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“Não Avançamos Rigorosamente 
Nada”, Afirma Passos

Passos Coelho admitiu 
que da reunião com Antônio 
Costa nada resultou. Se o pri-
meiro encontro correu mal, o 
líder do PSD considerou que 
esta segunda conversa com 
o secretário-geral acabou 
sem qualquer agendamento 
de voltarem a reunir. 

Passos sublinhou que a 
coligação PSD/CDS-PP es-
pera agora que o PS “faça 
chegar uma contraproposta”, 
de modo a que se possa ca-
minhar para “um guião” co-
mum.Recusando revelar se 
Antônio Costa lhe transmitiu 
que pretende constituir uma 
solução governativa à Es-
querda, com o PCP, Bloco de 
Esquerda e PEV, o presiden-

Na passada sexta-feira a Casa do Minho proporcionou aos 
seus diretores, associados e amigos mais uma belíssima Noi-
te de Fados e Guitarradas com a fadista Marli Gonçalves e 
os músicos Ricardo Araújo, Renato Araújo e Heitor Tenório 
e participação do fadista Tiago Felipe. Detalhes na pág. 17

Um domingo especial na Casa dos Poveiros do Rio de Janei-
ro que celebrou Missa em Ação de Graças em homenagem 
ao Dia do Poveiro em seguida, um Porto de Honra. E no pró-
ximo domingo dia 18 de Outubro a partir das 12:30, estará re-
alizando um tradicional cozido Portuguesa e apresentação do 
Rancho Juvenil da Casa do Minho e o Rancho aniversariante 
Eça de Queirós Detalhes na pág. 5 

Noite de Fados No MiNho

dia do Poveiro No rJ

Foi realizada no passado domingo sempre com sucesso 
mais uma festa mensal da Casa do Benfica. Durante o 
evento destacamos o Presidente em exercício Antonio Ri-
beiro e o diretor Eduardo Rocha, em virtude de problemas 
pessoais o Presidente Augusto José não pode estar pre-
sente. Detalhes na pág. 16

Festa Mensal da
Casa do Benfica do rJ

te do PSD disse que aguarda 
do secretário-geral diga “se 
há ou não há vontade polí-
tica de chegar a um enten-
dimento”.Já Antônio Costa 
considerou que o documento 
enviado pela coligação para 
esta reunião “não traduziu 
um esforço suficiente”, “nem 
revela uma compreensão do 
quadro parlamentar em que 
estamos”. Tivemos oportu-
nidade durante a reunião de 
mostrar insatisfação perante 
o documento”, disse o líder 
socialista, acrescentando que 
deu a Passos e Portas “17 
ou 18 exemplos de lacuna”, 
por o texto recebido por 
email não ter como eixo 
central “o emprego”.

Nos círculos da emi-
gração houve menos por-
tugueses a votar. Dos 
242.852 eleitores inscritos 
no recenseamento eleitoral 
na Europa e fora da Europa 
apenas chegaram a Lisboa 
pouco mais de 28.000 vo-
tos. A Administração Eleito-
ral  recebeu também 41 mil 
boletins de voto que vieram 
devolvidos porque os res-
pectivos eleitores muda-
ram de residência, disse o 
seu secretário-geral,  Jor-
ge Miguéis. A redução da 
participação eleitoral dos 
emigrantes é uma tendên-
cia vincada desde meados 
dos anos 1980, afirma o 
responsável, que acom-
panhou todas as eleições 
e referendos desde 1975.
Foram montadas 32 mesas 
de votos – 15 para o círculo 

da Europa, 17 para Fora da 
Europa –, onde são abertos 
os envelopes e colocados 
os votos em urnas pretas. 
Depois, a urna é aberta e 
são contados os votos. Já 
se sabe que, a participação 
dos emigrados em França 
baixou em relação a 2011, 
e que subiu no Brasil, onde 
também houve um grande 
aumento do recenseamen-
to eleitoral. O processo elei-
toral no estrangeiro foi alvo 
de críticas. Houve centenas 
de emigrantes que se quei-
xaram de não terem rece-
bido o boletim pelo correio, 
reconhece Jorge Miguéis. 
Que responde com o fato 
de muitos terem mudado de 
residência sem atualizarem 
o recenseamento e com o 
fato de os correios no Brasil 
terem feito greve.

28 mil Emigrantes Votaram 
nas Legislativas

 A taxa de emprego no 
segundo trimestre aumen-
tou em Portugal 0,7 % para 
64%, abaixo da registrada 
na Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico, que se manteve 
estável em 66,1%. Depois 
de ter atingido 68,3% no 
segundo trimestre de 2008, 
a taxa de emprego em Por-
tugal tem estado sempre a 
subir pelo menos desde o úl-
timo trimestre de 2013. Já na 

OCDE, depois dos 66,5% no 
segundo trimestre de 2008, a 
taxa de emprego teve acrés-
cimos consecutivos durante 
8 trimestres, mantendo-se 
agora estável nos 66,1% 
nos 2 primeiros trimestres 
de 2015. Em comunicado, 
a OCDE informa terem-se 
registrado apenas “ligeiras 
variações” na taxa de em-
prego face ao primeiro tri-
mestre: subiu 0,1% na zona 
euro, para 64,3%.

Taxa de emprego aumenta
para 64% em Portugal

Sem sombra de dúvida um mês especial para a família gaúcha 
com a realização de diversos eventos comemorativos. Na foto o 
Presidente Agostinho dos Santos e o diretor J. Maciel homena-
geando com uma medalha e galhardete comemorativo aos 90 
anos da Casa do Minho aos Srs. Miguel Bandeira e Antônio Za-
nith, do Concelho de Braga em Portugal. Detalhes na pág. 17

Festa Gaúcha sempre
Uma Boa opção

Posse do Novo PresideNte da
asserJ dr. FáBio QUeiróz

Bruxelas revelou: próxi-
mas 100 pessoas partem de 
Itália para Espanha, Finlân-
dia, Alemanha e Portugal

Portugal deverá receber 
os primeiros refugiados, pro-
venientes de Itália, na próxi-
ma semana, na sequência do 
compromisso assumido pelos 
28 estados-membros a 23 de 
setembro, segundo a Comis-
são Européia.

Fontes do executivo co-
munitário divulgaram que 
os próximos vôos de recolo-
cação deverão decorrer na 
próxima semana, envolvendo 
um total de 100 pessoas, e 
que os destinos serão Portu-

gal, Espanha, Finlândia, Ale-
manha e França.

As mesmas fontes lem-
braram a obrigação legal, 
decorrente da última cimeira 
de chefes de Estado e de Go-
verno, de que todos os países 
terão de receber refugiados, 
mas acrescentaram que cin-
co estados-membros mostra-
ram já interesse e afirmaram-
se prontos para o processo.

Os números finais para 
cada país só devem ser co-
nhecidos na sexta ou na se-
gunda-feira, por estarem a 
decorrer análises entre as 
autoridades italianas e os ofi-
ciais de ligação de cada país.

Portugal deve Receber Primeiras Famílias na Próxima Semana

O Banco Central Euro-
peu começa a divulgar junto 
dos empresários as caracte-
rísticas da nova nota de 20 
euros, que entra em circu-
lação a 25 de novembro, e 
vai distribuir 2,8 milhões de 
folhetos informativos.

“A partir de 13 de outubro 
de 2015, o Eurosistema en-
viará folhetos a mais de 2,8 
milhões de estabelecimen-
tos comerciais e pequenas 
empresas em todos os pa-
íses da área do euro”, infor-
ma o BCE em comunicado.

A instituição presidida 
por Mario Draghi deixa ain-
da um aviso aos empresá-
rios: “As empresas devem 
assegurar que o equipa-
mento que utilizam para o 
processamento e auten-
ticação de notas aceita a 
nova nota”.

O folheto apresenta os 
passos necessários com 
vista à adaptação do equi-
pamento para que possa 
aceitar a nova nota de 20 
euros, bem como o calendá-
rio de lançamento da nota.

