíam o quo-
tidiano de qualquer popular. Em Mesão 
Frio continua-se a admirar e a valorizar 
a etnografia do nosso povo, com a rea-
lização de várias iniciativas que lhe são 
dedicadas ao longo de todo o ano.

Espetáculo de
Música e de Folclore

O Concurso Pecuário da Raça Maro-
nesa, organizado pela Junta de Fregue-
sia de Salvador e Santo Aleixo de Além 
Tâmega, realizou-se no dia 1 de Agosto.

Nos anos anteriores, este evento 
carregado de grande tradição decorreu 
no campo de futebol, contudo, com o 
seu recente arrelvamento, tornou-se ne-
cessário mudar a sua localização, asse-
gurando a Câmara Municipal o arranjo 
de um espaço amplo e apropriado, no 
lugar das Boucinhas.

Logo pela manhã, começaram a 
chegar para o concurso os produtores 
com os seus melhores e mais belos 
exemplares de raça maronesa, a impo-
nência e força destes variou conforme 

Concurso Pecuário da Raça Maronesa
as categorias, mas a apresentação ex-
tremamente bem cuidada foi transver-
sal a todos.

De tarde, tiveram lugar as renhidas 
corridas de cavalos em passo travado, 
perante a grande atenção e gritos de 
apoio de uma enorme moldura huma-
na. Por último, realizaram-se as emo-
cionantes chegas de bois, com a assis-
tência a “apostar” naquele que seria o 
último animal a abandonar o “duelo”.

No final de cada uma destas ações, 
procedeu-se à entrega dos troféus e dos 
prêmios monetários aos vencedores, 
pelos representantes da Câmara Munici-
pal e da Junta de Freguesia de Salvador 
e Santo Aleixo de Além Tâmega.

Notícias
de Oeiras

Oeiras quer ser o primei-
ro município do país a adotar 
uma estratégia sustentável 
que lhe confira o modelo de 
“cidade analítica”, uma com-
ponente específica de gestão 
de informação integrada nas 
“cidades inteligentes”.

 O tema será debatido no 
seminário “A Smarter Future 
(Futuro mais Inteligente) - 
uma pespectiva analítica” e, 
de acordo com o vereador 
da Câmara de Oeiras Ângelo 
Pereira, o objetivo é “fazer de 
Oeiras o município pioneiro 
no arranque do projeto”.

 “Este encontro é o ponta-
pé de saída para a definição 
de uma estratégia em Oeiras 
para que seja pioneira neste 
projeto-piloto que depois irá 
estender-se a todo o país, 
para que seja a primeira ci-
dade analítica”, sustentou 
Ângelo Pereira.

 Ainda sem exemplos 
concretos do que fará Oei-
ras uma cidade analítica, o 
vereador explicou que no en-
contro de quarta-feira serão 
discutidas soluções de sus-
tentabilidade.

 Ângelo Pereira acrescen-
tou que todos os municípios 
que aderirem ao projeto vão 
ganhar um guia de boas prá-
ticas para se tornarem tam-
bém cidades inteligentes.

 Segundo explicou, o con-
ceito de cidade analítica su-
bentende o desenvolvimento, 
no meio urbano, de uma base 
fundamental de conhecimen-

to dos fenômenos da cidade, 
seja associado aos sistemas, 
seja associado às próprias 
pessoas, que orienta as to-
madas de decisão e justifica 
as opções de gestão urbana.

 Além disso, faz ainda 
referência à aplicação, em 
contexto urbano, de méto-
dos avançados de pesqui-
sa e cruzamento de dados, 
orientados para a definição 
e avaliação de cenários pros-
pectivos.

 O objetivo do projeto, 
de acordo com informação 
da Câmara de Oeiras, é de-
senvolver ferramentas de 
gestão de informação e dis-
ponibilização de dados para 
a posterior criação de siste-
mas urbanos mais eficien-
tes em energia, transportes, 
recolha de resíduos, águas, 
entre outros.

 A participação, adiantou, 
pode ser feita através da pro-
dução de ferramentas que 
permitam “informar e integrar 
os cidadãos no desenho e 
acompanhamento da imple-
mentação de determinadas 
medidas para tornar os terri-
tórios urbanos mais sustentá-
veis e eficientes”.

O projeto “Cidades Ana-
líticas” é uma iniciativa do 
Ministério do Ambiente, Or-
denamento do Território e 
Energia, promovida pela 
Direção-Geral do Território, 
com a colaboração das Co-
missões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional.

Quer Ser ‘Cidade 
Analítica’ Através de

Estratégia Sustentável

Esta iniciativa, que levou 
os participantes da capital 
até à vila, numa deslocação 
com cerca de 20 quilôme-
tros, tendo como pano de 
fundo a proposta de dedicar 
ao uso exclusivo por ciclistas  

Na estrada Marginal 
entre Lisboa e Cascais re-
cebeu o maior passeio de 
ciclistas de sempre durante 
uma hora-de-ponta, com a 
realização da Mega Mas-
sa Especial de Verão 2015: 
Lisboa - Oeiras. Nesta que é 
uma iniciativa sem organiza-
dores, foram muitas as deze-
nas os ciclistas que partiram 
do Marquês de Pombal, em 
Lisboa, até ao edifício histó-
rico da Câmara de Oeiras, 
que incluíram ciclistas “dos 
oito aos 80″, mulheres e ho-
mens. 

Esta iniciativa, que levou 
os participantes da capital 
até à vila, numa deslocação 
com cerca de 20 quilôme-
tros, tendo como pano de 
fundo a proposta de dedicar 
ao uso exclusivo por ciclis-
tas de uma das quatro vias 
da estrada que liga Cascais 
a Lisboa junto ao mar, no 
troço de 5,8 quilômetros da 
via entre Oeiras e o limite do 
concelho lisboeta.

 A iniciativa foi sujeita 
ao Orçamento Participativo 
do Município de Oeiras em 

2014 sendo a mais votada, 
com 2308 votos na primeira 
fase, enquanto a segunda 
proposta com mais votos 
– aquisição de uma viatura 
para transportar doentes – 
foi à opção de 887 votantes.

 Posteriormente, a au-
tarquia alegou que a juris-
dição da estrada Marginal 
é da empresa pública In-
fraestruturas de Portugal, 
pelo que estaria fora do al-
cance da câmara qualquer 
alteração à utilização da 
estrada nos atuais moldes, 
onde circulam diariamente 
40 mil viaturas/dia e a tor-
na uma das mais conges-
tionadas do país.

 Numa entrevista aos Pe-
dais.pt, a vereadora Mada-
lena Castro, que entretanto 
renunciou ao cargo, consi-
derou, ser uma “utopia” dedi-
car uma faixa para ciclistas, 
considerando que a autoes-
trada Lisboa-Cascais é paga 
e não pode ser considerada 
alternativa para o trânsito 
automóvel entre Oeiras e a 
capital do país.

Os participantes desta 
Mega Massa Especial de 
Verão 2015: Lisboa-Oeiras 
surgiram assim como uma 
manifestação de ciclistas que 
defendem a concretização 
do projeto vencedor no Orça-
mento Participativo de 2014.

Dezenas de ciclistas protestam por
uma ciclovia em mais uma Massa

Especial de Verão 2015: Lisboa - Oeiras 
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Santa Maria da Feira

Odemira

Aveiro

Estarreja

O Município de Santa 
Maria da Feira venceu o 
Prêmio Município do Ano 
– Portugal 2015, promo-
vido pela Universidade 
do Minho (UM), na cate-
goria Área Metropolitana 
do Porto (AMP), com o 
projeto Jovem Autarca. 
Na corrida a este galar-
dão estavam mais três 
municípios finalistas da 
AMP: Santo Tirso, Valon-
go e Vila Nova de Gaia.

“Este prêmio é o re-
conhecimento do valor 
de um projeto pioneiro a 
nível nacional e de um 
município que aposta 
efetivamente na partici-
pação ativa dos jovens 
na vida pública do con-
celho, em particular nas 
políticas da Juventude”, 
refere Emídio Sousa, 
presidente da Câmara 
Municipal de Santa Maria 
da Feira, que recebeu o 
prêmio no emblemático 
Theatro Circo, em Braga. 
“É fundamental sensibili-
zar e consciencializar os 
jovens, desde tenra ida-
de, para a importância de 
se disponibilizarem para 
a gestão da coisa públi-

Prêmio Município do Ano 
para Santa Maria da Feira

ca, encarando a política 
local como uma ativida-
de nobre, de verdadeiro 
serviço às populações”, 
reforça o autarca.

Os Prêmios Município 
do Ano – Portugal 2015 
visam reconhecer e pre-
miar as boas práticas em 
projetos implementados 
pelos municípios. Cada 
um dos 80 candidatos 
apresentou um projeto 
que tenha produzido um 
impacto positivo signifi-
cativo ao nível do territó-
rio e/ou sociedade e eco-
nomia, implementado ou 
mantido depois de 2013.

Implementado no final 
de 2014, o projeto Jovem 

Autarca visa promover 
comportamentos de cida-
dania, valorizando a opi-
nião dos jovens, as suas 
ideias e perspectivas 
para o futuro, privilegian-
do momentos de partilha 
de opiniões, a escuta 
ativa e o consenso de 
uma equipe responsável 
pela gestão de um orça-
mento, com vista à con-
cretização de propostas 
pensadas, definidas, pla-
nificadas e concretizadas 
pelos jovens e para os 
jovens.

No ano de estreia des-
te projeto, a eleita porta-
voz dos jovens de San-
ta Maria da Feira, Sofia 

Pais, foi convidada pela 
UNICEF Portugal para 
representar todos os jo-
vens portugueses na Ci-
meira da Juventude J7, 
realizada em Berlim, em 
maio passado, onde fo-
ram debatidas as ques-
tões sociais e políticas 
mais marcantes da atua-
lidade e cujas propostas 
foram apresentadas a 
chanceler alemã, Angela 
Merkel.

No final de junho, a 
equipe Jovem Autarca 
visitou a Assembleia da 
República, participando 
em reuniões de balanço 
da atividade com o depu-
tado Amadeu Albergaria 
e num encontro com o 
secretário de Estado da 
Juventude e do Despor-
to, Emídio Guerreiro, a 
quem os jovens apresen-
taram o documento com 
as recomendações resul-
tantes da participação de 
Sofia Pais na Cimeira J7 
e uma reflexão sobre a 
importância da educação 
não formal, diálogo es-
truturado e disseminação 
de boas práticas no âm-
bito da juventude.

São verdadeiros agen-
tes de proteção civil que 
percorrem as áreas flo-
restais do concelho com 
a missão de vigiar, prote-
ger e limpar a floresta. O 
segundo grupo de volun-
tários, constituído por 12 
jovens, está no terreno 
desde o dia 3 de agosto. 
A sensibilização das ge-
rações mais novas é uma 
das tarefas destes guardi-
ões da floresta.

De segunda a domin-
go, ininterruptamente en-
tre as 10h e às 16h, e em 
pleno período crítico de 
incêndio florestal, estes 

Voluntário Hoje, Guardião da
Floresta Para Toda a Vida 

jovens dedicam-se por in-
teiro à defesa da floresta 
desempenhando um con-
junto de tarefas imprescin-
díveis: vigilância móvel em 
bicicleta recolha de lixo, 
deteção e georreferencia-
ção de lixeiras, inventaria-
ção e caracterização da 
rede viária florestal.

Os jovens têm a res-
ponsabilidade de alertar 
as entidades de proteção 
civil logo que detectem al-
gum incidente, com o ob-
jetivo de contribuir para a 
redução da área ardida e 
do número de ocorrências 
no concelho.

A 4.ª edição da Feira da 
Caça Maior do Concelho 
de Odemira está agenda-
da para os dias 12 e 13 de 
setembro, em S. Teotónio, 
no Parque de Feiras e Ex-
posições de Odemira, numa 
iniciativa da Câmara Muni-
cipal de Odemira, em co-
laboração com a Junta de 
Freguesia de São Teotônio 
e as Associações de Caça-
dores do Concelho.

À semelhança de edi-
ções anteriores o certame 
vai contar com a presença 
de stands de empresas e 
associações do setor, ex-
posição de cães de matilha 
e de troféus, momentos de 
debate, gastronomia e ani-
mação musical. No âmbito 
da Feira da Caça Maior, se-
rão realizadas no recinto de-
monstrações de caça com 
cães de parar e de falcoaria, 
entre outras atividades. 

Paralelamente ao cer-
tame e à semelhança da 
edição anterior a comissão 
organizadora da Feira da 
Caça Maior de Odemira 
pretende realizar um mega 
almoço entre caçadores, 
família, amigos e adeptos 
da caça no dia 13 de se-
tembro, às 13 horas, em 
S. Teotônio, com o objetivo 
de falar de caça e da caça. 
As inscrições para este al-
moço estão abertas até ao 

IV Feira da Caça Maior 

próximo dia 30 de agosto 
junto do Gabinete de Apoio 
ao Empresário através do 
e-mail gae@cm-odemira.pt 
ou telefone 283 320 900.

Este evento resulta de 
uma parceria entre o Muni-
cípio de Odemira, a Junta 
de Freguesia de São Teo-
tônio e as Associações de 
Caçadores do Concelho.

Esta 4.ª edição Feira da 
Caça Maior visa dar con-
tinuidade à promoção de 
uma atividade com gran-
de dinamismo no conce-
lho de Odemira, que tem 
extraordinárias condições 
cinegéticas e é destino de 
eleição para muitos adep-
tos da caça. No território 
odemirense existem diver-
sas zonas de caça, sendo a 
caça maior, nomeadamente 
a caça ao javali, uma das 
modalidades com maior ex-
pressão.

Considerando as no-
tícias que têm vindo a 
público relativamente ao 
novo empreendimento 
de habitação e comércio 
planeado para uma zona 
central de Cidade de Avei-
ro, próximo ao edifício dos 
Paços do Concelho (entre 
a Rua Caçadores 10 e a 
Rua Direita), nomeada-
mente por Autarcas do 
Partido Socialista com 
referências marginais à 
realidade dos fatos, a Câ-
mara Municipal de Aveiro 
(CMA) considera impor-
tante dar nota pública de 
alguns aspetos deste pro-
cesso.

O interesse no apa-
recimento de novos pro-
jetos de investimento 
imobiliário na Cidade de 
Aveiro, em particular em 
zonas históricas com va-
lor patrimonial, é algo que 
se saúda, sendo que o 
projeto em causa soube 
acolher as exigências da 
CMA e da Direção Regio-
nal de Cultura do Centro, 

ESCLARECIMENTO NOVO INVESTIMENTO 
NO CENTRO DE AVEIRO

no sentido de respeitar e 
valorizar os valores his-
tóricos e patrimoniais em 
presença.

Preservar e valorizar 
o patrimônio histórico e 
cultural utilizando inves-
timentos que têm um ca-
rácter inovador, e que vão 
concretizar operações de 
regeneração urbana em 
zonas onde a ruína em 
curso está (com estas 
operações, estava) a des-
truir os referidos valores 
históricos e patrimoniais, 
é algo que se recebe com 
alegria, sendo também 
nota que a credibilidade 

da nova gestão da CMA 
está a atrair novos inves-
tidores que acreditam e 
apostam no desenvolvi-
mento e no crescimento 
do Município de Aveiro.

A gestão de outros 
tempos, assente na dívi-
da galopante e na ruína 
do Município, está encer-
rada, por mais que custe 
a alguns dos protagonis-
tas desse tempo, e hoje 
é de qualidade, de credi-
bilidade, de respeito pe-
los valores patrimoniais 
e culturais e de investi-
mento gerador de riqueza 
e de emprego que é feita 

a gestão da CMA e o de-
senvolvimento do Municí-
pio de Aveiro.

No processo em cau-
sa, o projeto aprovado e a 
proposta de investimento 
em causa foi e vai conti-
nuar a ser devidamente 
acompanhada pela CMA e 
pela Direção Regional de 
Cultura do Centro (IGES-
PAR), garantindo a salva-
guarda e a preservação 
dos valores culturais e a 
adequação do projeto às 
condicionantes legais e 
patrimoniais, numa lógica 
de valorização da Cidade 
e do Município de Aveiro.
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O FUTURO DE PORTUGAL
A maioria dos portugue-

ses, para evitar o desastre 
maior, agüentou estoica-
mente os sacrifícios. Cortou 
no consumo, recorreu ao 
levantamento das poupan-
ças guardadas de períodos 
anteriores, conformou-se 
com a perda e a diminuição 
de benefícios do Estado e 
muitos viram os filhos saí-
rem para o exterior em bus-
ca de emprego. Foi uma 
travessia bastante penosa, 
cujos efeitos ainda não pas-
saram de vez.

Entretanto, a esta altu-
ra, com o mandato do atual 
governo prestes a termi-
nar, todos reconhecem que 
a situação do país é outra. 
E Portugal está melhor. A 
economia reagiu e as re-
ceitas do turismo e da ex-
portação são animadoras; 
a taxa de desemprego di-
minuiu cerca de 5%; o “dé-
ficit” público foi controlado; 
os indicadores do produto 
interno bruto são positivos 
para o crescimento; a Eu-
ropa começa a acreditar 
de novo em Portugal – e os 
portugueses, com o merca-
do de trabalho a abrir no-
vas oportunidades e com a 
economia a reagir favora-
velmente, estão a conven-
cer-se de que os sacrifícios 
não foram em vão e que o 
governo de Passos Coelho 
fez o que pode para resga-
tar o país da insolvência, já 
retomaram a confiança e 
começam a acreditar que 
um outro Portugal, que não 
o da insolvência, das per-
das e da pobreza, volta a 
estar ao seu alcance.  Não 
precisam mais da presen-
ça da “troika” e dispensam 
o discurso dos políticos 
que sabiam prometer – 
mas deixaram o país cami-
nhar para o desastre.

É um outro Portugal 
que temos agora. E nas 
próximas eleições legis-
lativas, em 4 de outubro, 
iremos ver que direção os 
portugueses escolhem – e 
se reconhecem que valeu 
a pena a retomada de um 
novo tempo.