A Autoridade Nacional 
de Aviação Civil aprovou a 
venda de 61% do capital da 
TAP ao consórcio Atlantic Ga-
teway, mas foram impostas 
condições para que o negó-
cio avance, a clarificação dos 
estatutos do consórcio quan-
to ao domínio da empresa.
Para ficarem com a maioria 
do grupo aéreo português, te-
rão de cumprir as exigências 
da ANAC, que considerou 
que a Atlantic Gateway, cum-
pre as normas comunitárias 
quando à obrigatoriedade de 
a maioria do capital pertencer 
a nacionais de Estados-Mem-
bros e que têm condições fi-
nanceiras para concretizar a 
compra. Mas, o controle efe-
tivo da sociedade - detida em 
51% pela portuguesa HPGB, 
de Pedrosa, e em 49% por 
David Neeleman - terá de ser 
ajustado.  Os dois sócios de-
verão clarificar o modelo para 
“demonstrar inequivocamen-
te” que a gestão corrente da 
Atlantic Gateway, das com-

panhias aéreas PGA e TAP e 
do grupo TAP “é efetivamen-
te controlada pela HPGB, 
SGPS, S.A., através de ad-
ministradores detentores de 
experiência profissional”.                                                                                                                                  

As cláusulas relativas à 
resolução de situações de 
bloqueio ou situações de di-
vergência incluídas no acordo 
parassocial entre Neeleman 
e Pedrosa devem ser revistas  
“de modo a garantir iguais 
direitos a ambas as partes”                                                                                                          
No comunicado, a ANAC dei-
xa claro que se trata de um 
“parecer prévio” e que não 
representa “uma apreciação 
definitiva” da operação. Em 
Julho, numa audição sobre 
a privatização da TAP, o mi-
nistro Antônio Pires, garantia 
que Pedrosa e Neeleman já 
se tinham mostrado dispo-
níveis para fazer alterações 
à configuração do consórcio 
caso os reguladores assim o 
impusessem. A privatização 
da TAP já teve luz verde na  
Autoridade da Concorrência. 

ANAC aprova venda da TAP,
com recomendações

2.8 Milhões de Empresas vão Receber 
Folhetos sobre Nova Nota de 20 Euros

Foi realizado no Salão Social da BGA do Rio de Janeiro, a 
posse do novo Presidente da ASSERJ (Associação dos Super-
mercados do Estado do Rio de Janeiro), que terá como novo 
Presidente o jovem Dr. Fábio Queiróz. Detalhes na pág. 8
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CANTORA FÁTIMA MONTEIRO E OS
VILACONDENSES SÃO OS CONVIDADOS 

DA PRÓXIMA FESTA PORTUGUESA

DIA 08 DE NOVEMBRO
NO CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ

A última edição da 
FESTA PORTUGUESA, 
domingo passado (11/10) 
deixou uma certeza no 
coração do “comendador” 
OLIVÉRIO CARVALHO, 
presidente do Recreativo 
da Taquara,  e que ele divi-
diu com o público presente 
e com a imprensa espe-
cializada que veio registrar 
o evento: “ A tradicional 
FESTA PORTUGUESA,  
que já realizamos a pelo 
menos 10 anos em Jaca-
repaguá, está se tornando 
um dos principais pontos 

de encontro e confraterni-
zação da COLÔNIA LUSI-
TANA no Rio de Janeiro”. 
E os mais de 200 presen-
tes ao almoço do último 
domingo não nos deixam 
mentir. Foi emoção do iní-
cio ao fim, com momentos 
sublimes ao som da azei-
tada concertina de CLÁU-
DIO SANTOS E AMIGOS, 
da sanfona de CARDOSO 
SANFONA BIÔNICA  e da 
voz da cantora DULCE 
entoando fados inesque-
cíveis. E até o responsável 
pela abertura e os interva-
los entre as atrações, o Dj 
Luiz, Dj oficial do CLUBE 
DOS PORTUGUESES, 
vibrou junto de emoção 
e ficou que nem pinto no 
lixo, como afirmou em en-
trevistas durante a festa, 
o presidente OLIVÉRIO 
CARVALHO. E preparem-
se porque vem muito mais 
emoção por aí no próxi-
mo dia 08 de novembro, 
data da próxima edição da 
FESTA PORTUGUESA, 
que terá como convidados 
especiais, a cantora FÁTI-
MA MONTEIRO E OS VI-
LACONDENSES  e claro, 

o apresentador do pro-
grama PORTUGAL EM 
FESTA e diretor  artístico 
do evento, CARDOSO 
da SANFONA BIÔNICA 
e mais sua fiel escudeira 
musical, cantora Dulce. 
Todas as informações 
sobre a FESTA POR-
TUGUESA você obtém 
nos fones da secretaria 
do clube: 2423-3585 ou 
3251-3585. A programa-
ção completa está dispo-
nível no site: www.clube-
portuguesjpa.com.

PROGRAMAÇÃO
DIA 17 DE OUTUBRO (SÁBADO): BAILE DOS SONHOS DOURADOS, COM 
O GRUPO SOM E VOZES, A PARTIR DAS 18H
DIA 18 DE OUTUBRO (DOMINGO): DOMINGUEIRA VIP DO FORRÓ COM 
LUIGI E CIA E CONVIDADOS, A PARTIR DAS 18H 
DIA 21 DE OUTUBRO (QUARTA): BAILE DOS AMIGOS DA DANÇA COM DJ 
LUIZ E BANDA MILÊNIO, A PARTIR DAS 18H
DIA 22 DE OUTUBRO (QUINTA): ENSAIO DO RANCHO FOLCLÓRICO LA-
VRADEIRAS DE PORTUGAL, A PARTIR DAS 21H

DIA  24 DE OUTUBRO (SÁBADO): FLASHBACK – DISCOTEQUE, A FESTA   
-  O MELHOR DOS ANOS 70, 80 E 90 NO TELÃO COM DVJ LUIZ  -  CONVIDADA 
ESPECIAL: BANDA RESGATE 80.    A PARTIR DAS 22:30 

E VEM AÍ, DIA 19 DE DEZEMBRO (SÁBADO), FLASHBACK DE NATAL 
– DVJ LUIZ RECEBE VJ ROBSON CASTRO, A PARTIR DAS 22:30

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ
DIVERSÃO, CULTURA E LAZER4

A farta mesa 
de aperitivos 
da Festa 
Portuguesa 
já pronta 
pela manhã 
à espera dos 
convidados

Almoço liberado para os convidados da Festa Portuguesa

Fátima Monteiro a próxima atração da festa Portu-
guesa no dia 8 de Novembro imperdivel

Animação portuguesa

Portuguesinha linda e feliz na 
Festa Portuguesa

Trenzinho 
português

É uma 
dança 
portuguesa 
com 
certeza

Fados 
inesque-
cíveis na 

voz da 
cantora 

Dulce

O Presiden-
te Olivério 
Carvalho, 

Cardos da 
sanfona 

biônica e 
Cláudio 

Santos e 
amigos

Os convi-
dados vão 
chegando 

e já vão se 
servindo
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Notas.. ...e mais

PÊNDULO Gonçalo Ramires

DePois Das eLeiÇÕes
Os resultados das eleições 

legislativas de 4 de outubro 
não trouxeram a desejada tran-
qüilidade política ao país. Pelo 
menos por enquanto. Como a 
coligação PSD-CDS foi a ven-
cedora, mas não conseguiu ob-
ter a maioria absoluta dos votos, 
os partidos da oposição ficaram 
em condições de criar entraves 
e dificuldades ao novo governo 
na Assembleia da República. 
Tudo vai depender da posição 
que for tomada pelo Partido So-
cialista: se este não se aliar aos 
partidos radicais de esquerda e 
admitir a convivência e as ne-
gociações com os responsáveis 
pela formação do novo governo, 
a tendência será de assegurar a 
estabilidade e o equilíbrio; no en-
tanto, se os socialistas não che-
garem a acordo com a coligação 
vencedora das eleições e deca-
írem para a oposição radical, o 
país poderá entrar num período 
de incertezas e de divergências 
no âmbito parlamentar e isso em 
nada contribuirá para melhorar a 
vida e o bem-estar dos portugue-
ses. Muito menos para assegu-
rar a continuidade do programa 
de recuperação econômica e de 
saneamento financeiro que com 
tanto sacrifício foi sendo cumpri-
do nos últimos anos.

Temos de aguardar os pró-
ximos dias para ver que rumos 
tomam os líderes responsáveis – 
pela coligação (Passos Coelho e 
Paulo Portas) e pelo Partido So-
cialista (Antonio Costa).

Se eles se entenderem nas 
matérias essenciais de que de-
pende o futuro de Portugal, este 
será o vencedor. Vamos ver.

CoPa Do mUNDo
A seleção portuguesa venceu 

a da Dinamarca e está classifica-
da para a Copa do Mundo. Já a 
seleção brasileira não foi tão feliz 
no primeiro jogo com o Chile – 
mas ainda há tempo de melhorar 
e vencer. Uma copa do mundo 
sem o Brasil nem pensar.

maCaU
Na próxima semana teremos 

no Brasil os nossos amigos do 
Instituto Internacional de Macau: 
o Presidente Jorge Rangel e o 
Vice-Presidente José Lobo do 
Amaral.Realizar-se-á no Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro 
no dia 20 (das 9:00 às 16 horas), 
com a participação do Reitor da 
Universidade de Coimbra, do 
Reitor da Universidade Aberta e 

de outros Mestres brasileiros e 
portugueses, inclusive o Dr. Eu-
genio Anacoreta Correia, Coor-
denador da Comissão Temática 
da Língua Portuguesa.

Já no dia 22, no Centro Lu-
so-Brasileiro de Cultura – Rua 
Pereira da Silva, 310, teremos a 
abertura da exposição “Macau – 
uma história de sucesso”, segui-
da de um coquetel.

Todos estão convidados.

a CiDaDe e as oBRas
 Muitas das nossas asso-

ciações do Rio de Janeiro, assim 
como toda a população carioca, 
estão a sofrer as dificuldades 
causadas pelas obras e modi-
ficações urbanas que estão em 
curso promovidas pelo governo 
municipal. O trânsito fica emper-
rado; os acessos difíceis e os 
transtornos multiplicam-se.

É um trabalho maior para os 
dirigentes das nossas “casas” 
e uma preocupação crescente 
para atender bem os associados 
e os convidados.

Oxalá tudo isto se normalize 
rapidamente – porque o trabalho 
adicional é grande e as preocu-
pações não são poucas. No ano 
que vem temos as Olimpíadas. 
Imagene-se as canseiras que 
irão dar...

PResiDeNCiais
Já começou a movimenta-

ção em Portugal em torno das 
eleições presidenciais. Serão re-
alizadas em janeiro de 2017. O 
Presidente Cavaco Silva termina 
o mandato e não pode concorrer 
a nova eleição. A esta altura des-
ponta como favorito o Dr. Mar-
celo Rebelo de Sousa. Também 
Maria de Belém parece disposta 
a concorrer com o apoio dos so-
cialistas.

FUteBoL
Portugal será “cabeça de lis-

ta” nas próximas eliminatórias da 
Eurocopa 2016. Na última roda-
da a seleção portuguesa venceu 
a da Sérvia por 2x1. Foram sete 
vitórias consecutivas da seleção.

Também Cristiano Ronaldo 
ganhou a 4ª “bola de ouro” da 
sua carreira. Foi o melhor atleta 
nos campeonatos europeus e o 
melhor marcador de sempre.

FeCHo
 Enquanto crises políti-

cas trazem muitos problemas 
para os países, os sorrisos das 
crianças trazem muitas alegrias 
para nós que os recebemos.

espetáculo musical “mensagem de Fernando 
Pessoa” Homenageia a obra e Vida do Poeta e 
escritor de  23 de outubro a 14 de Novembro

O espetáculo musical “Mensagem de Fernando Pes-
soa”, de André Luiz Oliveira, traz ao público do Distrito 
Federal os 44 poemas musicados do livro Mensagem 
(1934), de Fernando Pessoa, com interpretação do trio 
Os Bandarra. Ao todo serão oito apresentações, duas 
por final de semana, com quatro programas diferentes 
que contemplarão a ordem do livro. Além de comemorar 
os 30 anos do projeto Mensagem, o espetáculo homena-
geia os 80 anos da morte de um dos maiores poetas do 
mundo e, sem dúvida, o maior da língua portuguesa no 
século 20. Contando ainda com o apoio da Embaixada 
de Portugal no Brasil e do Camões – Instituto da Coope-
ração e da Língua, Mensagem de Fernando Pessoa vem 
colaborar para fortalecer a relação cultural entre Brasil e 
Portugal e a importância no cenário mundial da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Idealizado pelo músico e cineasta André Luiz Olivei-
ra, que musicou todos os poemas do mais célebre livro 
de Fernando Pessoa, o projeto Mensagem teve início em 
1985, com a gravação do primeiro disco, um LP com 12 
faixas interpretadas por Caetano Veloso, Elba Ramalho, 
Ney Matogrosso, Zé Ramalho, Elizeth Cardoso, Moraes 
Moreira, Gilberto Gil, Gal Costa, Belchior, pela portugue-
sa Glória de Lourdes, Cida Moreyra e pelo próprio An-
dré, contando ainda com arranjos e regência de Francis 
Hime. Em 2003, dando continuidade ao projeto, foram 
gravados o CD e o DVD Mensagem 2 , contendo mais 13 
músicas, interpretadas por Milton Nascimento, Mônica 
Salmaso, Cida Moreyra, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Pau-
la Rasec, Glória de Lourdes, Edson Cordeiro, Ná Ozzetti, 
Daniela Mercury, André Luiz Oliveira, Zeca Baleiro e pelo 

Informa-se os cidadãos portugueses que o recenseamento elei-
toral já reabriu.

No início de 2016 serão realizadas eleições para a Presidência da 
República, pelo que será necessário o recenseamento eleitoral dos 
cidadãos não inscritos, para que possam exercer o direito de voto 
presencialmente neste Consulado-Geral.

Para fazer o seu recenseamento, deverá comparecer presencial-
mente ao Consulado, sem necessidade de agendamento prévio, de 
segunda a sexta feira, das 08h00 às 16h00, e apresentar o seu bilhe-
te de identidade ou cartão de cidadão válido.

O recenseamento apenas estará disponível até 60 dias antes da 
data das próximas eleições.

Para responder a dúvidas relacionadas com o recenseamento 
eleitoral, o Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro criou o 
e-mail eleicoesportuguesasrj@gmail.com, através do qual serão 
prestados os esclarecimentos solicitados pelos nacionais portugue-
ses residentes na área de jurisdição deste posto consular.

Para verificar se já está inscrito, clique no link abaixo:
www.recenseamento.mai.gov.pt

CaRtÃo Do CiDaDÃo VitaLÍCio 
– imPossiBiLiDaDe De emissÃo

O IRN-Instituto dos Registos e Notariado informou que, com 
a impossibilidade da emissão do cartão de cidadão vitalício, e 
sendo insustentável a paralisação da prestação do serviço pú-
blico de cartão de cidadão, foi ministerialmente reconhecida a 
inexequibilidade prática da Lei n.º 91/2015 e decidido retomar-se 
a emissão do cartão de cidadão nas condições existentes, ou 
seja, com o prazo geral de validade de 5 anos.

O cidadão portador de um bilhete de identidade válido/ vitalí-
cio não está obrigado a efetuar a sua substituição por cartão de 
cidadão, por não ter havido qualquer alteração ao disposto nos 
artigos 55.º e 56.º da Lei 7/2007, de 5 de fevereiro, o que signi-
fica que o bilhete de identidade se mantem válido para todos os 
efeitos.

cabo-verdiano 
Mario Lucio. 
Participaram 
ainda do DVD 
professores e 
estudiosos da 
obra pessoa-
na. Em 2014, 
as gravações 
do projeto 
chegaram ao 
término com a 
realização do 
CD e do DVD 
Mensagem 3 , 
ainda não lan-
çados, trazen-
do os 19 poe-
mas restantes 
m u s i c a d o s , 
na interpreta-
ção de Cae-
tano Veloso, Gilberto Gil, Zélia Duncan, Zizi Possi, 
Carlinhos Brown, Fagner, Mariella Santiago, Rena-
to Teixeira, Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Cida 
Moreyra, Criolina, Rubi e dos portugueses Antônio 
Zambujo, Carlos do Carmo, Raquel Tavares, Dulce 
Pontes e Chullage.