A. Gomes da Costa 

Os últimos anos não 
foram anos de paz e bo-
nança para os portugue-
ses. Pelo contrário. A crise 
que resultou do “subprime” 
e que atingiu a economia 
mundial causou muitos es-
tragos ao país. Por pouco, 
ao término do governo do 
Primeiro-Ministro José Só-
crates, quando os socialis-
tas foram derrotados nas 
urnas, Portugal não des-
cambou para a bancarrota.

Com os sociais-demo-
cratas no governo, em co-
ligação com os democra-
tas-cristãos, operaram-se 
várias reformas e algumas 
delas exigiram grandes 
sacrifícios da população 
e provocaram reações e 
protestos que puseram em 
risco a própria governabi-
lidade: agravaram-se os 
impostos, cortaram-se os 
benefícios e as pensões 
de algumas categorias de 
aposentados, a taxa de 
desemprego atingiu pata-
mares nunca vistos, pena-
lizaram-se ainda mais os 
contribuintes e o Estado 
cortou despesas e parali-
sou investimentos. O país 
teve de se resignar às im-
posições da “troika” para 
assegurar a prorrogação 
dos empréstimos e conse-
guir novos financiamentos 
do FMI, da Comissão Eu-
ropéia e do Banco Euro-
peu.

Para cumprir os pro-
gramas de recuperação 
da economia que eram 
determinantes para a so-
brevivência nacional, os 
portugueses – sobretudo 
os desempregados, os tra-
balhadores de mais baixa 
renda e as que dependiam 
das pensões da Previdên-
cia Social – durante um 
longo período, “comeram o 
pão que o diabo amassou”.

Foram anos muito difí-
ceis, de sofrimento, de pri-
vações e de desânimo – e 
o governo, como era inevi-
tável, sofreu críticas seve-
ras não apenas por parte da 
oposição mas também por 
parte daquelas famílias cujas 
condições de vida tinham 
sido afetadas pela crise.

Uma das artérias centrais de Lisboa, a Avenida Duque de Loulé, vai ter um 
projeto de reabilitação urbana de grande escala que irá transformar aque-

la zona radicalmente. A Spinveste - Gestão Imobiliária, sociedade do grupo 
Sonae Capital, acaba de vender 8 edifícios daquela avenida da capital por 10 
milhões de euros. Os investidores, portugueses, são sociedades dos grupos 
GFH e Endutex.

 “Uma operação de reabilitação urbana dos imóveis em causa terá o poten-
cial de influenciar a zona em que se insere, abarcando 8 edifícios com frentes 
para 3 ruas. Toda esta zona da cidade vai mudar radicalmente, recuperando 
a qualidade urbanística que em tempos teve”, revelou em comunicado David 
Lopes, do departamento de investimento da Cushman & Wakefield, empresa 
de consultoria que atuou em representação da Spinveste.

Para José Guimarães, da Sonae Capital, a empresa tem uma estratégia 
de alienação de ativos bem estruturada e responsável. “Apraz-nos ver que os 
compradores são portugueses e acreditamos terem capacidade de levar um 
projeto de reabilitação a bom porto, projeto que, sendo aprovado, entendemos 
que trará para a cidade de Lisboa uma nova oferta muito interessante”.

Quanto aos compradores, Rui d’Ávila, do Grupo GFH, acredita que este 
projeto e a sua localização reúnem características para que se tornem um caso 
de estudo da reabilitação urbana com escala, numa lógica de integração bem 
pensada.

Também André Ferreira, do Grupo Endutex, revela que esta localização é 
estratégica para o projeto hoteleiro da empresa e “surge num momento particu-
larmente positivo, pelo que estamos confiantes no sucesso da mesma”.

Sonae Vende Oito
Edifícios por 10 Milhões

De acordo com os dados 
provisórios revelados pelo 
Banco de Portugal, as insti-
tuições de crédito concede-
ram 409,4 milhões de euros 
de crédito ao consumo em 
junho passado. O valor re-
presenta um aumento de 
72,4 milhões ou de 21,5% 
face aos 337 milhões conce-
didos em junho de 2014. A 
principal contribuição  surgiu 
do crédito automóvel, segui-
do pelo crédito pessoal.

Assim, foram concedi-
dos 150,5 milhões de eu-
ros para crédito automóvel, 
mais 44,7 milhões ou 42,3% 

Compra de Carro Faz Crédito
ao Consumo Aumentar 21,5%

do que os 105,7 milhões pe-
didos pelos consumidores 
portugueses em junho do 

ano passado. Neste seg-
mento estão incluídos cré-
dito para locação financeira 

ou ALD para novos e usa-
dos, e com reserva de pro-
priedade e outros também 
para novos e usados.

O crédito pessoal surge 
como a  segunda contribui-
ção para o aumento da con-
cessão de dinheiro pedido 
pelos consumidores. Deste 
modo, foram concedidos 
175,9 milhões de euros, 
um montante 22,7 milhões 
ou de 14,8%, quando com-
parado com os homólogos 
153,2 milhões. Este crédito 
serviu para várias finalida-
des, como a educação, saú-
de ou energias renováveis.

A cidade de Évora, cujo 
centro histórico é Patrimô-
nio da Humanidade pela 
UNESCO, atrai cada vez 
mais turistas, estimando 
um crescimento de 20% 
nas dormidas este ano, 
após viver o melhor ano 
turístico de sempre em 
2014.

A estimativa foi feita 
à agência Lusa pelo pre-
sidente da Câmara de 
Évora, Carlos Pinto de 
Sá, com base nos dados 
do posto de turismo e do 
Instituto Nacional de Esta-
tística, sobre as dormidas 
no primeiro trimestre de 
2015.

“O aumento no Alente-
jo situou-se nos 33%. Évo-
ra representa um quarto 
do Alentejo e, por isso, 
é que, sendo prudentes, 
temos falado do aumen-

to, no mínimo, de 20%, mas 
admitimos que o valor seja 
provavelmente mais alto”, 
referiu.

O autarca indicou que o 
Alentejo “passou de 96 mil 
ou 97 mil hóspedes”, no pri-
meiro trimestre de 2014, para 
“130 mil”, no mesmo período 
deste ano, e que “a projeção 
destes números para Évora” 
resulta num “aumento que, 

Évora Teve Aumento
de Turistas de 20%

Os proprietários esti-
mam uma subida no valor 
das rendas de 50 a 70% 
em 2017, em função do 
fim do período transitório 
que limitava os aumentos 
nas rendas antigas (con-
tratos feitos até 1990). “As 
rendas estão artificialmen-
te baixas. Estimamos que 
a correção ronde entre 
os 50% e os dois terços 
do que os inquilinos atu-
almente pagam”, afirma 
a Associação Lisbonen-
se de Proprietários. “Te-
mos tido rendas que não 
chegam para pagar o IMI 
exigido aos proprietários, 
daí que a previsão seja de 
uma subida significativa”, 
explica Menezes Leitão, 
presidente da ALP. O res-
ponsável aponta, contudo, 
que não há motivos para 
pânico entre os inquilinos 
idosos com carência eco-
nômica, dado que a dife-
rença entre o que o dono 
vai pedir de aumento e o 

que o inquilino pode efeti-
vamente pagar é assegu-
rada pelo Estado, através 
de subsídio. O mecanismo 
prevê que, enquanto não 
for tomada uma decisão 
sobre o pedido de apoio, 
a renda não pode ser au-
mentada. Os subsídios 
serão atribuídos a partir 
de 2017, que marca o fim 
do período de transição 
sobre as primeiras atuali-
zações. A Associação dos 
Inquilinos Lisbonenses, 
critica o fato de os proprie-
tários poderem aumentar 
as rendas até 1/15 avos 
do Valor Patrimonial Tribu-
tário do imóvel sem serem 
obrigados a fazer obras. 
Os senhorios contestam, 
afirmando que, mesmo 
assim, as rendas estarão 
abaixo dos preços de mer-
cado. O Instituto Nacional 
de Estatística revela que 
há 255 mil inquilinos com 
contratos de arrendamen-
to anteriores a 1990.

Os portugueses, depois 
do forte aperto do cinto nos 
últimos anos, estão de novo 
a gastar mais. Nunca como 
nos últimos meses foram 
feitas tantas operações na 
rede multibanco. Só em ju-
lho, bateu-se um recorde de 
210 milhões de operações, 
a esmagadora maioria de 
contas nacionais. Viagens 
e eletrodomésticos estão 
no topo das intenções de 
compra.

“O aumento do consumo 
em Portugal é já uma rea-
lidade. Em 2014, voltamos 
ao crescimento econômico 
e o consumo das famílias 
foi um dos grandes impul-
sionadores desta retoma”, 
garante Diogo Lopes Perei-
ra, diretor de marketing do 
Cetelem.

seguramente, será bas-
tante superior a 20%”.

Carlos Pinto de Sá as-
sinalou que “os dados ofi-
ciais que existem do INE 
falam essencialmente do 
Alentejo e não tanto de 
Évora”, mas realçou que, 
em termos turísticos, “pelo 
histórico” que existe, o 
peso da cidade para a re-
gião “é de mais um quarto”.

Portugueses 
gastam mais 
em férias e 
smartphones

Alugueis antigos
aumentam 50%
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Política

Dirigindo-se a “todos os 
portugueses” e não 

apenas aos sociais-de-
mocratas e independen-
tes próximos dos partidos 
da coligação PSD/CDS
-PP, Passos Coelho dei-
xou o seu desejo para as 
próximas eleições: “que 
nas próximas eleições o 
resultado dessas eleições 
fosse um resultado po-
liticamente inequívoco”.                                                                                                                    
Um resultado que nos 
permita governar para 
resolver os problemas 
pessoas e não andar à 
procura de como é que 
se resolve os problemas 
do Governo. Porque se o 
resultado não for inequí-
voco, o próximo Governo 
há de ser seguramente 
um Governo cheio de pro-
blemas e isso seria um 
problema adicional para 
os portugueses”, afirmou 

Passos Defende “Resultado
Politicamente Inequívoco”

o líder social-democra-
ta, na Festa do Pontal, 
na Quarteira, Algarve.                                                                                                          
Na parte do discurso que 
‘arrancou’ mais palmas, 
Passos Coelho pediu ain-
da aos portugueses para 
que decidam com “a ca-
beça e com o coração”, 
colocando de parte qual-
quer “azedume, amargura 
e ressentimento”.                                                                                                                                 

Falando depois do líder 
do CDS-PP, Passos Coe-
lho retomou um dos te-
mas do discurso de Paulo 
Portas, sublinhando a ne-
cessidade da estabilida-
de política e pedindo aos 
portugueses que, depois 
de 4 anos a governar com 
dificuldades, deixem tam-
bém a coligação governar 
“em tempos normais”.

“Valerá a pena suscitar 
nas próximas eleições o 
problema político da es-
tabilidade governativa, 
da confiança e segurança 
que um Governo precisa 
de ter para fazer o que 
é preciso”, questionou o 
também primeiro-minis-
tro, insistindo que é pre-
ciso aproveitar os próxi-
mos anos para “resolver 
os problemas das pesso-
as e não os problemas 
políticos de um próximo 
Governo”. 

Com membros do Go-
verno sentados nas me-
sas mais próximas do pal-
co, Passos Coelho deixou 
ainda nota sobre algumas 
das conquistas dos últi-
mos tempos, com o cres-
cimento da economia, a 
redução do desemprego 
e da dívida, mesmo num 
ano de eleições,

O secretário-geral do 
PS reiterou, que os socia-
listas estão concentrados 
nas eleições legislativas e 
não nas presidenciais, fa-
lando ao lado de Maria de 
Belém Roseira, que tam-
bém disse que “agora é o 
tempo das legislativas”.

“Temos um calendário 
de prioridades e aquilo 
que neste momento nos 
empolga são as eleições 
legislativas. Acho que es-
tarmos aqui todos, e a 
doutora Maria de Belém, 
é um bom sinal de que o 
que nos está a concen-
trar a todos são mesmo 
as eleições legislativas”, 
afirmou António Costa aos 
jornalistas, onde entregou 
as listas por Lisboa.

Depois de ter afirmado 
que “nada” a impedirá de 
pensar para lá das legisla-
tivas, Maria de Belém, ao 

lado de Antônio Costa, de-
clarou que “agora é o tem-
po das legislativas”.

Antônio Costa reforçou 
que “no momento próprio” 
o PS pronunciar-se-á so-
bre as presidenciais, tendo 
na semana passada, numa 
entrevista à revista Visão, 
afirmado que Sampaio da 
Nóvoa é um candidato pre-
sidencial “próximo da famí-
lia socialista”.

Seis elementos da de-
signada Associação Cívi-
ca Portugal Melhor, cons-
tituído por uma centena 
de cidadãos, reuniram-se 
com Maria de Belém para 
apelarem a que se candi-
date por considerarem que 
é “uma cidadã de exemplar 
vida cívica, de reconhecida 
e vasta experiência políti-
ca, nacional e internacio-
nal, e de constante dedica-
ção ao bem comum”.

Antônio Costa Centrado 
nas Legislativas com

Maria de Belém

O PCP considerou 
que o comício do Pontal 
do PSD, que juntou pela 
primeira vez o CDS-PP, 
se caracterizou por uma 
“sucessão de tretas”, 

nomeadamente sobre o 
país estar melhor, e sa-
lientou que o Governo 
“está inequivocamente 
derrotado”.

O Partido Comunista 

“Sucessão de Tretas”, Reagiu
o PCP  ao Comício do Pontal

reagia ao discurso feito 
pelo líder do PSD no Pon-
tal, onde Passos Coelho 
defendeu a necessidade 
de “um resultado politi-
camente inequívoco nas 
próximas eleições”, subli-
nhando a importância da 
estabilidade governativa.

“Este comício do Pon-
tal não prima pela novi-
dade, o que de fato o ca-
racteriza é a sucessão de 
tretas, nomeadamente a 
idéia de que o país está 
melhor, a idéia de que é 
necessária a estabilidade 
deste Governo e desta 
política para que ele con-
tinue a melhorar. É falso, 

no entender do PCP, e 
precisa de ser denuncia-
do e combatido”, afirmou 
aos jornalistas Carlos 
Gonçalves, da comissão 
política do Partido Comu-
nista, em Lisboa.

“O que resulta de uma 
forma mais clara deste 
comício do Pontal é exa-
tamente a idéia de que 
o Governo está inequi-
vocamente derrotado, a 
questão agora é tornar 
essa derrota numa der-
rota política da direita, 
numa derrota política do 
PSD, do CDS e também 
do Partido Socialista”, 
apontou.

O Bloco de Esquerda 
respondeu à campanha 
de outdoors em que o PS 
usou uma falsa desempre-
gada lançando 2 cartazes 
com duas histórias de de-
semprego que o partido 
garante verdadeiras.

Os protagonistas des-
sas histórias, ambos apre-
sentados como militantes 
do partido, são Antônio 
José Baião, de 60 anos, 
e Sofia Luna, de 34 anos. 
Um dos sites do partido 
conta detalhadamente as 

suas histórias. Ele milita 
no partido em Loures e ela 
em Estremoz.

Numa nota à comuni-
cação social, o partido 
diz que “a ação do go-
verno faz a campanha 
da coligação PSD/CDS, 
optando pela falsifica-
ção e pela manipulação 
das estatísticas”. Já o 
PS “enredou-se numa 
campanha que só não é 
anedota porque eviden-
cia o resultado da falta 
de alternativas reais e di-

ferenças de fundo com a 
direita”.

Para os bloquistas, “o 
problema número um das 
pessoas reais é o emprego” 
mas “o debate pré-eleitoral 
refletiu esse fato da pior 
maneira”. “O desemprego 
real está em máximos his-
tóricos e o número de em-
pregos recuou duas déca-
das em apenas 4 anos”.

No PS uma campanha 
de outdoors sobre desem-
prego correu de tal for-
ma mal que o partido e o 

próprio secretário-geral 
tiveram de pedir descul-
pa. Num dos cartazes foi 
apresentada uma mulher 
jovem dizendo que esta-
va desempregada desde 
2012. Posteriormente, em 
declarações ao jornal onli-
ne Observador, a figurante 
desmentiu taxativamen-
te a situação que lhe fora 
atribuída.

O diretor de campanha 
do PS, foi substituído. A 
campanha não esteve afi-
xada mais do que 3 dias.

BE Responde ao PS Lançando
Cartazes com Desempregados a Sério

O ministro da Economia 
considerou  “francamente 
positivo” o crescimento de 
1,5% da economia portu-
guesa no primeiro trimes-
tre, divulgado pelo INE, e 
mostrou-se convicto de que 
este aumento poderá ace-
lerar nos próximos meses.

“Atendendo à boa recu-
peração do investimento, 
à boa evolução gradual 
do consumo privado e à 
forte dinâmica das expor-
tações, creio que esta ten-
dência de crescimento se 
pode acelerar ao longo do 
segundo semestre, mas 

Ministro Convicto de que Crescimento 
Pode Acelerar Até ao Fim do Ano

1,5% é bom”, afirmou Pi-
res de Lima.

Em declarações aos 
jornalistas, o governante 
defendeu tratar-se de um 
crescimento sustentado 
numa “forte recuperação” 
do investimento e desta-
cou que há 7 trimestres 
consecutivos que a econo-
mia nacional cresce e que 
“há anos” que a economia 
portuguesa não crescia 
mais do que a economia 
do euro.

“Estamos a crescer mais 
do que a zona euro”, afir-
mou Pires de Lima, comen-
tando o aumento do PIB 
no segundo trimestre deste 
ano, divulgado pelo INE.

O ministro atribuiu os 
‘louros’ do crescimento 
econômico ao setor em-
presarial, afirmando que o 
mérito é das empresas, e 
defendeu que o país está 
agora num caminho “cer-
to, seguro, sólido e que 
cria emprego”.

O ministro da Educa-
ção e Ciência, Nuno Crato, 
anunciou , em Mirandela, 
que vão ser feitas obras de 
construção ou requalifica-
ção em escolas, com recur-
so a fundos, no novo quadro 
comunitário “Portugal 2020”.