Do livro homônimo de Fernando Pessoa. Em 
1987, pelo disco inicial dessa trilogia, recebeu do 
governo português a Ordem do Infante D. Henrique.

ReCeNseameNto eLeitoRaL ReaBeRto

 “Há bem mais 
que um mar intei-
ro a separar Lisboa 
do Rio de Janeiro, e 
muito mais do que 
a língua portuguesa 
a reunir”, escreve o 
escritor português 
Jorge Emanuel Es-
pinho no prólogo 
de Rio mar Lisboa 
rio. O livro, uma ho-
menagem aos 450 
anos do Rio e à rela-

ção íntima que os habitantes das duas cidades mantêm 
com o mar e com o rio, será lançado pela editora Barléu 
Edições, em Lisboa, no dia 1º de outubro, e no Rio de 
Janeiro, no dia 22 de outubro, no Palácio São Clemente.

A obra é um reflexo da parceria cultural luso-brasilei-
ra e da relação histórica entre os dois países, onde os 
leitores terão a oportunidade de conhecer os trabalhos 
de 12 fotógrafos de vasta experiência – sendo seis de 
cada nacionalidade.  São diferentes imagens que bus-
cam fugir da obviedade de como as cidades são retra-
tadas e apresentam um olhar poético sobre as praias 
e o rio Tejo, tão significativos na vida dos dois povos.

Entre os profissionais de olhares distintos, mas 
igualmente sensíveis, estão o fotógrafo brasileiro Bruno 
Veiga – um dos mais talentosos da sua geração, reco-
nhecido por recortes fotográficos da cidade do Rio de 
Janeiro como “Paisagem Blindada”, “Pedras Portugue-
sas”, “O Rio que eu piso” –, Frederico Mendes – cuja 
trajetória inclui desde cobertura de conflitos na África e 
no Oriente Médio até fotos de capa de disco para artis-
tas renomados, como Caetano Veloso e Frank Sinatra 
–, e Rodrigo Cabrita – fotógrafo português vencedor do 
prêmio Gazeta de Fotografia, com uma foto publicada 
no “Diário de Notícias”, captada na vigília que precedeu 
o funeral de José Saramago.

editora Barléu Lança “Rio mar Lisboa rio”
Rogério Reis, referência no fotojornalismo 

nacional e conhecido por séries de expressão 
pessoal como “Ninguém é de ninguém”, exposta 
no FotoRio, no Centro Cultural da Justiça Fede-
ral do Rio de Janeiro e na Maison Européenne 
de La Photographie, em Paris, também contri-
bui para o livro com seus retratos. Além dele, o 
português Valter Vinagre, que teve seus traba-
lhos expostos no Centro Emmerico Nunes, em 
Sines; Museu da Imagem, em Braga; Voyeur 
Project Ver e no Arquivo Fotográfico Municipal, 
em Lisboa; Museu Histórico Nacional, no Rio de 
Janeiro, entre outros.

Para completar o time de brasileiros que 
fazem parte do projeto, estão Cláudia Jagua-
ribe, com obras em importantes acervos ins-
titucionais – Inhotim, MAM, MASP; Leonardo 
Ramadinha, que teve exposições na Argentina, 
Alemanha, EUA, Colômbia e Eslovênia; e Kitty 
Paranaguá, que recebeu menção honrosa no 
Festival Pictures Of The Year Latinoamérica 
2013, com o ensaio Copacabana. Já os fotó-
grafos Tomasz Curvo, Clara Azevedo, Luisa 
Ferreira e Ana Brígida compõem o grupo de co-
laboradores lusitanos.

Passos Coelho, antônio Costa e Catarina martins 
hoje  em Bruxelas
Os líderes do PSD, PS e Bloco de Esquerda estarão hoje 
em Bruxelas, palco de uma cimeira de líderes da União 
Européia, mas com as atenções centradas na situação po-
lítica em Portugal. Num contexto de impasse político em 
Portugal, na sequência das eleições legislativas de 04 de 
Outubro,  Passos Coelho, Antônio Costa e Catarina Martins 
reunir-se-ão com as respectivas famílias políticas, antes do 
início dos trabalhos do Conselho Europeu, no qual Passos 
representará Portugal . Com reuniões entre os partidos a su-
cederem-se em Portugal durante os últimos dias para tentar 
um compromisso com vista à formação de um “governo es-
tável”, mas de forma “inconclusiva” até ao momento no caso 
dos encontros entre a coligação liderada pelo PSD e o PS, 
Passos Coelho e Antônio Costa “coincidirão” em Bruxelas, 
embora não esteja previsto que se cruzem.
Costa reconhece que marcelo é “candidato forte”
O secretário-geral do PS reconheceu que Marcelo Rebelo 
de Sousa é um “candidato forte” às presidenciais de 2016, 
mas mostrou confiança na passagem ao segundo turno de 
um candidato da área socialista para janeiro.  “O profes-
sor Marcelo Rebelo de Sousa será certamente sempre um 
candidato forte”, admitiu Antônio Costa, Marcelo não pode 
ter a “expectativa de contar com o apoio do PS”, contou 
ainda Antônio Costa, lembrando a decisão de segunda-fei-
ra do partido, que em Comissão Política acordou conce-
der liberdade de voto aos socialistas na primeira volta das 
eleições presidenciais entre os candidatos do seu espaço 
político, para já, Sampaio da Nóvoa e Maria de Belém.
Portugal paga mais para colocar 950 milhões de dí-
vida a 10 anos
Portugal regressou ao mercado primário de dívida para colo-
car títulos de longo prazo. O país conseguiu colocar o mon-
tante máximo previsto, de 1,25 bilhões de euros, mas a taxa 
de juro subiu na linha a 10 anos para emitir 950 milhões.

três ex-scut do Norte rendem 422,3 milhões
As três ex-Scut do Norte, desde 15 outubro de 2010, já 
renderam à Infraestruturas de Portugal 422,3 milhões de 
euros em portagens. A Infraestruturas de Portugal  adian-
tou que a antiga concessão Scut da  Costa da Prata lide-
ra as receitas geradas, com 160,4 milhões de euros em 
pedágios cobradas entre  outubro de 2010 e setembro de 
2015.Na contabilidade da IP, no mesmo período, a con-
cessão Norte Litoral, que envolve a A28, entre Viana do 
Castelo e Porto, rendeu cerca de 139,5 milhões de euros 
em, enquanto a concessão Grande Porto somou 122, 4 
milhões de euros.
Paulo morais pede a marcelo para abdicar do 
Conselho de estado
“Eu venho pedir ao candidato presidencial Marcelo Re-
belo de Sousa que abdique do seu lugar no Conselho 
de Estado, na medida em que a posição de candidato 
presidencial é, do meu ponto de vista, incompatível com 
exercício de um conjunto de cargos políticos e até públi-
cos”, disse à agência Lusa o ex-vice-presidente da Câ-
mara Municipal do Porto.
Nuno Crato arruma a casa após tempo 
“passageiro” na política
“O que eu posso dizer é que estou concentrado em 
arrumar a casa, em finalizar este mandato, e sei que 
a minha passagem pela política é passageira, sou um 
professor”, disse o ministro.Nuno Crato falava aos jor-
nalistas, após ter inaugurado um centro escolar, que 
contou com um investimento de cerca de 8 milhões de 
euros, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional.”Este governo está em funções, eu tive 
um mandato, estou a terminar esse mandato, não está 
formado governo nenhum ainda”, sublinhou o ministro, 
referindo que “não faz sentido nenhum” discutir se vai 
continuar a desempenhar funções governativas na pró-
xima legislatura.
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alfândega da fé
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cinfães

Regiões & Províncias

Foram inauguradas no 
passado Sábado, 26 de se-
tembro, as obras de requali-
ficação da Torre do Relógio e 
zona envolvente. A iniciativa, 
inserida na programação das 
Jornadas Europeias do Pa-
trimônio levou muita gente à 
zona histórica de Alfândega 
da Fé e a Torre abriu portas 
para recebê-los. É que para 
além da preservação deste 
patrimônio as obras na Torre 
do Relógio permitiram torná
-la visitável. Agora, no inte-
rior do edifício está patente 
a exposição “Quando o reló-
gio voltou a dar horas”. Uma 
mostra fotográfica que dá a 
conhecer o antes e o depois 
da intervenção.