A agência Lusa ques-
tionou fonte ligada ao mi-
nistério da Educação, que 
adiantou que os montantes 
a utilizar e o número de es-
colas a intervencionar “es-
tão a ser acertados com a 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regio-
nal do Norte”.

Nuno Crato, aproveitou 
para dizer, que as negocia-
ções com Bruxelas, para a 
obtenção de fundos para a 
comparticipação das obras 
a realizar, foi “muito difícil”.

“Bruxelas mostrou-se 
muito reticente para que hou-
vesse fundos comunitários 
disponíveis para a requalifi-
cação de edifícios escolares, 
fruto de erros do passado. 
Mas nós demonstramos a 
situação existente no país, e 
fizemos valer o nosso ponto 
de vista, ou seja, há escolas 
que têm de ser requalifica-
das”, frisou o governante.

Nuno Crato Garante 
Obras em Escolas
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Este verso traduz 
a importância e a 
veneração que os 

poveiros têm por Nossa 
Senhora da Assunção, 
padroeira dos pescado-
res da Póvoa de Varzim 
e da Casa dos Poveiros 
do Rio de Janeiro. Assim 
sua data, 15 de Agosto, 
não poderia passar em 
branco, sendo realizada 
no último domingo dia 16, 
a grandiosa festa em lou-
vor a Nossa Senhora da 
Assunção.

A festividade se iniciou 
com a tradicional missa, 
realizada no salão social 
completamente lotada 
pelos sócios, diretores, 
ex-presidentes, famílias 
tradicionais, casas coir-
mãs com seus estandar-
tes e caravanas, que ao 
longo dos anos são pre-
senças sempre confirma-
das neste evento. 

 A missa foi celebrada 
pelo padre Marcio que, 
no momento, auxilia a 
Igreja Santo Antonio dos 
Pobres e que coinciden-

Tradicional missa realizada no salão nobre da Casa

Padre Már-
cio com o 

Rancho Eça 
de Queirós, o 

Presidente
 e a primeira 
dama, casas 
coirmãs com 

seus es-
tandartes e 

amigos.

CASA DOS POVEIROS FESTEJA SUA 
PADROEIRA N. SENHORA DA ASSUNÇÃO

O 
público 
compa-

receu 
em 

massa 
na fes-

ta da 
padro-

eira.

temente completou seus 
40 anos de idade no dia 
15 de agosto, dia da san-
ta. Participando pela pri-
meira vez do evento, o 
mesmo ficou encantado 
com a imagem de N. Sra. 
da Assunção, vinda de 
Portugal, além da festa 
e da força das tradições 
poveiras. Ao final da bela 
celebração, foi oferecido 
um Porto de Honra para 
todos os presentes.

 A festa seguiu com o 
delicioso churrasco e sar-
dinhas assadas na bra-
sa, servidos na quadra, 
e com a atração musical 
do Conjunto “Os Vilacon-
denses” que animou o pú-
blico até a apresentação 
do Rancho Eça de Quei-
rós, que mais uma vez foi 
impecável em sua exibi-
ção. Trazendo um “mix”, 
o Rancho apresentou as 
músicas populares como 
“Bolinhos de Amor”, ”Vira 
Poveiro”, músicas de 
ranchos poveiros como 
“Vira do Mar” e “Ida à 
Pesca” além de marchas 
majestosas como “Sou 

Poveira, sou Poveirinha” 
e “Saudades do Mar”. O 
público também partici-
pou da apresentação, 
dançando com o Rancho, 
a modinha “Um Abraço, 
um abraçinho”.

 Ao final da apresen-
tação foi realizada a pro-
cissão que teve como 
um dos organizadores, o 
ex-presidente Sr. Gilberto 
Moreira. Os convidados 
foram formando um gran-
de corredor em torno dos 
andores das imagem de 
São Pedro, N.Sra. de Fá-
tima, N.Sra. das Dores e 
N. Sra. da Assunção, e as-
sim em romaria, percorre-
ram-se as ruas no entor-
no da Casa. Os cânticos 
litúrgicos da procissão fi-
caram a cargo da Banda 
Portugal, atualmente liga-
da ao Liceu Literário Por-
tuguês, que sob a regên-
cia do Maestro Sr. José 
Soares engrandeceu a 
mesma, transportando os 
presentes às procissões 
de outrora. 

Retornando a procis-
são à Casa dos Poveiros, 

 “Ondas do mar traiçoeiro 
Vento forte viração,

Guardai o barco poveiro 
Ó Senhora da Assunção” 

Rancho 
Eça de 
Queirós 
dançan-
do com 
garra e 
alegria

O público se 
divertindo e 
interagindo 
com o Ran-
cho Eça de 

Queirós

Outra 
família tra-
dicional da 

Casa dos 
Poveiros. 

Os Irmãos 
Sebas-

tião Filipe 
Ramos e 

Américo Fi-
lipe Ramos 

e família 
levam o an-
dor de São 

Pedro.

o Padre Marcio, em dis-
curso, reforçou a impor-
tância das cerimônias e 
o esforço que devemos 
fazer com nossos filhos 
para que as tradições e 
esta lindíssima festa se-
jam mantidas por várias 

gerações. Finalizando 
com a benção e desejan-
do a todos um bom retor-
no ao lar.

Assim, a Casa dos 
Poveiros encerrou a fes-
tividade abençoada sob 
o manto da N. Sra. da 

Assunção e grata a todos 
os amigos e convidados 
que por lá estiveram nes-
te domingo tão especial, 
já pensando na próxima 
festa, o Dia do Poveiro, a 
ser realizada no mês de 
Outubro. 

Padre 
Márcio 
dando a 
benção 
final e en-
cerrando 
a belíssi-
ma festa.

Os 
andores 
prontos 
para a 
procis-
são, 
sempre 
muito 
bem or-
namen-
tados,
com 
todo cui-
dado e 
beleza.
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Prêmio ToP BGA dA indúsTriA & AlimenTAção
Mesa de Honra 
José de Sousa e Silva – presi-
dente da BGA, Justino Oliveira 
Gomes de Castro – Supermerca-
do Mundial, – Manoel leite – Su-
permercado Mundial, – Marcelo 
Piúi – Vereador, – Antonio Carlos 
– Superintendente Ministério 
da Agricultura, – Marcos Dias – 
Presidente OCB, – Valdir Lemos 
– Presidente Acegri, – Marcelo 
Junqueira – Diretor Canab, – Iva-
nir Linhares Fernandes – Empre-
sa – Chefe do Estado Maior PM

Com seu merecido troféu, a empresária Jane Barcelos re-
cebendo seu troféu das mãos do Orlando David comprador 
do Supermercado Costa Azul

Manoel 
Sendas, 

Luiz Adil-
son Bonn, 
Alexandre 

Cleife, 
Jane 

Barcelos, 
Coronel 

Ivanir Li-
nhares e o 
professor 
Ronaldo 
Tavares

Euclides Alfe-
nas Milagres - - 
diretor comer-
cial Friganso 
e Império 
recebeu o tro-
féu na catego-
ria Indústria de 
frios e carnes 
salgadas das 
mãos do Eras-
mo Gonçalves 
da Rede Super-
market

Exibindo o 
seu troféu de 
Cristal, ve-
mos Euclides 
Alfenas Mila-
gre – diretor 
Comercial da 
Friganso/Im-
pério com o 
amigo empre-
sário Joaquim 
Cunha

O Salão Nobre da Bolsa 
de Gêneros Alimentícios, 
localizado no 6.º andar do 
prédio da BGA, mais uma 
vez foi palco de uma grande 
festa para mais de 600 con-
vidados que prestigiaram e 
aplaudiram as 16 empresas 
premiadas na 8.ª Edição do 
Prêmio Top BGA da Indús-
tria e Alimentação – Troféu 
Justino Oliveira Gomes de 
Castro. O evento foi rea-
lizado no último dia 23 de 
julho. Estiveram presentes 
empresas, parceiras, auto-
ridades, atacadistas, dis-
tribuidores, empresários, 
patrocinadores, homenage-
ados e supermercadistas e 
profissionais do setor, as-
sociados da Bolsa e toda 

sua diretoria. Os trabalhos 
foram iniciados com  a exe-
cução do Hino Nacional do  
A escolha das empresas 
ganhadoras é feita através 
de indicação da diretoria 
executiva da BGA Rio com 
a participação dos grandes 
supermercadistas e ataca-
dista do setor de alimentos. 
O prêmio tem como objetivo 
facilitar e aproximar os laços 
entre as parcerias de negó-
cio, onde ambos através de 
um contato mais próximo 
pode facilitar o intercâmbio 
entre clientes e fornecedo-
res. Cada empresa recebeu 
seu troféu entregue por um 
supermercadista, atacadis-
ta ou membro da diretoria 
da BGA.

A Fiamma Indústria e Comércio de Alimentos 
Ltda. é uma  empresa jovem com conhecimen-
to e tradição de muitos anos, pois configura-se 
num apêndice de um grupo tradicional do ramo 
de alimentos frigorificados, e detentora da mar-
ca registrada Império e Friganso, com experiên-
cia no ramo de embutidos a mais de 30 anos. 
A Fiamma é representada neste evento pelo 
diretor comercial Euclides Alfenas Milagres um 
gestor com excelência e habilidade, que dirige 
o grupo com rigor e competência, sendo ilustre 
representante do ramo de alimentos. Conta com 
moderno parque industrial na Cidade de Levy 
Gasparian, noroeste do Estado do Rio de Janei-
ro, e vem constantemente aumentado as suas 
instalações em razão do significativo aumento 
das vendas e principalmente pela excelente qua-
lidade de seus produtos.

Frios e CArnes sAlGAdAs
imPério e FriGAnso

Os deliciosos e saborosos produtos Império/Friganso – ganhador do Troféu Jus-
tino Oliveira Gomes de Castro foi degustado pelos convidados e associados na 
BGA. Na foto vemos a linda distribuidora e o diretor comercial Euclides MilagresEuclides Milagres confraternizando-se com a família Mundial na BGA

Curtindo o 
sucesso da 
homenagem a 
Friganso/ Im-
pério, o diretor 
comercial 
Euclides Alfe-
nas Milagres 
com o Daniel 
e Esteves e 
amigos

Um grande en-
contro de amigos 
e negócios na 
festa do Prêmio 
Top BGA, Walter, 
Paulo, Euclides 
Alfenas Milagres 
– diretor comercial 
Friganso/Império, 
Erasmo – Super-
market, Henrique, 
Norberto Milagres,
Presidente da 
Império/Friganso 

Euclides Alfenas Milagres – um gestor por excelência e habilidade da 
Friganso/Império durante o evento num bate papo com um amigo

Um time de primeira linha na festa de premiação aos Melhores de 
2014, Euclides feliz com o seu troféu, com um grupo de amigos, entre 
eles o Barbosa do Supermercado Guanabara, Marcelo, Eduardo, da 
Supermarkt Walter Supermercado Guanabara e demais amigos

O dinâmico empresário Norberto Milagres – diretor-presidente da Fri-
ganso/Império num registro com Manoel Sendas, Norberto Filho Mila-
gres, Adilson Bonn e demais amigos

São 22 anos de trabalho dedicados à distribuição 
de alimentos com a qualidade de grandes marcas, 
buscando sempre a excelência em atendimento.

Com modernas instalações e com uma frota 
atualizada, alinhada a um sistema moderno e efi-
ciente de logística, a Centro Sul Comércio Ataca-
dista de Carnes e Derivados, mantém a agilidade 
na entrega e um ótimo atendimento.

A empresa tem uma história vencedora graças 
ao respeito e dedicação aos seus clientes e for-
necedores. A Centro Sul está comprometida em 
fazer sempre o melhor.

CArnes e derivAdos
CenTro sul ComérCio ATACAdisTA

de CArnes e derivAdos

José Ferreira Campanha – diretor da empresa 
JFC exibindo o seu troféu, entregue pelo Barbo-
sa (Guanabara)

Feliz com o seu prêmio Abel Campanha, José Antonio Campanha, 
José Ferreira Campanha, Fernando Campanha com o amigo Bar-
bosa dos Supermercados Guanabara

Os deliciosos produtos do Grupo Campanha 
– JFC saladas natural foram expostos na BGA

Está no mercado há 
mais de 50 anos com a 

marca JFC, produzindo e 
comercializando produ-

tos hortifrutigranjeiros 
in natura. Buscando as 

melhores soluções para 
atender nossos clientes, 

fundamos em 2010 a 
Natural Salad’s, trazen-
do da Europa o que há 

de mais moderno em 
equipamentos para o 

segmento de IV Gama.

nA disTriBuidorA de
HorTiFruTiGrAnjeiros
o GruPo CAmPAnHA

Rio de Janeiro, de  20 a 26 
de Agosto de 2015PORTUGAL  EM FOCO



Portugal em Foco10 Rio de Janeiro, de  20 a 26 de Agosto de 2015

Uma turma 
animada na 
festa da entrega 
do 8.º Prê-
mio Top BGA, 
Valdemi da 
Tilim, Coman-
dante Cândido, 
Comandante 
Emídio, Robson 
da Prefeitura e o 
diretor Gilberto 
Gomes – BGA

Momentos marcan-
tes desta festa ma-

ravilhosa da entrega 
do Prêmio Top BGA 
2015, Ricardo Selmi 

– Presidente do 
Pastifício Selmi S/A 

recebendo o Prêmio 
de Melhor Forne-

cedor na categoria 
Massas e Biscoitos 
entregue do Pedro 

Paulo Leite – diretor 
dos Supermercados 

Mundial

Bela imagem da equipe de vendas da Pastifício Selmi reunidos na entrega do 8.º Troféu Top BGA

Ricardo 
Selmi e 
amigos 
da Rede 
Super-
market

Os fa-
mosos e 

deliciosos 
produtos 
Selmi no 
stand da 
empresa 
no salão 
social da 

BGA

Num close 
especial Ricar-
do -Selmi S/A 
comprimentando 
o empresário Pe-
dro Paulo Leite 
do Supermerca-
do Mundial, logo 
a seguir a en-
trega do Troféu 
Destaque 2014

Felizes com 
a home-
nagem, 

Ricardo Sel-
mi e seus 
gestores 

da equipe 
de vendas 
do Rio de 

Janeiro

O diretor-presidente da empresa ALM Higiene Sr. Álvaro Lopes Menezes produtos (Big 
Soft) no momento que recebia o troféu de Melhor de 2014 na categoria Indústria de Pro-
dutos de Limpeza das mãos do Manoel Cunha do Supermercado Intercontinental

Num close 
especial 

para o jornal 
Portugal 

em Foco, o 
carismático 
empresário 

Dr. Álvaro Lo-
pes Menezes 

exibindo o 
troféu Prêmio 

Top BGA 
2014, ao lado 
do amigo Ma-

noel Cunha 
diretor-pre-
sidente do 
Interconti-

nental

Num registro 
durante a 
entrega do 
troféu Justino 
Oliveira Go-
mes de Cas-
tro, 8.ª Edição 
Prêmio Top 
BGA, vemos 
Marcelo com-
prador do (In-
ter), Margon 
(BGA), Álvaro 
Menezes (Big 
Soft), Cunha 
(Inter) e Wi-
lian (cirurgião 
plástico)

ALM Higiene Limpeza Embalagem, foi 
fundada em 1994 pelo seu diretor presi-
dente Álvaro Lopes Menezes. Atribuindo 
os produtos a marca Big soft, e atuando 
no mercado há 21 anos no seguimento de 
limpeza doméstica, fabrica na sua unidade 
fabril os seguintes produtos: amaciante de 
roupas, desinfetantes, água sanitária, clo-
ro, sabão líquido para roupas, limpadores 
perfumados, alvejantes de roupa, sabão 
de coco glicerinado e azul em barra, mul-
tiuso. Desta forma despontaram um lugar 
de destaque entre os supermercadistas e 
consumidores, alcançando a liderança do 
mercado.

Na iNdústria de produtos
de limpeza – Big soft

São mais de 128 anos de 
tradição, conquistando a pre-
ferência do consumidor em 
seus diversos tipos de mas-
sas, farinhas especiais, biscoi-
tos, bolos, bolinhos, mistura 
para bolos, além de azeite, 
queijo ralado e café – por meio 
das marcas Renata e Galo. A 
receita é de sucesso: matérias
-primas selecionadas, estrutu-
ra humana competente, tec-
nologia de ponta e controle de 
qualidade rigoroso. O resulta-
do é a produção de centenas 
de toneladas de macarrão por 
dia, sempre mantendo a recei-
ta da legítima massa italiana, 
que era seguida por Adolfo 
Selmi, fundador da compa-
nhia, em 1887. A empresa 
possui hoje modernas fábricas 
no Sumaré (SP) e Rolândia 
(PR), além de maquinário e 
engenharia de produção de 
primeiro mundo – com a ca-
pacidade de expandir sua es-
trutura física, sem interromper 
a produção. São 73 mil m2 de 
centros de distribuição, que re-
cebem produtos diariamente.