A obra teve como princi-
pal objetivo a preservação do 
edifício valorizando-o do pon-
to de vista turístico e cultural. 
Um projeto financiado em 
85%, por fundos comunitá-
rios, através de uma candida-
tura ao ON.2-Novo Norte, que 
incluiu também a requalifica-

Torre do relógio  edifício
Já Pode ser Visitado

ção da zona envolvente, com 
trabalhos nas infraestruturas 
de saneamento e ilumina-
ção, reformulação do trânsito 
e melhoramento da acessibi-
lidade pedonal. No total um 
investimento de mais de 650 
mil euros, que permitiu tam-
bém a realização de estudos 
arqueológicos (coordenados 
pela Universidade do Minho) 
e históricos, com o objetivo 

de aprofundar o conheci-
mento sobre o edifício, a sua 
história e a própria vila. No 
entanto os estudos não fo-
ram conclusivos, não permi-
tindo desfazer a dúvida se a 
Torre é realmente o que resta 
do antigo castelo Medieval. 
Para Paulo Costa, um dos in-
vestigadores, o mais prová-
vel é que a Torre tenha sido 
construída para albergar o 

relógio, fato que a torna tam-
bém num exemplar único a 
nível nacional. Este e outros 
dados estão compilados no 
livro “A Torre do Relógio e o 
Castelo de Alfândega da Fé” 
da autoria do investigador. 
Uma obra que foi apresenta-
da no âmbito da inauguração 
das obras de requalificação 
da Torre do Relógio.

O que é fato é que a Torre 
do Relógio é um dos edifícios 
mais emblemáticos do con-
celho, para marcar a abertura 
ao público contou-se também 
a história da vila e da Torre, 
numa dramatização que en-
volveu a população local, a 
Banda Municipal, Grupo de 
Cantares, Escola de teatro 
e a Companhia Filandorra. A 
partir de agora o interior do 
edifício e a exposição paten-
te podem ser visitados diaria-
mente. Para tal basta entrar 
em contato com o posto de 
turismo local e agendar a vi-
sita.

Torna-se público que no 
dia 3 de novembro de 2015, 
pelas 10h00, na sala de for-
mação do Município de Bra-
gança, sita no edifício do Bal-
cão Único de Atendimento, 
terá lugar o ato público de 
sorteio para a concessão, 

pelo período de 5 anos, de 7 
lugares de venda no espaço 
da feira municipal de Bragan-
ça. O prazo para apresenta-
ção da candidatura decorre 
até às 14h00, do dia 2 de no-
vembro de 2015.

atribuição do direito de
Ocupação de espaços de 

Venda na feira de Bragança

A Câmara Municipal de 
Cinfães destruiu, nas últimas 
semanas, vários ninhos de 
vespa velutina (vespa asiáti-
ca). Os serviços de Proteção 
Civil do Município, juntamen-
te com os Bombeiros Volun-
tários e a colaboração de um 
apicultor do Concelho elimi-
naram ninhos nas freguesias 
de Tendais, Oliveira do Dou-
ro, Santiago de Piães, Sou-
selo e Travanca.

A detecção ou a suspeita 
de existência de ninho ou de 
exemplares de vespa veluti-
na deverá ser comunicada 
através de um dos seguin-
tes meios:

câMara desTrÓi VÁriOs
ninHOs de VesPa asiÁTica

Preenchimento online 
de um formulário disponível 
no portal www.sosvespa.
pt. Constatar a linha SOS 
AMBIENTE (808 200 520). 
Neste caso o observador 
será informado do procedi-
mento a seguir para a efe-
tiva comunicação da suspei-
ta. Poderá também solicitar 
a colaboração da Câmara 
Municipal de Cinfães ou da 
Junta de Freguesia mais 
próxima do local de detec-
ção/suspeita.

O Município de Cinfães 
cumpre as normas estabele-
cidas no Plano de Vigilância 
e Controle da Vespa Veluti-

na em Portugal, documento 
elaborado pela Direção-ge-
ral de Alimentação e vete-
rinária, Instituto da Conser-

vação da Natureza e das 
Florestas e Instituto Nacio-
nal de Investigação Agrária 
e Veterinária.

A Câmara Municipal pro-
moveu, no dia 20 de setem-
bro, integrado nas comemo-
rações do Dia Mundial do 
Turismo (27 de setembro), 
o Passeio de Cicloturismo, 
pela Rota de Estrada “Luga-
res da Memória – Circuito 1”.

Esta rota circular com 
cerca de 41 Km, atravessa 
as freguesias de Esmolfe, 
Sezures, Mareco, Castelo de 
Penalva e a união das fre-
guesias de Antas e Matela.

Os participantes puderam 
desfrutar das belas paisa-
gens e agradáveis recantos 

das várias aldeias, implanta-
das em paisagens de extre-
ma beleza, algumas delas na 
confluência de rios e ribeiras, 
conciliando uma nobreza an-
cestral com as necessidades 
atuais.

A meio do percurso, no 
parque de merendas (loca-
lidade de Antas), os partici-
pantes foram presenteados 
com um reforço alimentar, 
no qual se destacaram os 
produtos endógenos: Queijo 
Serra da Estrela, Maçã Bra-
vo de Esmolfe, pastéis de fei-
jão “Castendo” e o afamado 

vinho “Dão de Penalva”. 
No final, foram sorteados 

quatro kits oferecidos pela 
Liberty Seguros e foi distri-
buída uma Maçã Bravo de 
Esmolfe a cada participante, 
como forma de divulgação 
da XX Feira da Maçã Bravo 
de Esmolfe, que se realizou 
no dia 11 de outubro, em Es-
molfe.

A iniciativa teve o apoio 
da Guarda Nacional Republi-
cana, que desta vez marcou 
presença com a participação 
de dois elementos do Núcleo 
de Programas Especiais do 

Destacamento Territorial de 
Mangualde, Bombeiros Vo-
luntários de Penalva do Cas-
telo, união das freguesias de 
Antas e Matela e da Liberty 
Seguros.

A Autarquia, através da 
realização destes eventos de 
âmbito desportivo/cultural, 
contribui para promover um 
estilo de vida mais ativo e sau-
dável, dar a conhecer/divul-
gar o território Penalvense e 
os seus produtos endógenos 
bem como a natureza encan-
tadora, marcada nesta época, 
pela azáfama das vindimas.

Passeio de cicloturismo para conhecer o concelho

Dando continuidade ao 
nosso trabalho em escla-
recer e prevenir os empre-
sários comerciantes em 
geral, iniciados na COLU-
NA ANTERIOR, temos o 
seguinte:

PORQUE EXCLUIR O 
ICMS DA BASE DE CÁL-
CULO DO PIS E DA CO-
FINS

A questão é de fácil 
entendimento: Já que o 
ICMS, como tributo esta-
dual, é considerado des-
pesa dos sujeitos passivos 
da COFINS e do PIS, con-
comitantemente, receita do 
erário estadual, é injurídico 
tentar englobá-lo na hipó-
tese de incidência daquele 
tributo estadual na base de 
cálculo da COFINS e do 
PIS. A sua inclusão resulta 
em tributação de riqueza 
que não pertence aos con-
tribuintes. Neste caso, os 
contribuintes, ao arcarem 
com a obrigação tributária 
in comento, suportam uma 
carga tributária além do 
que está legalmente defini-
do para o regular exercício 
de suas atividades econô-
micas e aquém do que per-
mite a Constituição Fede-
ral, tese, aliás, também já 
submetida a julgamento no 
Mandado de Segurança 
abaixo apontado, verbis:

“se o ICMS é despesa 
do sujeito passivo da CO-
FINS e receita do Erário 
Estadual, é injurídico tentar 
englobá-lo na hipótese de 
incidência desta exação. A 
inclusão do ICMS na base 
de cálculo da COFINS e 
do PIS resulta em tribu-
tação de riqueza que não 
pertence ao contribuinte. 
Este, ao arcar com obriga-
ção de tal ordem, suporta 
carga tributária além do 
que legalmente definido 
para o regular exercício 
da sua atividade econômi-
ca e além do que permite 
a Constituição Federal.” 
(Palavras da Des. Relatora 
do AMS decisão em 13-11-
2007, TRF-1ª Região).

O mesmo raciocínio 
aplicado à exclusão do 
ICMS da base de cálcu-
lo Do PIS e da COFINS 
se aplica também, ao ISS 
para excluir da base de 
cálculo das duas contri-
buições, pois os referidos 
impostos correspondem 
às despesas do sujeito 
passivo das contribuições 
sociais previstas no art. 
195, I, CF e, em hipótese 
alguma, receitas das em-
presas; entendimento que 
alcança também o PIS, 
pleito que é, por legisla-
ção, idêntico à COFINS.

 Como ocorre com o 
ICMS, o ISS não será apro-
priado como receita, pois 
pertence ao ente tributan-
te credor - as Prefeituras 
Municipais. O princípio é o 
mesmo, ou seja, ninguém 
fatura ou comercializa tri-
buto: Apenas o retém na 
fonte (idêntico ao IRFF dos 
assalariados, etc., como 
exemplo).

Veja-se que os TRIBU-
NAIS SUPERIORES vêm 
de há muito, depurando 
base de cálculo dos tribu-

tos.
Nesse sentido, o TR-

F-1ª Região julgou que 
o ISS também não deve 
compor a base de cálculo 
da COFINS e do PIS. “O 
mesmo raciocínio aplica-
do à exclusão do ICMS da 
base de cálculo do PIS e 
da COFINS, também, é 
cabível para excluir o ISS 
da base de cálculo destes 
dois tributos, pois referido 
imposto estadual corres-
ponde a despesa do su-
jeito passivo das contri-
buições sociais previstas 
no art. 195, I, CF e, em 
hipótese alguma, receita; 
entendimento que alcança 
também o PIS, pleito que 
é, por legislação, idêntico 
à COFINS.” (AG/’DF).

Há uma tendência, 
tanto nos TRIBUNAIS 
REGIONAIS FEDERAIS 
como no STJ e, principal-
mente no STF, de enxugar 
da base de cálculo dos 
tributos, valores que não 
representam faturamento 
dos Contribuintes.

A decisão Plenária do 
STF excluindo o ICMS da 
base de cálculo da CO-
FINS e do PIS nas ope-
rações envolvendo im-
portações confirma esta 
tendência. Por não tra-
tarmos daquela recente 
decisão aqui neste texto 
– o Acórdão ainda não foi 
publicado -  há possibi-
lidade de se modular os 
efeitos do decido pela 
Excelsa Corte – deixa-
mos para abordar o caso 
recém-decidido após a 
conclusão do julgamento 
e o trânsito em julgado 
do acórdão.

Somente depois de 
ocorridos os fatos acima 
escritos todos os opera-
dores do direito – tributá-
rio, especialmente – terão 
condições de degustar 
todas as informações de-
correntes da histórica de-
cisão do STF e tomarem 
as providências cabíveis 
visando proteger os direi-
tos dos contribuintes dos 
quais são representantes 
legais para postularem 
junto ao Judiciário visan-
do recuperar os valores 
indevidamente recolhi-
dos da COFINS e do PIS 
indevidamente quando 
ocorreram as importa-
ções inerentes aos seus 
negócios.

A questão está posta. 
Resta aos contribuintes, 
tão sacrificados com o 
sempre crescente aumen-
to da carga tributária, es-
perar que os Ministros da 
Excelsa Corte ajam dentro 
da legalidade constitucio-
nal, como normalmente o 
fazem.

adVOgadO TriBUTarisTa
OaB-rJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

QUesTãO JUridica TriBUTÁria 
releVanTe

EXCLUSÃO DO ICMS/ISS DA BASE 
DE CÁLCULO DO COFINS/PIS/PASEP
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Mêda 

Penafiel ii festival 
econômico de Mêda

Depois da repavimen-
tação das vias que ser-
vem a Zona Industrial 
n.º1, da requalificação 
da Rua do Picoto, troço 
que liga o Nordeste des-
de a EN 320 até à Zona 
Industrial n.º2, a Câma-
ra Municipal de Penafiel, 
no âmbito da sua aposta 
no apoio ao investimento 
e da promoção do em-
prego, através do Plano 
Municipal de Atração de 
Investimento, concluiu 
as obras de beneficiação 
e pavimentação da Rua 
José da Paz Brandão Ro-
drigues dos Santos (aces-
so à Zona industrial n.º2), 
na freguesia de Penafiel.

Segundo a autarquia 
penafidelense, esta in-
tervenção teve como fi-
nalidade beneficiar os 
passeios existentes, e 
repavimentar a rua com 

Zona industrial nº 2 tem 
Acesso Novo e Requalificado

tapete betuminoso. Foi 
executado um alarga-
mento das faixas de ro-
dagem entre a E.N.106 
e a entrada do Intermar-
ché, por forma a criar três 
faixas de rodagem, com 
uma de acesso à zona in-
dustrial e duas de saída, 
de modo a desconges-
tionar e facilitar os fluxos 
de trânsito de acesso à 
autoestrada/EN106, No-
velas e centro da cidade. 
Foi também executada 
sinalização horizontal e 
vertical.

“No ano de 2014 con-
cluímos as obras de me-
lhoria das acessibilida-
des à Zona Industrial n.º 
2, mais concretamente na 
ligação da Rua do Pico-
to, na freguesia de Bus-
telo, até ao equipamento 
industrial. No entanto, 
entendemos requalificar 

ainda as vias de aces-
so desta zona industrial, 
desta vez na Rua José da 
Paz Brandão Rodrigues 
dos Santos. Esta obra vai 
permitir melhorar a aces-
sibilidade e a circulação 
automóvel. Ao longo dos 
últimos tempos, iniciamos 
um processo intenso de 
intervenções de requali-
ficação das zonas indus-
triais existentes, ao nível 

dos acessos e das infra-
estruturas, investimentos 
que vão de encontro à 
nossa aposta na requa-
lificação e beneficiação 
das nossas zonas indús-
trias, em Penafiel, e que 
se enquadram no Plano 
Municipal de Atração ao 
Investimento”, salientou 
Antonino de Sousa, pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Penafiel.

13 a 15 
de novembro 
- Inscrições 
Abertas para 
expositores.

Este certa-
me tem como 
objetivo pro-
mover o que 
de melhor se 
produz na re-
gião, em espe-
cial no conce-
lho de Mêda, 
proporcionando assim a oportunidade de conhecer 
e adquirir produtos locais. A comercialização desses 
produtos, a formação de uma mentalidade empreen-
dedora e a troca de experiências motivou o Município 
a criar um certame mais abrangente, mais dinâmico e 
que favoreça o surgimento de novos contatos e opor-
tunidades de negócio.

Este contará com uma ampla seleção de produtos 
locais e regionais, empresas de áreas econômicas di-
versificadas, a gastronomia da região e um programa 
de animação e atividades culturais que proporciona-
rão aos visitantes um espaço agradável em qualidade 
ao qual ninguém ficará indiferente.

Este irá realizar-se no pavilhão gimnodesportivo 
de Mêda e contará com uma distribuição de stands 
no interior, assim com um exposição de máquinas 
agrícolas nas suas imediações O recinto será veda-
do e guardado, reunindo condições de segurança. O 
festival terá lugar nos dias 13, 14 e 15 de novembro 
de 2015.