Na iNdústria de massas
e Biscoitos – selmi s/a

Grandes empresários na entrega do Prêmio Top BGA 2014 essa du-
pla fantástica Serafim e seu filho Marcio realizando um belo trabalho 
na empresa Safrigo com sua dinâmica equipe de colaboradores

Um show de amizade nas dependências na maior Bolsa de Gêne-
ros Alimentícios da América do Sul, os amigos Manuel Lima (Rei 
dos Queijos), Oswaldo e o Eduardo Ribeiro

Uma legião de amigos prestigiando a maior festa da BGA, o Prêmio 
Top BGA num destaque especial o Sr. José Maria Mendonça – dire-
tor-presidente do Frigorífico Cruzeiro do Sul, Carlos Maciel – diretor 
comercial da empresa, o Cláudio Neva – radialista do Programa “A 
Bola e o Craque”, os filhos Netinho e Igor

Numa bela foto de recordação deste grande evento realizado na 
BGA, vemos Edna Marques e seu esposo o dinâmico Carlos Maciel 
sempre extravasando simpatia e o amigo Cláudio Neves

Fé foi marca na festa dos Melhores de 2014 na Bolsa de Gêneros 
Alimentícios do RJ. Na foto o carismático Padre Lazaro e o amigo 
Robson Milagres, diretor da empresa Real Carnes,

Uma legião de amigos nesta grandiosa festa de premiação da entrega 
do troféu top BGA aos melhores de 2014 na foto Gustavo (JBS), Jane 
(Centro Sul), Manuel Sendas, Viviane (JBS), Boture (JBS), Thiago 
Massotti e Pedro Massotti (Frisa). 

festa da eNtrega dos melhores de 2014
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troféu top BGA foi um GrAnde sucesso

Há mais de 40 anos a Vitális Indústria de Alimentos 
está presente nos lares cariocas com diversos produ-
tos nas marcas: Chinezinho, Hippo, Toue A+ e Avallon.

Com uma área total de 27 mil metros quadrados, 
600funcionários diretos e 400 indiretos, a Vitális produz 
mais de 400 produtos, e vem, a cada dia, aprimorando 
a eficiência de suas linhas de produção.

Por acreditar e reconhecer a parceria dos super-
mercadistas do Estado do Rio de Janeiro, a Vitális 
investe no aprimoramento dos seus processos indus-
triais para oferecer aos seus clientes produtos de pri-
meiríssima qualidade.

Mais uma vez 
a Vitális Indús-
tria de Alimen-
tos foi um dos 

destaques des-
ta linda festa, 

o diretor-presi-
dente Hansen-
clever Correia 

recebeu seu 
merecidos tro-
féu das mãos 

do Walter Boni-
fácio (da Rede 
Supermarket)

Num desta-
que especial 
os famosos 
produtos da 
Vitális exposto 
na entrega do 
8.º Prêmio Top 
BGA tudo sob 
a direção do 
diretor comer-
cial Roberto 
Silveira e sua 
dinâmica equi-
pe de gerência 
de vendas

O diretor-pre-
sidente da Vi-
tális Indústria 
de Alimentos 
Hansenclever 
Correia com 
parte da sua 
equipe de 
vendas fes-
tejando mais 
um prêmio

Um grande 
encontro de 
amigos no 
maior evento 
da BGA, o eclé-
tico e dinâmico 
Hansenclever 
Correia sempre 
distribuindo ale-
gria e simpatia, 
aqui com o 
amigo Manuel 
Barreiros – 
diretor-presi-
dente da Rede 
Supermarket

temperos, molhos e Alimentos 
selecionAdos – Vitális

emButidos, deriVAdos conGelAdos e linhA Gourmet - sulitA

Muito feliz 
com o seu 
prêmio de 
Destaque de 
2014 o Sr. 
Marcelo Ber-
nardo (diretor 
da Sulita) 
ao lado do 
amigo Walter 
Bonifácio da 
Rede Super-
market

Um verdadeiro time de campeões na entrega do Top BGA 2014 Gus-
tavo Liberali, Silmar, Rodrigues, Gilberto Liberali, Nascimento Leite, 
Marcelo Bernardo, Luiz Paulo Antunes e André Godoy

Momentos marcantes na Bolsa nesta grande festa dos Melhores do Ano, onde vemos o Gustavo Liberli, 
Silmar Rodrigues, Gilberto Liberali, Maximino Leite, Marcelo Bernardo (Sulita), Luiz Paulo Antunes, André 
Godoy, 

A Sulita é uma indústria 
de alimentos especializa-
da em carne suína, nas-
cida no meio-oeste cata-
rinense há 3 anos, tem a 
procedência garantida dos 
suínos por ser apêndice 
da máster agroindustrial, 
maior produtora individual 
de suínos do Brasil, que 
há 21 anos produz suí-
nos de qualidade superior, 
com alto padrão genético 
e em granjas e fábricas 
certificadas no Isso 14001 
de 2004.

Assim, Sulita apresenta 
um vasto portfólio com-
posto por produtos que 
primam pelo sabor, quali-
dade e praticidade.

A Indústria Sales é uma unidade de produção e embalamento 
de azeite e óleos vegetais, localizada em Saquarema, baixada 
litorânea do nosso estado do Rio de janeiro. A Sales é um dos 
principais embaladores nacionais de azeite e óleos vegetais, 
englobando suas marcas e as marcas dos seus clientes. Com 
capacidade de armazenagem de 500 mil litros de azeite e óleo, 
dispondo de laboratório nos padrões de qualidade internacional 
para análises e classificação.

Um show 
de emoção 
e simpatia 
do jovem 

Artur Sales 
que recebeu 

seu troféu 
de Melhor 

Indústria 
de Azeites 
e produtos 
Industriali-
zados das 

mãos do 
Presidente 

da Rede 
Supermarket 

Sr. Manuel 
Barreiros

Azeites e produtos industriAlizAdos sAles
ind. e comércio de Azeites e óleos VeGetAis

Um dia especial para a família Sales Indústria e Comércio de Azeites 
e Óleos Vegetais numa foto especial o diretor executivo Artur Vini-
cius Sales e seu pai Artur Monteiro feliz com o prêmio

distriBuidorA de frutAs leGumes VerdurAs - BenAssi hiGiene e BelezA - copApA
A Benassi é o maior grupo 

distribuidor de frutas do Brasil. 
Iniciaram atividades em 1952 na 
cidade de Jundiaí, no interior de 
São Paulo, com o cultivo de uva. 
Hoje estão presentes nos esta-
dos de São Paulo, Espírito San-
to, Minas Gerais, Paraná, Rio de 
janeiro, Rio Grande do Sul e ain-
da contam com uma filial inter-
nacional no Chile. Além de dis-
tribuir frutas, legumes, verduras 
e flores para as principais redes 
de supermercados do Brasil.

O empresá-
rio Orlando 
Scarpinelli 
recebendo 
seu troféu 
Top BGA 
de Melhor 
Distribui-
dora F.L.A. 
entregue 
pelo Lenicio 
Paixão Bar-
bosa (Su-
permercado 
Guanabara)

O dinâmico 
empresário 
Orlando 
Carlos 
Scarpinelli 
feliz com 
mais um 
prêmio 
conquis-
tado com 
sua equipe 
de cola-
boradores 
e demais 
amigos

Em um close 
durante a en-
trega do Prê-
mio Top BGA 
2014 Wilson 
de Sá,(Dire-
tor da BGA) 

Eduardo – Su-
permarket e 

Orlando Car-
los Scarpinelli 

(Benassi) e 
Angela (Su-

permarket

A Cia Padua-
na de Papéis – 
Copapa tem sua 
origem em 1960 
através de um 
grupo de empre-
endedores da 
cidade de Santo 
Antonio de Pá-
dua. Localizada 
no noroeste do 
Estado do rio 

O homenage-
ado do dia Sr. 
Justino Oliveira 
Gomes de Cas-
tro (Supermer-
cado Mundial) 
realizando a en-
trega do troféu 
ao Fernando 
Pinheiro – Pre-
sidente Copapa 
Melhor Indústria 
de Higiene e 
Beleza

Sr. Justino Oli-
veira de Cas-
tro o grande 
homenageado 
do dia com 
o Presidente 
da BGA José 
de Sousa e o 
Manuel Leite

de Janeiro, sua 
criação se apoia 
no contexto de 
crescimento in-
dustrial brasileiro, 
onde esses em-
presários veem 
na fundação da 
Copapa uma for-
ma de fomentar o 
desenvolvimento 
regional.

Uma belíssi-
ma imagem 
da família 
Mundial na 
festa da entre-
ga do Prêmio 
Top BGA
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Num lin-
do visual 
a noiva, 
Thaís 
Antunes, 
quando 
chegava 
de carru-
agem, na 
Cate-
dral, de 
Petrópolis 
para a 
cerimônia No interior da Catedral, momento quando o noivo Carlos Henrique 

Leite recebia a sua amada e futura esposa, Thais Antunes com um 
beijo

Durante a cerimônia matrimonial, os jovens Thais e Carlos Henri-
que, diante do celebrante, Padre Adenilson, no momento que decla-
ravam esse lindo amor, colocando as alianças

Thais e Carlos, a união de
duas vidas selou o amor

No altar da Catedral de Petrópolis podemos ver os padrinhos do 
noivo lindamente vestidos 

De outro ângulo mostrando felicidade e elegância, os padrinhos da 
noiva

Assim podemos descrever 
a bela história de amor 

entre os jovens Thais Antu-
nes e Carlos Henrique Leite. 
De se detalhar os preciosos 
momentos que revestiram 
com profunda emoção aque-
le sábado, dia 15 de agosto 
... Eram aproximadamente 
17 horas de um horário de 
verão, mas era inverno que 
dava os ares românticos, fa-
zendo um lindo cenário para 
as graças do matrimônio. 
Tudo estava dominado por 
uma sensibilidade que só os 
corações amorosos podiam 
decifrar, Thais e Carlos, fo-
ram capazes disso para en-
tão escolherem momento tão 
especial para essa união. E 
assim a monumental Cate-
dral de Petrópolis foi o ma-
jestoso cenário religioso para 
a consagração dos jovens, 
perante as bênção de Deus. 
A cerimônia iniciou com a 
chegada do noivo Carlos, 
seguindo para o altar, onde 
já se encontravam os padri-
nhos. Os acordes sacros res-
soaram, numa vibração que 
“impregnou” toda a Igreja, 
de cristalina emoção, envol-
vendo todos os presentes. 
Neste instante anunciava 
a chegada da noiva Thais, 
reluzente em seu traje nup-
cial, gracioso vestido branco, 
todo ornamentado, enfim, 
um finíssimo trabalho de alta 
costura. Acompanhada de 
seu pai, Fernando Antunes 
seguiu os caminhos do altar, 

pai orgulho e filha emociona-
da... Era indecifrável aque-
le momento para ambos e, 
também, para o noivo, Car-
los Henrique que ao ver sua 
“princesa” caminhar ao seu 
encontro, também demons-
trava uma alegria incontrolá-
vel. À medida que se apro-
ximava do altar, Thais fitava 
seu “príncipe” Carlos e, aos 
poucos ambos estreitavam 
seus sentimentos. Finalmen-
te, o encontro perante o ce-
lebrante para então serem 
abençoados nesta noite. 
Os doces momentos desta 
celebração matrimonial, na 
Catedral de Petrópolis, por 
certo ficarão para sempre 
gravados na memória dos 
jovens nubentes. A mensa-
gem que o Padre Adenilson 
fez chegar aos corações dos 
noivos, o par das alianças no 
momento de ambos dizerem 
o compromisso nupcial e o 

Para o 
álbum de 
família, a 
tradicional 
pose no altar 
da Catedral 
com os 
noivos, seus 
pais e as 
daminhas, 
Manuela 
Marques, Jú-
lia Antunes, 
Maria Fer-
nanda, Luísa 
Antunes e 
os padrinhos 
dos noivos

Outro belo instante, desta belíssima recepção, a saída dos noivos 
sob os aplausos e uma chuva de papel picados

beijo no altar que não pode-
ria faltar, enfim, tudo foi divi-
no e resplandecente... Dos 
momentos ainda vividos na 
Catedral, a tradicional pose 
no altar, dos noivos com seus 
pais, certamente é um dos 
bonitos flagrantes que vão 
para “o álbum matrimonial” e 
a foto com os padrinhos, daí, 
Thais e Carlos assim unidos 
deixaram a Catedral para re-
cepcionar seus convidados 
em mais um fascinante ce-
nário da sua noite, o Castelo 
Country Clube.

De um clima formosa-
mente aconchegante, “ves-
tiu-se” o Castelo Country 
Clube. Uma iluminação 
muito romântica, flores e 
adereços envolviam todo o 
ambiente, assim como cada 
mesa recebeu toques gra-

ciosos. Realmente, o res-
ponsável pela decoração foi 
muito feliz e tudo causava 
admiração, até mesmo para 
aquelas pessoas acostuma-
das a grandes recepções. 
Nota mil!..

A harmonizar com o am-
biente, o buffet, verdadei-
ramente, com sua catego-
ria, dá relevo especial aos 
acontecimentos sociais com 
um serviço de grandeza, e 
preparou com requinte espe-
cial um coquetel-jantar para 
brindar esta noite dos jovens 
Thais e Carlos Henrique. 
Houve um belíssimo bolo e 
brindaram com champanhe 
a feliz união, repartindo com 
seus convidados fatias de 
felicidade do “Bolo Matrimo-
nial”, acompanhado de do-
ces finos e lembrancinhas.

Eis aí, 
sob chuva 

de papel 
picado,um 
verdadei-

ro show 
pirotecni-
co trans-

bordando, 
felicidade, 
os noivos, 

durante 
a valsa 

comemo-
rativa a 

esta linda 
união

No salão do renomado Castelo Country Clube de Petrópolis, os noi-
vos, Thais e Carlos Henrique viveram a emoção da sua festa de 
casamento. Aqui, numa pose, junto ao lindo bolo e mesa de doces, 
que enfeitavam a linda mesa

Foi um show de alegria e felicidade, no Castelo Country Clube 
de Petrópolis. Na foto, Manuel leite e Florinda, os noivos Carlos 
Henrique Leite e Thais Antunes, durante a valsa, brindando a este 
dia mais importante de suas vidas

Uma apoteose de emoção no tradicional brinde festivo, reunindo 
os pais do noivo Maria Fernanda Godinho e José Carlos Leite, os 
pais da noiva Fernando Antunes e Eneida Passos e os nubentes 
Carlos Henrique Leite e Thais Antunes

Um brinde ao amor a esta linda união: Justino Assunção (Mundial), 
José Roberto (Dakota) e sua esposa Janete, noiva, Thais Antunes, Luís 
Cláudio Leite e esposa Luciana (Mundial) e Ricardo Leite (Mundial)

Num registro fotográfico, os noivos, Thais e Carlos Henrique com os 
tios Sérgio Leite e Vera Godinho

Num close 
especial, 
desta noite 
mágica e 
inesquecí-
vel do enla-
ce de Thais 
Antunes 
e Carlos 
Henrique 
vemos os 
tios, da noi-
va Joaquim 
Antunes 
e Cristina 
Margarit

Uma imagem 
marcante do 
enlace da 
Thais Antu-
nes e Carlos 
Henrique, 
diante do 
lindo Castelo 
Country 
Clube, em 
Petrópolis, 
os noivos 
com seus 
padrinhos, 
pais, demais 
familiares e 
amigos
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NESTE FINAL DE SEMANA!

Um abraço aqui enviamos aos amigos Claudio Alba assessor do 
vereador Toninho Paiva e o Albino Vieira ex-apresentador do Ra-
ízes e do Rancho da Casa do Minho. Ambos bons amigos e que 
tem o dom da palavra. Sim porque falar ao microfone, não basta 
só despejar, tem de saber o que fala.

O Homenageado em sua terra Natal, Cinco Vilas Sr. Amilcar Fer-
reira e esposa, com os amigos inseparáveis Sr. Albino Monteiro 
e esposa, que la foram prestigiar a festa.

Aqui o amigo Sr. Ademar Fevereiro, presente a reabertura da 
nova Panificadora Vila Monumento na ultima semana, com o só-
cio Sr. Domingos Marques Lourenço, que com seus 91 anos de 
vida, ainda esta na ativa. É só ir La conferir.

Dia 20.08.2015
João Manuel Veríssimo; Sra. Cleusa Tei-
xeira (esposa Carlos Teixeira); A amiga 
Bernadete Lima (integrante do fã clube 
do cantor Roberto Leal); Faria aniversario 
neste dia o falecido guitarrista Mario Rui.
Dia 21.08.2015
Amanda Helena Meirinhos (integrante 
do Grupo Folc. Dos Veteranos de São 
Paulo do Clube Português); Alexandre 
Fernandes; Fátima Lopes Pires (es-
posa Orlando Pires saudoso ex-vice 
social da Associação Portuguesa de 
Desportos).
Dia 23.08.2015
Dr. Gil Leça Pereira; Aniversário casa-
mento Armindo Louzada e Fátima Lou-
zada; Sra. Amélia Albertina Torres Mar-
tins (esposa do amigo Manuel Martins, 
mãe da simpática Dra. Juliana Martins); 
O artista Clineu Conelheiro ( cantor e te-
cladista no Resort Monte das OIiveiras). 

Dia 24.08.2015
José Augusto Assunção (o conhecido Zé 
Boleiro); Dr. André Pinto de Souza (o co-
nhecido APS Amar Portugal Sempre); Vir-
ginia dos Ramos Almeida; Rodrigo Justino 
(esposo da belíssima Carla Esteves e filho 
do casal Sra. Otilia e Sr. Carlos Justino).
Dia 25.08.2015
Márcia Gamboa Torres; Sra. Maria Lucia 
da C. Vaz Melo (esposa do amigo Eduar-
do Melo); Ildefonso Rodrigues; Ana Dias; 
Rafael dos Ramos Almeida; Neide Had-
dad Lopes; Guilherme do Buffet.
Dia 26.08.2015
Mário Martins de Almeida (ex-presiden-
te do conselho deliberativo da Casa de 
Portugal de Campinas); Virginia Salete 
dos Ramos Almeida; o amigo Luis Clau-
dio Almeida; Mara Regina (filha do casal 
amigo Sra. Luiza Bravo e o Sr. Caldeira); 
a amiga Neide Sujdik; Sr. Fernando Pai-
va Castro (Diretor do Sampapão).

Venha Conhecer em São Paulo
A 1ª Loja da Rota do Azeite

A 1.a loja da Rota do Azeite 
de Trás os Montes Portugal/
Brasil, foi inaugurada recente-
mente na Padaria Água Viva, 
na zona leste de São Paulo, 
e contou com a presença do 
cantor Roberto Leal e do Pre-
sidente da Rota do Azeite Dr. 
Jorge Morais. Os produtos ali 
comercializados são da região 
de Mirandela, Trás os Montes, 

Portugal, e ali você  encontra 
os melhores azeites produzi-
dos na Rota do Azeite, e ainda 
enchidos, queijos, azeitonas, 
doces portugueses, sardinhas 
em conserva e outras iguarias 
da culinária portuguesa. Es-
ses produtos são exclusivos 
para as padarias que farão 
parte da rede Rota do Azeite 
de Trás os Montes Portugal/

Brasil. O projeto da Rota do 
Azeite para as padarias em 
São Paulo é liderado pelo 
empresário Victor Dinis e sua 
Família Dinis. Faz parte desse 
projeto, lançar um total de 25 
lojas até dezembro de 2.015, 
e até 2.020, o total de 250 lo-
jas. As próximas lojas serão 
inauguradas na Padaria Ma-
nhattan no Brooklim, na Chips 

Padaria, na Adega Cais do 
Porto na Portuguesa de Des-
portos, na Braseiro Paes e 
Doces em Guarulhos e na Pa-
daria Flor do Ipê em São Jose 
dos Campos. A Padaria Água 
Viva que já comercializa estes 
produtos fica localizada na Av. 
Amador Bueno da Veiga, n.o 
4346 no Jardim Popular fone 
(11) 2681.5656

O Presidente da ROTA DO AZEITE DE TRÁS OS MONTES - PORTUGAL/
BRASIL Sr.  Victor Dinis e o embaixador Roberto Leal.

Na inauguração vemos os principais integrantes da Rota do Azeite, Sr. Vic-
tor Dinis, o Dr. Jorge Morais, o Deputado Arnaldo Faria de Sá, o cantor 
Roberto Leal, o General Jose Alfredo e o Sr. Julio Dinis. 

Venha Desfrutar do  “Almoço das Terças”
Isso mesmo venha você também 
desfrutar deste bom convívio se-
manal, sempre às terças feiras na 
Portuguesa de Desportos, mais 
precisamente na “Taberna Cais 
do Porto”. Entre um copo e outro, 
um bom papo, rever amigos e sa-
borear a deliciosa gastronomia 
portuguesa, sempre aos cuidados 
da “expert” Tereza Morgado e sua 
assistente Terezinha. Neste dia foi 

comemorado o aniversario do Sr. 
Afonso Serrano que comemorava 
seu aniversario, 58 anos, neste dia 
11.08. 2015. A Sra. Tereza Morgado 
fez uma surpresa, oferecendo-lhe 
um bolo e o “Parabéns” cantado pe-
los amigos das Terças. Caro leitor 
apareça você também por lá, sua 
participação é por adesão. Infor-
mações e reservas pelo fone (11) 
3228.2627.

Vemos o aniversariante Sr. Afonso Serrano, ao lado do amigo Ricardo de 
Melo Vargas, a anfitriã Teresa Morgado e o Toninho das Flores.
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600 anos da conquista de Ceuta
Há 600 anos, no dia 22 de agosto de 
1415, a mais ocidental das nações da 
Europa, o Reino de Portugal, comanda-
do pelo iniciador da dinastia da Casa de 
Avis, D. João I O de Boa Memória, des-
lumbraria o Velho Continente, que pare-
cia então encurralado ao longo de qua-
se todo o Mediterrâneo pelos exércitos 
maometanos, com a conquista, na cos-
ta do Marrocos, da mítica cidade de Ceu-
ta. Fundada pela Fenícia, atual Líbano, 
no século VII antes de Cristo, na mar-
gem africana do Mare Nostrum, e ba-
tizada com o nome atual pelo Império 
Romano, no final do primeiro século do 
Cristianismo, Ceuta foi conquistada pelo 
próprio D. João I, que esteve à frente dos 
exércitos lusitanos, como mostra a ilus-
tração, com o apoio dos três filhos – D. 
Duarte I O Eloquente (que seria sobe-
rano de 1433 a 1438), D. Pedro O Infan-
te das Sete Partidas(Príncipe Regente 
de 1439 a 1448) e o Infante D. Henrique, 
que fundaria três anos mais tarde, nos 
contrafortes do Algarve, a célebre Esco-
la de Sagres, por onde passariam todos 
os mestres da navegação da época dos 
Grandes Descobrimentos. Nascido 109 
anos depois da batalha pela conquista 
de Ceuta, o poeta Luis de Camões imor-
talizaria o feito dos monarcas de Avis em 
seu monumental poema épico, Os Lusí-
adas, publicado em 1572, ao narrar as 
façanhas portuguesas nos mares, entre 
os séculos XV e XVI, tendo como pon-
to de partida a gloriosa conquista de D. 
João I e os seus filhos. Ceuta permane-
ceria lusitana, a rigor, até 1580, quando, 
após o desaparecimento de D. Sebastião 
no Marrocos, em 1578, todos os territó-
rios portugueses passaram ao controle 
da coroa espanhola. Voltariam a ser por-
tugueses 60 anos depois, em 1640, pra-
ticamente todos os antigos domínios de 
Lisboa, porém, Ceuta recusou-se a acei-
tar a nova soberania da Casa de Bragan-
ça, que substituiu os mestres de Avis, e 
optou por permanecer sob a bandeira 
espanhola – como está até hoje. A Espa-
nha mantém ainda um outro território no 
Marrocos, Melilha, igualmente localiza-
da no Mediterrâneo. Mas a antiga capital 
do Marruecos Español, Tetuán, que tam-

bém fora portuguesa, deixou de perten-
cer, em 1960, aos soberanos de Madri.     
Ceuta fora durante os setecentos anos 
da presença islâmica na Península Ibé-
rica, desde o século VIII ao XV, o pos-
to avançado de califas e sultões orien-
tais que, a partir da Andaluzia espanhola 
e o Algarve português, comandavam 
grande parte dos territórios dos dois pa-
íses. Mas, quando D. João I ultrapassou 
as muralhas da cidade, deveras, Ceuta 
estava longe de ser um acampamento 
em pé de guerra. A bela cidade rodea-
da de laranjais perfumados, jardins ver-
des e árvores frondosas, multiplicava as 
torres dos minaretes de suas mesqui-
tas no opalino céu africano – observou a 
perspicaz historiadora inglesa de origem 
francesa Elaine Sanceau (1896 – 1978), 
na sua maravilhosa obra Castles in 
Africa, de 1961, 
cuja tradução 
seria publica-
da em Barce-
los, pela Com-
panhia Editora 
do Minho, com 
o título de Cas-
telos em Áfri-
ca, uma refe-
rência a um dos 
legados deixa-
dos pela pre-
sença portu-
guesa em todo 
o Marrocos, de Ceuta a Agadir, por qua-
se quatro séculos. Dentro dos seus pá-
tios de mosaicos os habitantes de Ceuta 
gozavam todas as comodidades e luxos 
conhecidos do mundo de língua árabe e 
de fé muçulmana, porque, como enfati-
zou a escritora, não obstante a sua his-
tória acidentada, Ceuta havia enriqueci-
do, pois, pela sua posição estratégica, 
dominava a via marítima entre Europa e 
África. Pelo estreito ao Sul do Mediter-
râneo, com menos de 14 quilômetros de 
largura, não podia passar, com efeito, 
um navio sem entrar em contato com o 
porto de Ceuta. As galés das duas prin-
cipais repúblicas marítimas italianas, Ve-
neza e Gênova, bem como as embarca-
ções da francesa Marselha e a da catalã 

Barcelona, carregadas de riquezas, ao 
abrirem caminho para o Norte ou para 
Oeste, quer quisessem ou não, tinham 
que recolher as velas com seus respec-
tivos brasões nacionais, pois, à época, 
as duas margens do canal, de Ceuta ao 
penhasco de Gibraltar, estavam sob con-
trole do califado islâmico da espanhola 
Granada – descreve, assim, Elaine San-
ceau, que chegou a viver no Rio de Ja-
neiro, nos anos 1920, mas desde a dé-
cada seguinte se estabeleceu na cidade 
do Porto, onde escreveu muitas de suas 
obras, entre as quais, para além da ci-
tada acima, magníficas biografias dedi-
cadas ao Infante D. Henrique, ao Almi-
rante Vasco da Gama e ao Vice-Rei da 
Índia Afonso de Albuquerque - e um me-
morável ensaio sobre o lendário impera-
dor cristão etíope Prestes João.

Admirador da 
obra de Elaine 
Sanceau, mas, 
p r inc ipa lmen -
te, da epopéia 
de D. João I e 
de seus três fi-
lhos, visitei Ceu-
ta, pela primeira 
vez, em setem-
bro de 1978, 
como enviado 
especial do di-
ário carioca O 
GLOBO, do qual 

então era correspondente em Roma – de-
pois de ter vivido dois anos entre Lisboa, 
acompanhando os sobressaltos seguintes 
à Revolução dos Cravos, de 25 de Abril de 
1974, e Madri do ‘destape’ democrático, 
após a morte do Generalisimo Francisco 
Franco e com a gloriosa chegada ao tro-
no do Rei Juan Carlos I de Borbón. Des-
lumbrei-me ao chegar a Ceuta e consta-
tar que a principal avenida da cidade, a 
Calle de Camoens, assim grafada, reve-
rencia o poeta de Os Lusíadas – e nela, 
ao número 5, fiquei hospedado no apar-
tamento 316 do Gran Hotel Ulises. Tam-
bém o brasão de Ceuta continua a ser as 
quinas usadas pela Casa de Avis de D. 
João I sobre uma bandeira, como a de 
Lisboa, em gomos preto e branco.              

Três Candidatos, Dois vão chorar
Nova época, novo Campeo-
nato. Claro está que são três 
os candidatos ao título, Ben-
fica, Porto e Sporting, com 
os respectivos técnicos, Rui 
Vitória, Lopetegui e Jorge Je-
sus. De certa maneira Jesus 
em Portugal está cada vez 
mais parecido com Mourinho 
na Inglaterra, ambos magné-
ticos carismáticos e incontro-
láveis. Fazem parte de outro 
campeonato, dos que se fa-
zem ouvir. Jorge Jesus grita 

com os jogadores, com os 
rivais, e se tornou no Benfica 
o treinador mais laureado da 
história do Benfica, reforça a 
condição de treinador mais 
vezes campeão em Portugal. 
Vai com onze troféus no cur-
rículo e não tem rival à vista. 
A Supertaça de Portugal, já 
coloca o Rui Vitória em des-
vantagem, com placar favo-
rável ao Sporting.  Rui Vitória 
pareceu desanimado, face às 
provocações do general mais 

velho e o placar de 1x0 para 
o Sporting. Esta será a cruz 
diária que ele terá até mostrar 
serviço. Julen Lopetegui  do 
Porto encontra-se de novo à 
frente de um plantel luxuo-
so- Ferrari da Liga. Trata-se 
do melhor lote de futebolistas 
em Portugal. Portanto, três 
candidatos são os postulan-
tes ao título. Dois ficarão cho-
rando.
(Direto da Ilha da Madeira - 
Portugal)

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

do Mar”, com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Dia 22.08.2015
Festival de Folclore na Casa de 
Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo esta-
rá nesta noite realizando um festival de 
folclore a partir das 19 horas. Teremos a 
exibição do grupo da casa e como con-
vidados o Grupo Folc. dos Veteranos de 
São Paulo do Clube Português e o Con-
junto Folklórico Chile Lindo. O convite 
serão 2 kg de mantimentos que serão 
doados para o Lar da Provedoria. Infor-
mações: Av. da Liberdade, 602 Bairro da 
Liberdade  
Tel. (11) 3273.5555 – 3273.5553 
Dia 29.08.2015
33.o Aniversário Grupo da Casa de 
Portugal Praia Grande
A Casa de Portugal de Praia Grande 
estará em festa nesta noite a partir das 
20 horas para comemorar os 33 anos de 
vida do seu grupo folclórico. Teremos 
churrasco de carne, lingüiça, frango frito, 
farofa vinagrete, salada e ainda muitos 
outros produtos no bar. Como atração 
teremos o Grupo Folclórico Os Lusíadas 
de Maringá-Paraná e o aniversariante. 
Convites e informações na secretaria ou 
com a diretoria.  Av. Paris 1.500 Canto do 

Forte - Praia Grande – São Paulo fones 
(13) 3491.4559  
secretaria@casadeportugalpg.com.br 
Festa da Tainha no Centro Cultural 
Português
Belíssima será a festa da Tainha que o 
Centro Cultural Português estará reali-
zando neste dia em sua sede à partir das 
20 horas. Teremos a exibição do Rancho 
Folclórico verde Gaio e como convida-
do o Rancho Folc. Vilas de Portugal. 
Convites e informações Av. Ana Costa, 
290/294 SANTOS/SP 
Fone: (013) 3234-6503 - Fax: (013) 3234-9395
centroculturalportugues@hotmail.com
Tasca da Casa de Portugal de Campinas
A Casa de Portugal de Campinas es-
tará nesta noite realizando sua Tasca. 
Comidas típicas, danças com o Grupo 
Folclórico da Casa de Portugal e muito 
bailarico com sua tocata para todos se 
divertirem. O ingresso custa R$ 20,00 
que será revertido em consumação. In-
formações Rua Ferreira Penteado, 1349 
Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752  
www.casadeportugalcamp.com.br 
Dia 13.09.2015
Almoço de Nossa Sra. Da Mó
O Arouca São Paulo Clube estará em 

festa neste dia a partir das 12 horas 
para venerar Nossa Sra. Da Mó. Te-
remos missa às 11 horas seguida de 
procissão, seguindo-se um almoço 
com Bacalhoada à Moda de Arouca e 
apresentação do Rancho Folc. do Arou-
ca São Paulo Clube e para terminar um 
grande arrasta-pé. Informações convi-
tes e reservas a Rua Vila de Arouca 306 
(Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi 
ou pelos fones 
(11) 2455.1000 - 2455.1988 - 2497.2581 
www.aroucaclube.com.br
Dia 20.09.2015
Roberto Leal nos 30 anos da Casa de 
Portugal do ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC 
dando continuidade às comemora-
ções dos seus 30 anos, estará tra-
zendo o ídolo Roberto Leal neste dia. 
Teremos às 12,30 almoço self-service 
bacalhoada a moda além de outros 
pratos e acompanhamentos e às 15 
horas o grande show de Roberto Leal. 
Convites e informações R. Nossa 
Senhora de Fátima 55 - Santo André 
– São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188  
casa@casadeportugalabc.com.br

Programe-se
Dia 22.08 Festival de Folclore na Casa 
de Portugal, exibição do grupo da casa 
e como convidados o Grupo Folc. dos 
Veteranos de São Paulo do Clube Portu-
guês e o Conjunto Folklorico Chile Lindo, 
entrada 2 kg de mantimentos que serão 
doados para a Provedoria; Dia 29.08 Co-
memoração dos 33 anos do Grupo Folc. 
Da Casa de Portugal de Praia Grande 
tendo como convidado o Rancho Folc. 
Os Lusíadas de Maringá; Festa da Tai-
nha no Centro Cultural Português com 
exibição do Rancho Folc. Verde Gaio e 
como convidado o Rancho Folc. Vilas 
de Portugal; Tasca da Casa de Portugal 
de Campinas com comidas típicas exibi-
ção do seu grupo e musica para dançar; 
Dia 13.09 festa de Nossa Sra. Da Mó no 
Arouca, missa procissão e almoço ba-
calhoada a moda de Arouca e exibição 
Dio Rancho Folc. do Arouca; Dia 20.09 
Festa dos 30 anos da Casa de Portugal 
do Grande ABC tendo como atração o 
ídolo Roberto Leal; Dia 27.09 Cozido a 
Portuguesa do Rancho Folcl. Pedro Ho-
mem de Mello.
O presidente 
Do Elos Internacional da Comunidade 
Lusíada,  José Ângelo Lobo do Ama-
ral, convoca o vice-presidente, os vice-
-presidentes internacionais para os 
continentes, os governadores distritais, 
os presidentes de unidades elistas e de 
células elistas, os delegados e compa-
nheiros elistas, do Brasil, de Portugal 
e Ásia, para estarem presentes à XXX 
Convenção Internacional, a realizar-se 
entre os dias 14 e 18 de outubro de 2015, 
no Município de Santos,  São Paulo, Bra-
sil, tendo como anfitrião o Elos Clube de 
Santos – Célula Mater, quando teremos 
uma intensa programação.
A Câmara
Portuguesa convida a todos a parti-
cipar do quarto Happy Hour de 2015. 
Será nesta quinta feira dia 20.08, das 
19h00 às 21h30. O encontro será no 
EOLO (R. Dr. Renato Paes de Barros, 
125 - Itaim Bibi). 