No dia 8 de Outubro 
a Casa dos Poveiros 
comemora o dia do po-
veiro, data só festejada 
no clube, onde tem-se 
como marco histórico o 
nascimento de um dos 
mais importantes po-
veiros e patrono desta 
casa, o grande salva-
vidas José Rodrigues 
Maio - o CEGO DO 
MAIO. Contudo, apro-
veita-se a data para 
homenagear todos os 
poveiros vivos e faleci-
dos, emigrados ou não, 
seus costumes e tradi-
ções, além de grandes 
personalidades como o 
mais famoso dos povei-

ros o escritor José Maria 
de Eça de Queirós.

 Como inovação a di-
retoria propôs expandir as 
comemorações deste dia 
em dois finais de sema-
nas. Sendo no primeiro, 11 
de outubro, a celebração 
da missa em ação de gra-
ças no Salão Nobre pelo 
padre Marcio que auxilia a 
Irmandade Santo Antonio 
dos Pobres e com muita ir-
reverência e bons ensina-
mentos conduziu brilhan-
temente a cerimônia. Logo 
após a missa, foi servido 
o Porto de Honra para os 
presentes e realizadas as 
homenagens com arran-
jos de flores nos bustos do 

Cego do Maio e do Eça 
de Queirós exaltando 
os grandes feitos destes 
poveiros.

 Dando continuida-
de as festividades do 
dia do poveiro, para o 
próximo 18 de Outubro, 
domingo a partir das 
12:30hrs, a diretoria 
convida a todos para 
o tradicional cozido no 
Salão Social com ar re-
frigerado. Para animar 
a festa Claudio Santos 
e amigos e as atrações 
do Rancho Juvenil da 
Casa do Minho e o ani-
versariante o Rancho 
Eça de Queirós que 
completa 63 anos.   

missa em homenagem ao dia do poveiro

Presidente Carlos César com o padre Marcio e o Rancho Eça de Queirós completando 63 
anos de fundação.

Presi-
dente 
Carlos 
César e 
alguns 
poveiros 
vetera-
nos

Presiden-
te Carlos 
César, e 
a primei-
ra dama 
Gloria dos 
Santos 
recebem 
outros 
poveiros 
veteranos 
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fundas e expostas as fratu-
ras que existem entre esses 
partidos que, o mais prová-
vel é que os socialistas ve-
nham a preferir entender-se 
e alinhar em votações pon-
tuais com a coligação do 
governo do que unirem-se a 
uma “esquerda” com a qual 
dificilmente se entendem e 
da qual divergem em ma-
térias fundamentais para o 
futuro do país. É o caso, por 
exemplo, de alguns desses 
partidos defenderem a sa-
ída de Portugal da Europa 
comunitária – e do euro.

Nesta perspectiva, o im-
portante é que se chegue a 
uma forma de entendimento 
e de diálogo entre o novo 
governo e os socialistas e 
se  evitem tanto quanto pos-
sível as divergências radi-
cais que só prejudicarão o 
futuro do país.

Como os desafios que 
Portugal ainda tem pela 
frente e com os avanços já 
conseguidos no processo 
de recuperação da econo-
mia, o entendimento entre 
as principais forças políticas, 
principalmente em questões 
essenciais da vida portu-
guesa, é indispensável. Po-
dem haver cedências de um 
lado e do outro; contrarieda-
des no percurso; insatisfa-
ções nas partilhas e  amuos, 
nas decisões - mas o mais 
importante é pensar no país 
e privilegiar os interesses e 
as aspirações permanentes 
dos portugueses.

A. Gomes da Costa 

Para alguns, foi uma sur-
presa a vitória da coligação 
da direita formada pelo PSD 
e CDS nas eleições par-
lamentares realizadas em 
Portugal.

Apesar das sondagens 
feitas nas últimas semanas 
da campanha começarem 
a apontar para uma derrota 
do Partido Socialista (par-
tido que lidera a oposição), 
parecia pouco provável que 
isso acontecesse depois 
do governo ter submetido o 
país, durante quatro anos, 
a um austero programa de 
recuperação econômica e 
financeira para combater a 
crise.

Contra as expectativas, 
entretanto, foi isso o que 
aconteceu. Apesar da perda 
de mandatos na Assembleia 
da República e de não ter 
atingido os índices de apro-
vação de 2011, a coligação 
PSD-CDS conseguiu ele-
ger, ainda assim, a maioria 
dos deputados e ganhou, 
por isso, o direito de formar 
o novo governo.

Para alguns observa-
dores,  pelo fato de não 
dispor da maioria absoluta, 
a futura administração vai 
enfrentar no Parlamento 
mais entraves e maiores di-
ficuldades do que a anterior. 
No Palácio de São Bento, 
os socialistas, o “Bloco de 
Esquerda” e os comunistas 
terão a maioria e poderão 
dificultar, ou mesmo rejeitar, 
a aprovação de propostas 
do governo e até forçar a 
sua queda.

No entanto, são tão pro-

As negociações entre An-
tônio Costa e os partido à 

esquerda do PS para a possí-
vel formação de um governo 
estão a deixar os investidores 
inquietos. As taxas de juro da 
dívida pública portuguesa, 
que se têm mantido histori-
camente baixas, voltaram a 
subir, ligeiramente, uma ten-
dência desde que se realiza-
ram as legislativas. As ações 
também têm revelado movi-
mentos irregulares, tendo os 
mercados vividos ontem a 
pior sessão da Bolsa desde 
finais de agosto, sobretudo 
devido ao afundar de mais de 
7% dos bancos. Ainda assim, 
os valores mantêm-se acima 
da cotação de há um mês.

“Uma aliança da esquer-
da parlamentar, no sentido 
de viabilizar um governo PS 
deve, no mínimo, assustar 
qualquer agente nos mer-
cados financeiros, porque 
as linhas programáticas são 
muito distintas, ressuscita-
se o tema da renegociação 
da dívida e já houve até 
discursos ante europeístas. 

Conversas à Esquerda Agravam
Risco e Deixam Mercados Nervosos

Agente é até o cidadão que 
detém uma conta de depósi-
to à ordem para pagamento 
das suas despesas diárias”, 
alerta Pedro Ricardo Santos, 
gestor da XTB.

“Nas taxas de juro da dí-
vida, temos um padrinho, o 
BCE, a conter o impacto do 
risco político; na banca não”, 
explica Alfredo Mendes. “Os 
bancos são, à partida, moto-
res da economia. Se houver 
sinais de que a economia 
pode perder a direção por-

que não há governo ou por 
incerteza nas medidas po-
líticas que serão tomadas, 
os bancos irão ficar mais 
frágeis. BCP e BPI reagem 
sempre mais rapidamente”, 
considerou o trader do Ban-
co Best. Mas lembra que 
Portugal está longe de ser a 
Grécia. A instabilidade está 
antes na forma como um fu-
turo governo à esquerda “li-
dará com alguns compromis-
sos europeus”.

Filipe Garcia, analista do 

IMF, concorda. “Não se es-
pera uma situação de pâni-
co, mas de aumento de risco 
apercebido. O que aconte-
ceu na Grécia, com a mo-
deração imposta ao Syriza, 
mostra que o pragmatismo 
acaba por se impor.”

Até aqui, “uma coligação 
à esquerda não estava a ser 
vista sequer como uma hi-
pótese, portanto só agora é 
que os mercados começam a 
descontar esta surpreenden-
te possibilidade”. A verdade é 
que “os mercados não gostam 
de incertezas” e um governo 
com BE e PCP traz alguns 
pontos ainda por explicar: ha-
verá condições para um en-
tendimento duradouro?; Que 
medidas serão implementa-
das?; “colocarão em causa 
a sustentabilidade da dívida 
pública, a recuperação eco-
nômica, o cumprimento dos 
compromissos internacionais 
e a imagem de estabilidade 
e de bom aluno do país?”; e 
que estabilidade haverá em 
vésperas de uma nova eleição 
para a Presidência?