Agende aí
O ídolo Roberto Leal estará na Casa de 
Portugal do Grande ABC dia 20.09. Dia 
04.10 na Pousada Monte das Oliveiras 
e dia 07.11 no Arouca São Paulo Clube. 
Semana
Passada, aqui falei a respeito de um gru-
po de senhoras, vindas em duas vans de 
São Caetano do Sul, fez reserva de cer-
ca de 30 lugares antecipados e quando 
lá chegaram os 30 lugares não existiam.
Pois bem
Este grupo liderado pela Sra. Arlete Ca-
ron, nos enviou um email com suas recla-
mações e até relatando mais tratos por 
parte de alguns da Portuguesa, e disse 
que o mesmo email foi enviado para a 
presidência da Portuguesa de Despor-
tos.
Sabemos
Que nada ira resolver, essa amiga rela-
tar o fato à direção, pois sabemos que os 
problemas do clube são muito maiores 
que esses, e nada vem acontecendo.
Encontramos
Com o Presidente da Portuguesa no re-
cente aniversario do Clube Português 
e o mesmo disse que nada haveria por 
ocasião do aniversario do Clube, pois o 
clube não tinha condições.
Teve gente
Dizendo por aí, que a comemoração de 
aniversário consta do estatuto do clube, 
que tem de ser comemorado de uma for-
ma ou outra. Mas de que adianta estar no 
estatuto, se não há $$ dim dim....
A comemoração
Do aniversario da Portuguesa, aconte-
ceu, sim isso mesmo aconteceu no ani-
versario do Clube Português na ultima 
semana. 
Com direito
A parabéns e corte do bolo com o Brasão 
da Portuguesa, quem La esteve viu. De 
quem terá sido a idéia??? 
É neste sábado
O Festival de Folclore que a Casa de 
Portugal ira realizar. Teremos a exibição 
do grupo da casa e como convidados o 
Grupo Folc. dos Veteranos de São Pau-

lo do Clube Português com o apoio da 
Zarco Turismo, Trevo estacionamentos 
e Grupo Leograf, e o Conjunto Folklo-
rico Chile Lindo. A entrada são 2 kg de 
mantimentos que serão doados para a 
Provedoria.
Tasca
Teremos na Casa de Portugal de Campi-
nas, seguindo o padrão da antiga Tasca 
do Aldeias e posterior Tasca do Tras-
montano aqui em São Paulo. 
Teremos em Campinas
Neste dia 29.08 a partir das 20 horas co-
midas típicas e musica para dançar com 
a tocata do seu grupo que se exibirá. 
Será
Que o Mané das Águas já recebeu pelos 
produtos que entregou numa de nossas 
entidades para uma festa???? Eu fos-
se ele punha a “boca no trombone”. Em 
nosso meio não estamos acostumados a 
esse tipo de coisa, não estamos acostu-
mados a lidar com caloteiros.
Recentemente
Vários foram os diretores empossados 
para o Conselho da Comunidade. Em 
determinados eventos muitos têm sido 
vistos.
O mesmo
Não aconteceu na festa de Nossa Sra. 
Do Monte da Casa Ilha das Madeira no 
ultimo domingo, não havia nenhum dire-
tor para representar a entidade que re-
presenta todas as nossas entidades. O 
Mané Bettencourt como é conhecido, é 
gente boa, merecia o prestigio.
Aliás 
Nem veículos de comunicação, que se 
dizem da comunidade lá estavam, para 
prestigiar a entidade. Será que o presi-
dente não liberou verba????
Não esqueçam
Dia 30.08 dia do habitual convívio da 
Casa do Minho, o mesmo não estará 
acontecendo em virtude de férias.

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

Pensamento da Semana
Educar é semear com sabedoria e colher com paciência.
Frase de para – choque
As mulheres perdidas são as  mais procuradas...
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Amilcar Ferreira 
Homenageado na terra que o viu nascer

Foi no ultimo dia 18 de julho de 
2.015, que a Freguesia das Cinco 
Vilas, Conselho de Figueira do Cas-
telo Rodrigo, Distrito da Guarda, fez 
um justo reconhecimento homena-
geando, àquele que ali nasceu e aos 
18 anos de idade partiu, em busca 
de novas oportunidades. Mas nunca 
esqueceu sua terra, e tem participa-
do ativamente naquela comunidade 
quando lá vai de férias, bem como 
em São Paulo onde criou suas raí-
zes, e aqui é muito querido e estima-
do por todos, trata-se do Sr. Amilcar 
Souropires Ferreira (mais conhecido 
como o Sr. Amilcar da Rede Trevo 
de Estacionamentos). A homena-
gem foi oferecida pelo Conselho de 
Figueira do Castelo Rodrigo, que 
nomeou nas Cinco Vilas, duas vias 
com o nome do Sr. Amilcar, como 
reconhecimento a sua forte ligação 
com a comunidade. O Sr. Amilcar 
Ferreira, quatro anos depois de 
chegar ao Brasil, casou-se e levou 
sua esposa Sra. Maria de Lourdes 
(também nascida nas Cinco Vilas) 
para o Brasil, a fim de constituírem 
família. Fruto desta união nasceu 
uma filha Elza, que já lhes deu dois 
netos, o Marcos e o Eduardo que já 
lhes deram duas noras a Gabrielle 
e a Tatiana, que por sua vez já lhes 
deram um bisneto o Alexander. Sem 
jamais esquecerem suas raízes, re-
gressam desde então, sempre que 
possível, a freguesia para visitar pa-
rentes e amigos, e ajudam a manter 
a festa de Nossa Senhora do Pran-

to, da qual são devotos. A cerimônia 
que teve inicio com a celebração 
de uma missa de ação de graças, 
marcou também a apresentação da 
família Ferreira, que lá esteve com-
pleta para prestigiar o Patriarca e 
homenageado Sr. Amilcar. Dentre 
os presentes destacamos o presi-
dente do Conselho da Figueira do 
Castelo Rodrigo Sr. Paulo Langrou-

va  que entregou ao Sr. Amilcar o 
Brasão do Concelho, a Bandeira da 
Freguesia e fez a nomeação formal 
da “Rua Amilcar Souropires Ferrei-
ra” e também da “Travessa Amilcar 
Souropires Ferreira”, que deixou o 
homenageado muito emocionado e 
agradecido, à sua terra e às suas 
gentes. As comemorações se es-
tenderam por todo dia.

O homenageado Sr. Amilcar Ferreira a esposa Sra. Maria de Lurdes e a 
placa da travessa que leva seu nome.

Detalhe dos presentes no instante do descerramento da placa e da ho-
menagem.

O Homenageado Sr. Amilcar Ferreira e 
toda a sua família reunida.

Venha Conhecer a Nova
Panificadora Vila Monumento

Totalmente remodelada, abriu 
suas portas no ultimo dia 
14.08.2015, a Nova Panificadora 
Vila Momento, já com cerca de 
60 anos de fundação. Agora com 
instalações modernas, ficou mais 
ampla, tem um belíssimo painel 
recordando o Museu do Ipiranga, 
conta com lanchonete, restau-
rante, pizzaria com forno a lenha, 
padaria, confeitaria, deposito de 

materiais, deposito para bebidas, 
3 câmaras frias, escritório para a 
diretoria, refeitório, vestiário mas-
culino e feminino para os cerca de 
42 funcionários. Na ultima sexta 
feira Além dos clientes já habitu-
ais, lá estiveram muitos amigos, 
familiares e fornecedores. Na 
nova Panificadora Vila Monumen-
to, você encontra pão sempre 
quentinho, doces finos e variados, 

biscoitos de diversas qualidades, 
bolos, queijos, frios e conservas 
diversas, lanches, salgados em 
geral, assados, pizzas e almoço 
todos os dias tendo às sextas fei-
ras bacalhau ao forno e aos do-
mingos bacalhau assado. Anote 
ai o endereço da Panificadora Vila 
Monumento Rua Dr. José Maria 
de Azevedo, 259 - Vila Monumen-
to, São Paulo, fone (11) 2272-9658

Os sócios Sr. Domingos Marques Lourenço com seus 91 anos 
de vida, o Sr. Pedro Sobrinho, o Sr. Manuel Alves Pereira, e 
ainda a esposa Sra. Eliete Pereira e a Cristina Rodrigues. A nova fachada da Panificadora Vila Monumento.

Números da Fipan 2015
A Fipan 2015, por mais uma edição reforça 
a sua posição como sendo a principal feira 
com foco no food service e seus operadores.
Nesta edição coroada de sucesso, tive-
mos cerca de 320 expositores somando 
mais de 450 marcas, apresentaram seus 
lançamentos, tendências e cursos dos 
mais variados para um público visitante al-
tamente qualificado. O público visitante do 
evento foi de 61.077, que superou a marca 
de R$ 1 Bilhão de negócios iniciados. Dos 
visitantes 50,86% foram proprietários / di-
retores de estabelecimentos, 46,95% to-
madores de decisão, 49,31% profissionais 
da industria  de panificação e confeitaria. 
O evento recebeu ainda, 160 caravanas, 
visitantes de todos os estados do Brasil, 
1.018 cidades, 45 países. Não acha que 
é um ótimo negocio??? Faça sua reserva 
para a Fipan 2016.

Depois da temporada de sucesso na Bai-
xada Santista, chegou a vez do público 
de São Paulo curtir as atrações e brindar 
os 30 anos do Circo Spacial. Reduto da 
alegria de paulistas e paulistanos, con-
sagrado pela crítica e pelo público, o 
Spacial é considerado um dos melhores 
circos brasileiros na atualidade. A es-
tréia será dia 4 de setembro, sexta-feira, 
às 20h30, ao lado do Shopping Center 
Norte, local considerado o novo pátio 
oficial do Circo, segundo o Secretário 
de Cultura (Nabil Bonduki), sob a coor-

denação do Centro de Memória do Circo 
(Verônica Tamaoki). O mais paulistano 
de todos os circos, já esteve em cartaz 
em incontáveis cidades nos últimos anos 
e conquistou uma legião fiel de fãs que 
acompanham as turnês mesmo fora de 
suas cidades. Também participou de im-
portantes eventos culturais e festivais. 
Seus artistas, diretores e fundadora/
presidente, Marlene Querubin, foram 
agraciados com troféus e condecora-
ções de reconhecimento ao circo, além 
da premiação especial da Secretaria de 

Cultura de São Paulo.

Serviço
Circo Spacial, Travessa Simis, n.o 300 c/
Av. Moises Rooysen (ao lado do Carre-
four do Center Norte) – São Paulo Infor-
mações  (11) 98234-3381. Temporada de 
4 de setembro a 6 de dezembro  de 2015 
| Quintas e sextas às 20h30 / sábados, 
domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30 
| Ingressos de 30,00 a 250,00. www.
spacial.com.br / Twitter @circo_spacial / 
www.facebook.com/circospacial

Circo Spacial - Estréia na Zona Norte de São Paulo
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O Sporting oficializou  transferência, a título defi-
nitivo, de Michael Ciani para o Espanhol de Barce-
lona. 
Os valores do negócio não foram revelados, mas 

os leões vão ficar com 25 por cento dos econômi-
cos do jogador, que chegou a Alvalade em meados 
de julho proveniente da Lazio.
O zagueiro-central francês tinha assinado pelo 

Sporting um contrato válido por duas temporadas, 
tendo a cláusula de rescisão sido fixada nos 45 mi-
lhões de euros.
Eis o comunicado do Sporting:
A Sporting Clube de Portugal, Futebol, SAD infor-

ma que chegou a acordo com o RCD Espanyol de 
Barcelona, SAD, para a transferência a título defini-
tivo do atleta Michaël Ciani, ficando a Sporting SAD 
com 25% dos direitos económicos do jogador. 
A Sporting SAD deseja a Ciani as maiores felicida-

des pessoais e profissionais.

Confirmada Transferência 
de Ciani para o Espanhol

O Arouca venceu neste 
domingo em casa do Mo-
reirense por 2-0, em en-
contro do primeiro jogo da 
I Liga de futebol, com gols 
marcados nos últimos vin-
te minutos.

Na estreia de Lito Vi-
digal no comando técnico 
da equipe arouquense, 
Nuno Coelho marcou aos 
70 minutos e Maurides es-
tabeleceu o resultado final 
aos 77’, num jogo em que 
o Moreirense até iniciou-
melhor, mas sem nunca 
conseguir convencer.

Luís Carlos desper-
diçou, aos sete minutos, 
uma das melhores e mais 
flagrantes oportunidades 
de gol de toda a partida. 

Arouca vence na Estreia de Lito Vidigal

Atacante brasileiro que 
chegou nesta temporada 
do campeonato polaco 
deslumbrou-se ao ver-se 
isolado perante Bracali e 
permitiu que o guardião 

visitante interceptasse a 
bola.

O Arouca respondeu 
com Lucas a aproveitar 
muito bem uma perda de 
bola de Marcelo Olivei-

ra mesmo à entrada da 
área dos minhotos, mas 
Nilson fez a primeira de 
várias e determinantes 
defesas, conseguindo 
adiar o mais possível o 
gol adversário.

Numa partida equilibra-
da, foi notório que ritmo 
de jogo ainda falta a am-
bas as equipes, sendo que 
aos vimaranenses falta 
sobretudo uma estratégia 
de ataque, ficando eviden-
te que puxar Alan Shons 
para ala direita está lon-
ge de ser solução: o meio 
campo brasileiro mostrou 
dificuldade em posicionar-
se, deixando Boateng e 
Luís Carlos sem apoio no 
ataque.

L e ã o  S a Lva  a  p e L e  n o  ú Lt i m o  R u g i d o
Foi uma vitória à pele, no último 

rugido de um leão dominador até ao 
1-1, mas anestesiado com o choque 
do empate sem contar. 

Há um princípio no futebol que nun-
ca devemos esquecer: é sempre pos-
sível que apareça uma surpresa. 

  Por muito que situações se repi-
tam, a verdade é que equipes expe-
rientes e cotadas permitem que elas 
continuem a acontecer. Foi assim, 
por exemplo, há dias na Supertaça 
Europeia (o Barcelona, a ganhar 4-1, 
permitiu que o Sevilha chegasse ao 
4-4); voltou a ser assim, esta noite, 
em Aveiro, no inicio do campeonato. 

O Sporting estava  jogando bem, 
dominava, tinha chegado ao gol cedo 
(15 minutos). Mesmo com um resul-
tado tangencial, 0-1, parecia ter as 
coisas controladas. E mais do que 
parecer, o Sporting dava mostras de 
se sentir assim: a dominar o jogo a 
seu belo prazer. 

  O segundo gol, de resto, surgia 
no horizonte: Slimani muito perto de 
marcar, por duas vezes, nos minutos 
anteriores a favor do Tondela. 

E lá apareceu, como que do nada, 
o 1-1, em lance esquisito, de forma 
alguma revelador do que estava a ser 

o jogo até aí. Mas lá está: apareceu e 
é isso que conta. 

Ainda havia meia hora de jogo, 
tempo suficiente para um Sporting 
claramente superior ao Tondela po-
der corrigir e ainda vencer o jogo. 

Mas o leão, que até ao 1-1 se mos-
trava seguro e personalizado, com 
dinâmicas já muito bem oleadas para 
fase tão precoce da época, demorou 

a retaliar. Por minutos, pareceu até 
anestesiado com o choque do gol 
inesperadamente sofrido. 

O leão parecia dominador, mas 
acabou anestesiado e, como conse-
quência, podia ter terminado a primei-
ra jornada do canpeonato com um 
empate talvez injusto. Valeu o sangue 
frio e frieza de Adrien, a cobrar o pe-
nálti.

BEnfiCA VEnCE EsToriL

O Benfica venceu este 
domingo o Estoril, por 4-0, 
partida referente à 1.ª tem-
porada da Liga. Mitroglou 
(74), Jonas (78 e 82) e Nél-
son Semedo (89) foram os 
marcadores de serviço no 
Estádio da Luz.

Rui Vitória atribuiu a vi-
tória na resseção ao Estoril 
à “dinâmica muito boa” do 
Benfica na segunda parte, 
coroada com a obtenção de 
quatro gols.

 “Foi importante a qua-
lidade que a equipe apre-

sentou, funda-
mentalmente na 
segunda parte 
mas também 
na primeira, ten-
tando desgastar 
o adversário e 
criando algu-
mas oportuni-
dades que não 
concretizámos. 
Com a previsí-
vel quebra do 
Estoril na se-
gunda parte as 

coisas tornar-se-iam possi-
velmente mais fáceis. Mas 
nós é que acabámos por 
tornar o jogo fácil, com uma 
dinâmica e movimentação 
muito boa, sobretudo na se-
gunda parte. A qualidade dos 
jogadores acabou por fazer a 
diferença, juntamente com o 
apoio da nossa família ben-
fiquista, que fez parte desta 
vitória. Foi um dia fantástico 
para começar num caminho 
que vai ser longo”, analisou 
o treinador dos encarnados, 
em declarações à BTV.

“Fizemos Coisas Boas Com 
muita Gente nova

 na equipe” - LopeteGui
Julen Lopetegui consi-

dera que a vitória por 3-0 
na resseção ao Vitória de 
Guimarães não faz jus à 
supremacia do FC Por-
to na estreia na edição 
2015/2016 da Liga.

 “Fizemos um jogo mui-
to bom contra uma equi-
pe muito boa, que joga de 
forma muito organizada. 
Fizemos coisas boas. Foi 
o primeiro jogo, com muita 
gente nova e com o estádio  
cheio. Fizemos três gols 
mas podíamos ter marca-
do mais”, salientou em de-
clarações à Sport TV.

Abraçado por Abou-
bakar depois do primeiro 
gol do camaronês, Lope-
tegui preferiu não emban-
deirar em arco com o `bis` 
do avançado.

“É preciso ter calma, 

estamos a começar. Sa-
bemos o trabalho que pe-
dimos aos atacantes. Os 
gols dão confiança mas 
todos eles sabem que têm 
de dar muito mais à equi-
pe”, referiu, desvalorizan-
do a ausência de Ruben 
Neves da ficha de jogo, 
Faz parte do plantel, está 
nas nossas ideias mas 
hoje decidimos que não 
jogaria.

O Jornal 
AS chama à 

capa a estreia 
oficial de Iker 

Casillas com a 
camisa do FC 

Porto. 
“Estreia feliz”, 

escreve o 
diário madri-
leno sobre a 
exibição do 

guardião espa-
nhol durante o 
triunfo por 3-0 
sobre o Vitória 
de Guimarães, 
no Estádio do 

Dragão.
Já a Marca não dá tanto destaque ao tema, mas faz 

também uma chamada à primeira página. “Estreia tran-
quila para Casillas”, que mostrou toda  sua categoria 

Estreia de Casillas 
em Destaque na 

imprensa Espanhola

LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016
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Ronaldo compra Apartamento
em Nova Iorque por 
17 Milhões de euros

Maradona Festeja 12 Anos Sem Drogas

“New York Post” dá conta 
da nova casa

Cristiano Ronaldo tem 
uma nova casa desde a última 
quarta-feira. Segundo escre-
ve o jornal “New York Post”, o 
craque do Real Madrid terá in-
vestido 16,7 milhões de euros 
num apartamento em Nova 
Iorque a escolha do jogador 

recaiu sobre a Trump Tower, 
edifício localizado na 5.ª Aveni-
da e propriedade do candidato 
às eleições presidenciais dos 
Estados Unidos Donald Trum-
pAumentam assim as espe-
culações sobre uma eventual 
mudança de Ronaldo para a 
MLS, findo o contrato com o 
Real Madrid em 2018.

Ingressos Para Portugal 
e França à Venda

Venha nos visitar
Temos o melhor preço do Rio!

PAPelArIA adla ltDA

rua da Quitanda, 97 - Centro - rio de Janeiro
Tel.: PBX - 2233-3337 Fax-2233-3315

e-mail: contato@papelariaadla.com.br – Site www.papelariaadla.com.br

adla
eSPeCIAlIzADA eM:

Artigos para escritórios, escolares, Universitários, livros Contábeis, 
Informática, Grande Variedade de presentes, Plastificações,Impres-

sos, xerox, etc...

Apostando na dinamização do 
seu Estádio Municipal, potenciando 
todas as suas capacidades, a Câ-
mara Municipal de Aveiro utilizando 
a sua Empresa Municipal EMA, con-
gratula-se pela realização de impor-
tantes eventos desportivos, como 
vão ser os Jogos da Primeira Liga, 
Arouca / Benfica (no dia 23 de agos-
to) e o Tondela / Benfica (no dia 01 
de novembro), representando uma 
mais-valia para a Cidade e toda a 
região, nomeadamente ao nível da 
sua promoção, da dinamização da 
economia local e do próprio turismo, 
pelo que todo o investimento reali-
zado para a concretização destes 
eventos será sempre uma boa apos-
ta para o Município de Aveiro.

As negociações e os acordos al-
cançados entre a CM Aveiro/EMA, o 
Tondela e o Arouca, marcam bem a 
determinação em dar vida ao Está-
dio Municipal de Aveiro, numa apos-
ta em criar mecanismos de geração 
de receita que pague a despesa de 
funcionamento e manutenção deste 
equipamento desportivo.

Continuaremos a trabalhar em 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE AVEIRO

conjunto com vários Parceiros, 
para trazer para o Estádio Munici-
pal de Aveiro grande e bons even-
tos, nomeadamente desportivos, 
procurando rentabilizar em termos 
financeiros e sociais o enorme in-
vestimento efetuado na sua constru-
ção, potenciando a sua existência e 
criando oportunidades de interven-
ção e beneficiação para garantia da 
boa manutenção e qualidade das 
instalações.

Agora que o Beira-Mar deixou o 
futebol profissional, queremos tam-
bém dar mais vida ao Estádio com 
ações dirigidas à População e à Co-
munidade, com atividades de índole 
diversa, que promovam a sua renta-

bilização e notoriedade, numa lógica 
contributiva para o desenvolvimento 
de novas oportunidades de negócio 
na zona do Parque Desportivo de 
Aveiro.

A Câmara Municipal de Aveiro faz 
votos que os cerca de 30.000 torce-
dores que lotarão o Estádio Municipal 
nestes importantes jogos que vamos 
receber, possam aproveitar a bele-
za e a hospitalidade da Cidade, do 
Município e da Região de Aveiro, e 
que desfrutem de bons espetáculos 
de futebol, com uma nota especial 
ao Tondela e ao Arouca, para que se 
sintam bem nesta sua casa e sejam 
felizes e tenham uma participação na 
temporada

A Federação Portugue-
sa de Futebol já colo-

cou à venda os bilhetes 
para  Portugal e Fran-

ça, partida integrada no 
Grupo I de qualificação 
para a Euro-2016 mas 

que não conta para 
efeitos de pontuação 

pois os franceses estão 
já apurados para a fase 

final na qualidade de 
país organizador.

Os ingressos para o 
encontro, marcado para 

4 de setembro (19.45 
horas) no Estádio de 

Alvalade, custam 10, 15 
e 20 euros.

Diego Armando Mara-
dona publicou um vídeo 
na sua página oficial de 
Facebook para comemo-
rar os 12 anos de vida 
sem drogas. Mostrando 
a intimidade da sua casa 
em Dubai, onde passa a 
maior parte do ano, o ar-
gentino não teve proble-
mas em deixar-se filmar 
numa piscina iluminada, 
vestido com calções e 
uma camisola desportiva. 
“Vão cumprir-se 12 anos 
desde que deixei a droga, 
que não me deixava levan-
tar-me todas as manhãs 
como me levanto agora. 
Escolhi esta vida pelas mi-
nhas filhas, os meus netos 
e todos os que venham a 
seguir”, explicou Nas ima-
gens, Maradona, de 54 

anos, mostra as paredes 
repletas de fotos de famí-
lia misturadas com outras 
do ex-presidente de Cuba, 
Fidel Castro, e uma carta 
que lhe foi enviada pela 
presidente da Argentina, 
Cristina Kirchner. Mas foi 
perante retrato das duas 
filhas, Dalma e Giannina, 

que fi-
cou mais 
tempo. Já 
passaram 
15 anos 
desde o 
i n t e r n a -
m e n t o 
do antigo 
c r a q u e 
devido a 
uma crise 
de hiper-
tensão e 

com uma arritmia ventricu-
lar, motivadas pelo consu-
mo excessivo de drogas. 
Nas análises, foram de-
tectados vestígios de co-
caína, pelo que Maradona 
foi obrigado a prestar con-
tas à justiça do Uruguai, 
onde se encontrava de fé-
rias. Após deixar a clínica, 

foi para Cuba fazer a rea-
bilitação e passou alguns 
anos na ilha. E, segundo 
garante agora, foi remédio 
santo: já se passaram 12 
anos e nada de drogas. 

Sporting Vence Por 2-1, 
‘Vinga’ História e Leva 
Vantagem Para 2ª Mão

Sporting e CSKA Moscovo 
defrontaram-se em Alvalade 
em jogo a contar para a primei-
ra mão da 3ª pré-eliminatória 
de qualificação para a Liga dos 
Campeões. ‘Leões’ venceram 
por 2-1 e seguem para a Rús-
sia em vantagem na eliminató-
ria.

Pouco mais de 10 anos 
depois de ter perdido a final 
da Taça Uefa contra o CSKA 
Moscovo, a equipa russa vol-
tou a Alvalade para jogo a con-
tar para a primeira mão da 3ª 
pré-eliminatória de qualificação 
para a Liga dos Campeões. A 
história, desta vez, foi diferen-
te, e deixa a equipa portuguesa 
em vantagem para a segunda 
mão.

Os leões entraram mais 
pressionantes e chegaram à 
vantagem aos 12 minutos, por 
intermédio de Teo Gutiérrez, 
após passe de Bryan Ruiz. 
Apesar de o Sporting ter tido 

sempre mais posse de bola, o 
CSKA melhorou a seguir ao gol 
e teve grande oportunidade da 
marca de grande penalidade 
aos 25. Uma boa defesa de Rui 
Patrício manteve os ’leões’ em 
vantagem.

Aos 40, e depois de inves-
tidas perigosas de Musa, foi 
Doumbia quem surgiu isolado, 
fintou o guarda-redes leonino e 
empatou a partida. 1-1 ao inter-
valo. O início da segunda parte 
foi mais lento mas aos poucos 
o Sporting foi assumindo o con-
trolo do jogo, com a equipa rus-
sa a espreitar o contra-ataque.

Aos 82, Carrillo dá de cal-
canhar à entrada da área para 
Slimani, com o avançado ar-
gelino a rematar rasteiro de pé 
esquerdo e a colocar o Spor-
ting na frente. Antes, aos 72, 
fica a ideia de que havia uma 
grande penalidade para marcar 
a favor da equipa ‘leonina’ por 
mão na bola de Berezutskiy



Projeto Discoteque, a festa – Dvj LuiZ 
recebe dia 19 De setembro

valério cazuza e banda
Dia 10 De outubro: banda anjos da Noite

vem aí, Dia 19 DeZembro: show de flashback 
com vj robson castro

Projeto baiLe Dos soNHos DouraDos
todos os sábados, a partir das 18h

com o grupo som e vozes
Dia 12 De setembro – convidado: bruno maia

Projeto DomiNGueira viP
toDos os DomiNGos, a partir das 18h com

a dupla Gean e roger
1º DomiNGo Do mês – convidado:

Grupo raça Nordestina
2º e úLtimo DomiNGo Do mês

convidado: Nativus do forró

Projeto Noite toP sertaNeja
toDo 1º sábaDo Do mês,

a partir das 22:30, com a dupla Gean e roger
e convidados.

Projeto seXta Do riso
Dia 25 de setembro: sérgio mallandro

Cláudio Santos e seus amigos, apresentando seu repertório para o 
público presente

Cláudio Santos recebe os cumprimentos do Presidente Olivério Car-
valho, pela bela apresentação

O público 
se serve, à 

vontade ,no 
buffet da festa 

Portuguesa

Claudio Santos e amigos, na grande apresentação, no Palco do Clube Português de Jacarepaguá

DJ Luiz, o titular do Clube Português de Jacarepaguá Festa Portuguesa - Cantora Dulce, se apresentando neste domingo 
de confraternização luso-brasileira

Sr. Anibal, sócio Benemérito e ex-componente do Rancho Tricanas 
de Coimbra prestigia, ao lado de sua esposa, a Festa Portuguesa

a música foLcLÓrica PortuGuesa mostra sua forÇa PeLas mÃos De
cLauDio saNtos e amiGos em úLtima eDiÇÃo De eveNto voLtaDo Para as

traDiÇÕes cuLturais De PortuGaL No cLube recreativo PortuGuês De jacarePaGuá    

Festa Portuguesa
CLuBe reCreatIVo PortuguÊs De JaCarePaguÁ

A última edição da Fes-
ta Portuguesa (09/08), que 
acontece todo 2º domingo 
de cada mês, misturando 
gastronomia, música e 
dança, teve como atração 
musical Cláudio Santos e 
Amigos. O cantor e multi
-instrumentista, que é neto 
de portugueses e toca 
desde os dez anos, vive 
um momento especial na 
carreira. Depois de quase 
dez anos tocando profis-
sionalmente, nove apre-
sentações em Portugal e 
passagem por um impor-

tante grupo do gênero, ele 
acaba de criar o seu pró-
prio grupo, onde fez ques-
tão de reunir somente os 
parceiros musicais que 
fazem parte de sua histó-
ria e trajetória; daí o nome 
do grupo: CLÁUDIO SAN-
TOS E AMIGOS.    

O público que viu pela 
primeira fez a performan-
ce do artista no palco do 
Clube dos Portugueses, se 
entusiasmou com a apre-
sentação e pediu mais.

Desejo prontamente 
atendido pelo Presidente 

do clube, OLIVÉRIO CAR-
VALHO,  que já marcou a 
volta de CLÁUDIO SAN-
TOS E AMIGOS para a 
próxima edição da festa, 
dia 13 de setembro. Na 
ocasião ocorrerá também 
a participação do RAN-
CHO FOLCLÓRICO LA-
VRADEIRAS DE PORTU-
GAL e claro, do criador e 
diretor artístico da festa: 
CARDOSO SANFONA BI-
ÔNICA sempre muito bem 
acompanhado pela canto-
ra DULCE. Os intervalos 
ficam por conta do DJ re-

sidente do clube: DJ LUIZ. 
Portanto marquem na 

agenda e não percam, 
domingo, dia 13 de se-
tembro, a partir das 11 
horas, com uma mesa de 
aperitivos pra lá de espe-
cial. O anfitrião da FESTA 
PORTUGUESA, Olivério 
Carvalho, espera todos 
vocês para curtirem a 
performance desses dois 
grandes artistas que mui-
to enriquecem e orgulham 
com o seu trabalho a co-
lônia portuguesa no Rio 
de Janeiro. 

PrograMaÇÃo Do CLuBe 
Dos Portugueses:

rio de janeiro, de 20 a 26 
agosto de 2015PORTUGAL  EM FOCO
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DILMA PRESSIONADA

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

As manifestações 
do último domingo 
em todo o Brasil, 
deixaram claro que 
a pressão contra a 
presidente Dilma 
continua, mantendo 
acesa a mobilização, 
numa terceira onda 
de protestos ocor-
ridos em menos de 
oito meses do segun-
do mandato de Dil-
ma. Foram aproximadamente 900 mil pessoas, se-
gundo estimativa, que voltaram às ruas no último 
domingo para protestar contra o Governo Dilma, 
criticar sua administração, condenar a corrupção, 
pedir seu impeachment mas também execrar Lula 
e o PT. A presidente mais impopular da história do 
Brasil, apenas 8% consideram seu Governo óti-
mo ou bom, 71% o julgam ruim ou péssimo. Dilma 
está sob a mira da população e qualquer passo 
em falso pode lhe trazer sérias consequências. O 
Brasil não vê com bons olhos conchavos na polí-
tica, acordos por debaixo dos panos que possam 
estar em curso. A cobrança das ruas, não tenho 
dúvidas, não permitirá a prática tradicional e ver-
gonhosa do toma lá dá cá. Chamo atenção, que 
além dos protestos, o povo manifestou seu apoio à 
operação Lava-Jato, ao Ministério Público Federal 
e especialmente, o apreço e aplauso ao Juiz, Sér-
gio Moro! Para muitos um herói por sua coragem 
e determinação em colocar na cadeia corruptos 
e corruptores. Autoridades como Moro são raras 
no nosso país! Quando aparecem nos enchem de 
orgulho e nos dão a sensação de que nem tudo 
está perdido, que ainda existe uma luz no fundo 
do túnel! Uma coisa é certa, mesmo não sabendo 
da lição que o Planalto poderá tirar das manifesta-
ções de domingo, ficou muito claro que a pressão 
sobre a presidente Dilma Roussef e seu Governo, 
continua!
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Festa do Dia dos Pais e 
Aniversariantes da Casa do 
Benfica do Rio de Janeiro

A diretoria benfiquista homenageou os seus Pais, do Ano 2015. Na foto, Eduardo Rocha 
ex-presidente, o Pais Mais Jovem,Tiago o Pai Mais Idoso, Sr. Antonio Nunes e o Pai 
da Casa do Benfica, Antonio Ribeiro e o Presidente da Casa do Benfica, Antonio José

Os 
aniver-

sariantes 
do mês, 
dando o 

seu show 
particu-

lar no 
almoço 

festivo da 
Casa do 
Benfica

Mesa do Pai do Ano, de 2015, da Casa do Benfica-RJ, Antonio Ribeiro, esposa Maria 
Antonia Ribeiro, amiga Gertrudes, o radialista Antonio Amaral, esposa Edna Amaral e o 
diretor benfiquista, José Queiroga

A diretoria benfiquista realizou, 
no domingo, sua festa em home-
nagem ao Dia dos Pais e como é 
tradicional uma tarde maravilhosa. 
Como sempre, a diretoria benfi-
quista, o Presidente Augusto José 
e esposa, a primeira-dama An-
dréa estão recebendo os amigos 
com total descrição e carisma. O 
cardápio já é marca registrada do 
almoço da Casa do Benfica-RJ. 
Logo na entrada, gostosa cala-

bresa e aperitivos tropicais, doces 
portugueses, pão-de-ló e bagacei-
ra das Aldeias. O cardápio ofere-
cia um delicioso churrasco com-
pleto, arroz de bacalhau, demais 
iguarias. Porém, o momento mais 
aguardado da tarde foi o anúncio 
dos Pais do Ano, Benfiquistas: o 
Mais Novo tiago e o Pai do Ano da 
Casa, o vice-presidente Antonio 
Ribeiro. Todos foram homenagea-
dos pela diretoria do Benfica.

Como sempre foram realiza-
dos leilões, bingo, e sorteio de 
produtos portugueses e não po-
demos deixar de citar o bailarico 
com o Conjunto Típicos da Beira. 
Outro momento especial foram 

todos reunidos, diante do bolo co-
memorativo aos Pais e aos Ani-
versariantes. Um domingo, sem 
dúvida, alguma foi uma bela pro-
gramação parabéns ao,presiden-
te Augusto José .

Adolfo e o radialista Dimas Ramos com um animado grupo de amigos, prestigiando o 
convívio mensal da Casa do Benfica-RJ na companhia de gente que aprecia o convivio 
social das nossas Casa Regionais

Um belo momento no almoço benfiquista, no domingo, o radialista Dimas Ramos, Mar-
tins, Luís Ramalhoto, Fernando, Neumara Coelho – diretores da Casa das Beiras, Júlio 
Robalo, Ilda Robalo, Provedor José Queiroga e demais amigos
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O FOlclOre GaúchO
encantOu O SOlar MinhOtO

Um verdadeiro 
oásis, esta 
Festa Gaú-
cha na Casa 
do Minho. 
Parabéns ao 
diretor Maciel, 
idealizador do 
evento, aqui 
com o amigo 
dr.Luzembe-
quer, esposa e 
um componen-
te do Grupo 
Marcas do Sul

Uma maravilha, o do-
mingo passado, na 

Casa do Minho com a 
comunidade portuguesa 
e luso-brasileira sempre 
prestigiando este tradi-
cional evento, realiza-
do mensalmente, festa 
gaúcha. Uma suculenta 
Costela Gaúcha pre-
parada com quem é do 
ramo e sabe preparar 
este turbilhão de sabor 
e paladar. A apresenta-
ção do Grupo Marcas 
do Sul, que está cada 
vez melhor e trazendo 
sempre a magia e o en-
canto do folclore gaú-
cho, com suas danças e 
seus cantares. Marque 
a sua presença para o 
próximo mês

Folclore gaúcho e suas tradições, em alto nível, levando o público ao delírio e queren-
do voltar na próxima festa

Essa 
turma, que 

proporciona 
esses belos 

momentos 
de alegria 
em evento 
do folclore 

gaúcho. 
Parabéns, 

moçada 
do Grupo 

Marcas do 
Sul, sempre 

tendo o 
apoio do 

dinâmico J. 
Maciel

O charme, a elegância, a magia das danças gaúchas e o 
carisma do Grupo Marcas do Sul, com esta bela foto que 
dá para sentir a garra gaúcha
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Maneca

Pé de valsa do 
ano em Sanjurge, 
chaves, Portugal 

Na linda festa, realizada no Santuário de 
Nossa Senhora da Aparecida, em Sanjurge, com 
missa campal, celebrada pelo Padre Valdemar, 
numa tarde abrilhantada com a banda “Amiza-
de”. Como vemos, na foto, dando seu olé o Sr. 
Manuel e D. Guilhermina que vieram do Brasil 
para dar um show em Sanjurge. No final da tar-
de, grande churrasco oferecido pela Junta de 
Freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge.

O casal, diretores da Flora Santa Filomena, 
mandam um grande abraço para todos os luso
-brasileiros do Rio de Janeiro.

Como vemos, no lindo cenário fotográfico, amigos 
do coração, convivendo na bela quinta, denominada 
“Serrinha”, situada na freguesia de Santa Cruz/Trin-
dade e Sanjurge, em Chaves, Portugal.

Sou muito agradecido à família Cabugueira, na 
pessoa do amigo Agostinho e família pelo carinho 
dispensado. Como vemos foi uma tarde maravilhosa 
na companhia de grandes amigos do Brasil, casal D. 
Guilhermina e Manuel P. Aires, D. Silvina e Sr. Mário, 

Sr. Jesuíno Alves e sua esposa e também de muitos 
amigos transmontanos.

Em nome de todos, um grande abraço para a co-
munidade luso-brasileira, em especial do seu irmão 
para Francisco Cabugueira e sua esposa D. Aurora, 
desejando muita saúde, extensivo a toda a família. 
Um agradecimento especial ao Dr. Cruz e família, 
presentes na foto, em referencia, pelo carinho na 
hora duma necessidade médica.

mataNdo Saudade  NaS liNdaS  terraS  traNSmoNtaNaS

Quando vi esta foto, não resisti e resolvi pu-
blicar para homenagear essas bonitas damas da 
nossa comunidade, Dra. Adelaide Brandão, Re-
gina Corato e Pamella, esposas dos respectivos 
cavaleiros Abílio Brandão, Elísio Gomes, e Mar-
celo Brandão. Um forte abraço para todos

trêS liNdaS modeloS

O Almoço das Quintas é realmente o ponto de 
encontro dos amigos e, com certeza, esses estão 
tratando de assuntos sérios, parese-me que vem 
coisa boa por aí. Será que um show em homena-
gem ao Francisco José?

eNcoNtro de NegócioS Já estou com saudade dos meus amigos do Clube 
Português de Niterói do Ingá. Já vai um tempinho que 
não vou lá, mas assim que surgir uma oportunidade vi-
sitarei meus amigos, o Presidente dinâmico Paulo Moi-
sés, esposa, a primeira-dama Jaqueline Lourenço e a 
princesinha do casal, a filhinha Maria Luíza. Um beijo 
para os três

liNda família PortugueSa

O centro é o ponto de encontro 
dos amigos. “A boa”, sem dúvida é 
o famoso Restaurante Cerejinha na 
esquina da Avenida Presidente Var-
gas com Rua Uruguaiana. Na foto, 
o aniversariante Jorge Magalhães 
festejando seu “niver” com os ami-
gos Adriana Flores, Margarida, Edir, 
Nelcemar, Anderson e o Machado, 
comemorando, no Cerejinha com 
um delicioso camarão, frango e mui-
to chope gelado

reStauraNte cerejiNha 
– um Show de alegria
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES

NÃO CONFUNDA CULTURA COM SABEDORIA!
A CULTURA VEM DE FORA PARA DENTRO,

PENETRA PELOS OLHOS E OUVIDOS
E PODE FIXAR-SE OU NÃO EM NOSSO CÉREBRO!

A SABEDORIA, AO CONTRÁRIO, NASCE DENTRO DE NÓS
E SE EXTERIORIZA; SURGE NO CORAÇÃO 

E SÓ PODE SER ADQUIRIDA POR MEIO DA MEDITAÇÃO.
ATÉ OS ANALFABETOS PODEM CONQUISTAR A SABEDORIA,

SE SOUBEREM MEDITAR EM SEUS CORAÇÕES
SOBRE AS GRANDES VERDADES!

PeNSameNto da SemaNa

A minha querida amiga Emília Horto, no reencontro com a minha 
neta Anita, ficou muito admirada, há muitos anos que a não via, 
desde a sua infância, de repente a menina virou uma bonita 
mulher, casada e feliz. A vida corre querida Emília, enquanto 
isso você está sempre jovem elegante e amiga. Na foto: Emília 
Horto, Maria Alcina, Anita Almeida, seu esposo Rodrigo e seus 
pais Haroldo e Sandra Almeida. Abraços fadistas!

Estes são os grandes homens que, de alguma forma, dão sua 
colaboração para manter acesa a chama das tradições  portu-
guesas no Brasil. Na foto: O presidente Manuel Branco, da Casa 
do Porto, meu irmão de coração, o radialista Maneca, Presidente 
Ernesto Boaventura, da Casa da Vila da Feira, Joaquim Fernan-
des, ex-presidente da Casa do Minho, o empresário Luís Augusto 
de Sousa, grande transmontano, Presidente Antonio Paiva, da 
Casa de Trás-os-Montes e o Presidente José Henrique, da Casa 
das Beiras. Abraços fadistas!

uma turma de camPeõeS

dois galãs 
trocando 

Idéias

Gabriel Boaventura, tio e padrinho, com olhos carinhosos, tem ao 
colo a mais nova integrante da família. Nasceu CAMILA, filha de 
Camilo Leitão e Rose Boaventura, para aumentar ainda mais a feli-
cidade de todos que fazem parte de um grupo familiar privilegiado. 
Bisavó, avós, irmãs, tios etc... à volta desta princesa, sempre esta-
rão para lhe mostrar um mundo de muito amor. 
Todos nós felicitamos o casal por esta dádiva de Deus que enrique-
cerá todos aqueles que fazem parte da comunidade luso brasileira.
Uma folclorista surgirá na Casa da Vila da Feira. Parabéns

A juventude luso-brasileira é, com certeza, o 
orgulho da nossa comunidade. O jovem Jú-
nior Lameira - Diretor da empresa P.M. Turis-
mo, seguindo o exemplo do pai, Eduardo La-
meira desenvolve um belo trabalho. Na foto: 
Júnior Lameira com sua bonita esposa Ana 
Luiza, e o Presidente do Arouca Fernando 
Soares.

amor para toda a vida

Este simpático casal é um exemplo de vida, com 
energia e cumplicidade intensa. Sempre demonstran-
do amor e respeito pela família que construíram, seu 
maior patrimônio. Sr. Afonso e sua esposa, D. Laurinda 
(Arouca, Portugal). Que deus os abençoe!

amIzade em famílIa

futuro da Pm turismo 
sempre brilhante

d. rosa Boaventura completou 93 anos no dia 5 de agosto
R OSA FLOR MAGESTOSA E PERFUMADA.
O LHAR FIRME SENHORA ABENÇOADA.
S ORRISO MEIGO CHEIO DE DOÇURA.
A MANDO A TODOS ESPALHANDO TERNURA!

B OAVENTURA E BEM AVENTURADA.
O NDE PASSAS ÉS SEMPRE ILUMINADA.
A VÓ E MÃE POR TODOS RESPEITADA.
VENERA A FAMILIA, BISAVÓ, ENVAIDECIDA.
E M VOLTA EM SONHOS AMPARADA PELA VIDA.
N UVENS DE ESPERANÇA EM SEU NOBRE CORAÇÃO.
T EM 93 ANOS VIVIDOS COM DIGNIDADE.
U MA MATRIARCA AMADA NA SIMPLICIDADE.
R EINANDO FORTE ESPALHANDO FELICIDADE.
A TI DESEJO FELIZ ANIVERSÁRIO, QUE VIVAS MUITO, 

NOSSA ROSA TÃO QUERIDA

No dia 23 de Agosto, no maravilhoso Clube Português 
no bairro do Ingá, realiza-se o maior Festival de Folclore 
Português , nunca visto em Niterói.
Participarão os Ranchos: 
Infanto Juvenil José Ferreira Vaz, da Casa da Ilha da 
Madeira de S. Paulo, Grupo F. Eça de Queiróz, da Casa 
dos Poveiros,  Rancho João Ramalho de Lafões  e o  
Rancho  Luís Vaz de Camões, do Clube Português de 
Niterói.
Parabéns a toda diretoria do CPN, em especial ao Sr. 
Anselmo que gentilmente me passou a informação de 
tão bonito evento.  Abraços fadistas.

festival de folclore no clube Português de Niterói

camila chegou: família feirense em festa
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Domingo Show na Casa da Vila da Feira

Com este veranico que 
tem feito no Rio, nada me-
lhor do que reunir a família 
e almoçar num lugar agra-
dável e com uma boa gas-
tronomia. Exatamente é 
este prazer que a diretoria 
da Casa da Vila da Feira 
proporciona para a família 
feirense e amigos que es-
tão sempre prestigiando a 
programação desta Casa 

Regional. Com um cardápio 
super caprichado tendo uma 
excelente variedade e bebi-
das diversas, além da boa 
música do Conjunto Som e 
Vozes, fazendo a trilha mu-
sical do Almoço Social com 
muito bom gosto, tudo isto 
faz parte do almoço domini-
cal, na Vila da Feira. Para-
béns a todos e mais suces-
so para todos.

Outro domingo, bem movimentado, no almoço feirense com o Presi-
dente Ernesto Boaventura, seus diretores Fernando Alves e Elio Bo-
aventura e o diretor-presidente do Jornal Portugal em Foco, Felipe 
Mendes  

Ao som do Conjunto Som e Vozes, o vice-presidente Fernando Alves 
e a diretora Lucia Boaventura, realizando o tradicional bingo

Panorâmica do salão da Casa da Vila da Feira que contou, mais uma 
vez, com o prestigio dos seus associados e amigos
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas 

e sua Gastronomia Regional
«Olha o rebuçado da Régua. 
Levem rebuçados da Régua»

aRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300 a  – tel.:- 3325-3366
O.B.S.: Devido às reformas em nossa sede 
social, informamos que o evento Aniversa-
riantes do Mês de Agosto está sendo cance-
lado. Contamos com a compreensão de to-
dos. Em breve, um novo Arouca para melhor 
servi-los.

casa da ViLa da FEiRa E 
tERRas dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195 - - tel.:- 2293-1542
AGOSTO – 22 – Sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso salão 
com ar condi-cionado.
AGOSTO – 23 – Domingo – 12h. Churras-
co self-service. Aniversário do Conjunto Típicos 
da Beira Show no Salão Social. Cardápio varia-
do. Música ao vivo.

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

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – 
cardápio: bacalhau, sardinha portuguesa, do-
ces portu-gueses. Serviço a La Carte. Bebidas 
não inclusas.
AGOSTO – 23 – Domingo – 12:30h. 
Comemoração do 11.º aniversário do Gru-
po Folclórico Serões das Aldeias. Para o 
almoço será servido churrasco, sardinha 
portuguesa assada na brasa, saladas e 
acompanhamentos. Bebidas e doces a par-
te. Como atrações teremos o Trio Joseval-
do, o Trio Massapé e o Grupo Folclórico 
Serões das Aldeias. Reservas pelo telefo-
ne 99438-0908 (Jane) ou 2273-1897 (Casa 
das Beiras).

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50 

tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
SETEMBRO – 6 – Domingo – Sede Social 
– 12h. Teremos o já tradicional Almoço Chur-
rasco (Homenagem aos naturais de Águeda), 
com sardinhas portuguesa na brasa, febras, 
uma maravilhosa mesa de frutas e outros pratos 
variados da culinária Visiense tipo self-servisse 
e o delicioso caldo verde. Música ao vivo com 
o Conjunto Amigos do Alto Minho animando a 
festa. Teremos o R.F. Adulto da Casa do Distrito 
de Viseu, dançando musicas de Águeda.

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

AGOSTO – 23 – Domingo – 12h. Sururu em 
Casa. Samba de Raiz e partido alto com o Grupo 
Sururu na Roda. Música/fotografia, feira de artes e 
oficina de percussão. Bar com petiscos diversos. 
AGOSTO – 29 – Sábado – 15h. Festa Ciga-
na. O Amor Cigano está no Ar 8.ª Edição. Gran-
de Baile Mio Vacite & Encanto Cigano. Mostra de 
Danças - Expositores - Oráculos – Sorteios. Show 
musical Juan Victor & Convidados. R$ 25,00 (an-
tecipado) e R$ 30,00 (na hora).

casa do PoRto
Rua afonso Pena, 39 – tijuca – 

tel.:/Fax: (021) 2568-2018
O.B.S.: A Casa do Porto não esta tendo even-
tos por motivo de obra em seu salão social, 
para maior conforto aos seus associados e vi-
sitantes. Muito em breve volta-remos as nos-
sas atividades nor-mais. 

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

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

casa dos PoVEiRos
Rua do Bispo, 302 – Rio comprido

tel.: 3178-4254/3189-6647
OUTUBRO – Dia do Poveiro. Em breve 
divulgaremos a programação completa.

As 12 mulheres que confeccionam e ven-
dem os rebuçados da Régua foram home-
nageadas pela autarquia local, por preser-
varem esta doce tradição que leva o nome 
da cidade duriense a todo o país. Isto numa 
altura em que se prepara o registo da marca
Vende-se os doces tradicionais junto à 
estação de caminho de ferro. Primeiro no 
comboio, por onde muitos chegavam e par-
tiam, agora também junto aos barcos, que 
a partir da primavera trazem milhares de 
turistas ao Douro. É por aqui que estas mu-
lheres se espalham, carregando no braço 
os cestos de vime onde trazem os sacos 
de nove rebuçados que vendem a um euro. 
Estes doces começaram por ser vendidos 
nas festas e romarias. Não se sabe ao cer-
to qual foi a sua origem ou há quanto tem-
po surgiram os rebuçados. Isto já é muito 
antigo

“Leve o açúcar a 
ponto de rebuçado 
com duas cascas 
de limão e o sabor 
de uma ou duas 
ervas aromáticas 
(é o segredo das 
rebuçadeiras). Va-
ze-o numa pedra 
de mármore ou 
de lousa, previa-
mente untada com manteiga ou margarina 
(antigamente, com banha ou azeite), e, 
enquanto estiver quente, vá cortando os 
rebuçados um a um, para depois os em-
brulhar em forma de laçarotes.
Nota: os aromas podem variar muito; vão 
do mel ao tomilho, da canela à infusão 
de flor de laranjeira... As temperaturas de 
aquecimento do açúcar também têm influ-
ência na coloração dos rebuçados, mais ou 
menos escuros, assim como a utilização 
do tipo de açúcar.
O papel de embrulho é o vegetal, lembran-
do os famosos doces embrulhados saídos 
de conventos.

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

7346 – Fax: 2568-3185
AGOSTO – 23 – Domingo – 12h. “Almoço 
dos Aniversariantes”. Cardápio: sardinha assa-
da, churrasco completo, acompanhamentos, 
saladas diversas, arroz de bacalhau, empa-
dão de frango e bolo. Atração: Os Navegantes, 
Claudio Santos e Amigos. Dançarinos para da-
mas. Valor da entrada: R$ 50,00.
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Vacinação contra 
a paralisia infantil

Paulo Pinheiro Vereador e médico
www.paulopinheiro.org

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

No último sába-
do, dia 15 de agos-
to, começou a 36ª 
Campanha Nacio-
nal de Vacinação 
contra a poliomie-
lite. Crianças entre 
seis meses e cinco 
anos incompletos 
devem procurar um posto de saúde até 
o próximo dia 31 para manter sua ca-
derneta de vacinação em dia.

Também conhecida como paralisia 
infantil, a poliomielite é uma doença 
infectocontagiosa grave, causada pelo 
poliovírus e cuja infecção se dá, princi-
palmente, por via oral. A maioria dos ca-
sos não termina em óbito, mas é grande 
a chance da criança desenvolver lesões 
sérias, que afetam o sistema nervoso e 
provocam paralisia irreversível, princi-
palmente nos membros inferiores. 

Uma ofensiva mundial reduziu o nú-
mero de casos em 99% nas últimas dé-
cadas: de 350 mil casos notificados, em 
1988, para 406, em 2013. O último caso 
registrado no Brasil aconteceu em 1989, 
mas, ainda assim, a vacinação é muito 
importante para manter a doença erra-
dicada. Não vacinar seus filhos e netos 
não é perigoso somente para a saúde 
dos mesmos: também coloca em risco 
todas as crianças de sua convivência.

Além do objetivo de vacinar 95% do 
público-alvo - 12 milhões de crianças 
brasileiras nessa faixa etária -, o Minis-
tério da Saúde também oferecerá outras 
vacinas para atualizar a caderneta de 
vacinação dos pequenos. Estarão dis-
poníveis vacinas contra rubéola, tuber-
culose, caxumba, sarampo, catapora, 
entre outras.

NOSSA SAÚDEFesta do Prêmio “Escritor Destaque 2015” 
no Salão Nobre da Casa das Beiras 

A Associação de Poetas de Angra dos Reis, 
em comemoração ao crescimento da di-

fusão da Literatura Brasileira outorgará a Me-
dalha Monteiro Lobato no evento do dia 22 de 
agosto (sábado) a partir das 19 horas, no Salão 
Nobre da Casa das Beiras (Rua Barão de Ubá 
n° 341- Tijuca – RJ),  a Casa mais Portuguesa 
do Rio de Janeiro.

O evento será realizado em parceria com a 
Editora Mágico de Oz que no mesmo dia estará 
fazendo a entrega do Prêmio “Escritor Destaque 

2015”, contaremos ainda com convidados es-
peciais que serão paraninfos e patronesses da 
festa, como o fundador da Editora Mágico de Oz, 
que reside atualmente no Rio de Janeiro. 

Esta homenagem tão especial com o Tro-
féu Liberdade de Expressão e diploma,  nesse 
evento dedicado aos profissionais de sucesso 
em uma noite de requinte e orgulho para todos.

O Evento contará também com a apresen-
tação do Rancho Folclórico Benvinda Maria da 
Casa das Beiras.