A dívida global dos muni-
cípios caiu 488,5 milhões de 
euros em 2014 em relação 
ao ano anterior, representan-
do o menor valor dos últimos 
8 anos, segundo o Anuário 
Financeiro dos Municípios 
Portugueses,  apresentado 
em Lisboa. A redução da dí-
vida dos 308 municípios, sem 
contar com as empresas mu-
nicipais, “deve-se essencial-
mente à dívida de curto pra-
zo”, enquanto os valores de 
médio e longo prazo se man-
tiveram, salientou João Car-
valho, que coordenou o anu-
ário dos municípios. A dívida 
dos municípios, em 2014, 
totalizou 6.234 milhões de 
euros, com uma redução de 

Dívida dos
Municípios cai 
488,5 Milhões

488,5 milhões de euros, tra-
duzindo-se na “menor dívida 
dos últimos 8 anos”, rela-
cionada principalmente com 
fornecedores, explicou o pre-
sidente do Instituto Politéc-
nico do Cávado e do Ave. O 
Anuário Financeiro dos Mu-
nicípios Portugueses 2014 
é publicado com o apoio da 
Ordem dos Contabilistas 
Certificados  e a colabora-
ção do Tribunal de Contas. O 
documento foi apresentado 
na conferência ‘A política, os 
políticos e a gestão dos di-
nheiros públicos’, promovido 
OCC (ex-OTOC-Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas) 
e pela rádio TSF, na Univer-
sidade Católica de Lisboa.

Os hábitos alimentares 
de mais de 12 mil portugue-
ses vão ser estudados du-
rante um ano com o objetivo 
de investigar as causas que 
limitam o acesso a uma ali-
mentação adequada.

“Além da recolha de in-
formação junto de uma po-
pulação representativa da 
população portuguesa, esta 
investigação pretende me-
lhorar a saúde pública no ge-
ral”, explicou à agência Lusa 
Helena Canhão, investigado-
ra principal do estudo.

O projeto denominado 
“Saúde. Come”, que recebeu 
715 mil euros de um meca-
nismo financeiro europeu, 
pretende usar tecnologias 
como a televisão interativa ou 
a internet para promover há-
bitos alimentares saudáveis 
junto dos idosos e dos jovens.

Numa primeira fase, que 
deverá durar cerca de 6 me-
ses, os investigadores vão 
tentar perceber que percen-

Investigadores vão Estudar 
Hábitos Alimentares de mais 

de 12 Mil Portugueses

tagem da população portu-
guesa vive em insegurança 
alimentar, ou seja, tendo 
acesso limitado ou incerto a 
uma alimentação adequada 
ou ter receio de não ter comi-
da no dia seguinte.

A insegurança alimentar 
pode estar ligada a fatores 
econômicos, mas também, 
sobretudo no caso dos ido-
sos, a problemas de mobi-
lidade aliados a isolamento 
ou solidão que dificultem o 
acesso a comida saudável 
e adequada.

A Comissão Européia vai 
investir cerca de 16 bilhões 
de euros em investigação 
e inovação nos próximos 2 
anos, no âmbito do progra-
ma-quadro ‘Horizonte 2020’, 
anunciou o comissário Car-
los Moedas. O comissário 
português, responsável pela 
pasta da Investigação, Ciên-
cia e Inovação no executivo 
comunitário de Jean-Claude 
Juncker, apresentou o pro-
grama de trabalho para o 
período 2016-2017, que es-
pecifica as oportunidades de 
financiamento para os próxi-
mos 2 anos, através de uma 
série de convites à apresen-
tação de propostas, contratos 
públicos e outras medidas, 
como os prêmios Horizonte. 
Em conferência de imprensa, 

Moedas Anuncia 16 Bilhões 
para Investigação na UE

Carlos Moedas destacou que, 
do montante global de quase 
16 bilhões de euros para os 
próximos 2 anos, cerca de 2 
bilhões de euros se destinam 
a Pequenas e Médias Empre-
sas, incluindo 740 milhões de 
euros através de um instru-
mento que visa apoiar mais 
de 2.000 PME consideradas 
altamente inovadoras.

A Easyjet vai abrir um 
novo centro de atendi-
mento e assistência ao 
cliente em Lisboa, resulta-
do de uma parceria com a 
prestadora de serviços ao 
consumidor Webhelp, que 
deverá criar 190 postos de 
trabalho. 

Em comunicado, a 
companhia aérea de baixo 
custo adiantou que estima 
criar 190 novos postos de 
trabalho no país, entre 
administrativos e opera-
dores, realçando que é 

demonstrativo “do com-
promisso da companhia 
aérea com o Governo e 
com os portugueses”. 

O centro de atendimen-
to ao cliente de Lisboa vai 
prestar serviço em portu-
guês, inglês, alemão, fran-
cês, italiano e espanhol, 
adianta a transportadora 
britânica. 

O processo de aquisi-
ção dos centros teve iní-
cio em setembro, sendo 
o contrato por um período 
de 5 anos. 

O transporte de merca-
dorias por via marítima, ro-
doviária e ferroviária cresceu 
12,3%, 2% e 14,4%, respec-
tivamente, no segundo tri-
mestre de 2015, em contras-
te com o transporte aéreo 
que caiu 0,8%. Segundo as 
estatísticas da atividade dos 
transportes, divulgadas pelo 
Instituto Nacional de Esta-
tísticas, entre abril e junho, o 
número de embarcações en-
tradas nos portos nacionais 
aumentou 3,3% (3,2% no 1º 

trimestre), com o movimen-
to de mercadorias a totalizar 
22,8 milhões de toneladas 
(mais 12,3%, acima do au-
mento de 9,9% do trimestre 
anterior). O porto de Sines foi 
o que mais aumentou a ati-
vidade (29,4%), seguido da 
Figueira da Foz (17,9%), de 
Aveiro (7,9%) e de Leixões 
(2,2%), enquanto no porto 
de Lisboa o movimento de 
mercadorias diminuiu 2,6%, 
totalizando 2,6 milhões de 
toneladas.

Easyjet vai Contratar
190 Pessoas

Aumenta Transporte
de Mercadorias
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Conseguir ficar na fo-
tografia como os que 

fizeram tudo para que 
houvesse acordo com o 
PS, é o objetivo principal 
de Passos Coelho e Pau-
lo Portas.

Para consegui-lo, pre-
pararam um documento 
que sem grandes hipóte-
ses de saída para Antô-
nio Costa.

O “documento facili-
tador” foi divulgado na 
íntegra pela TSF, ainda 
antes de Passos o apre-
sentar aos órgãos inter-
nos do PSD e contém 23 
medidas para aproximar 
a PàF do PS.

Há abertura, mas não 
há mudanças drásticas, já 
que, como Passos já tinha 
avisado, medidas que te-
nham impacto na receita 
terão sempre de ser com-
pensadas.

Será assim com a “ace-
leração na remoção da 
sobretaxa do IRS”, onde 
estão disponíveis para 
negociar. Também será 
assim com o aumento do 
salário mínimo em relação 
ao qual a PàF se mostra 
aberta, sem se compro-
meter com valores.

A maior concessão sur-
ge, no tema da Segurança 
Social, com Passos Coe-
lho a deixar cair qualquer 
tipo de plafon e dizendo-

Coligação fez Documento
Contra a Fuga de Antônio Costa

se mesmo disponível para 
reavaliar as condições 
de recurso no acesso às 
prestações sociais não 
contributivas.

O aumento das pres-
tações sociais é outro 
ponto em que sociais-
democratas e centristas 
se tentam aproximar dos 
socialistas. O documen-
to propõe “aumentar os 
montantes do abono de 
família, do abono pré-
natal e da majoração 
para as famílias mono-
parentais beneficiárias 
de abono de família e de 
abono pré-natal” e repor 
“o valor de referência do 
CSI no montante anual 
de 5.022 euros, restau-
rando os valores anuais 

anteriormente em vigor”.
As demissões por 

mecanismos conciliató-
rios para os novos con-
tratos de trabalho são 
uma idéia socialista que 
vêem com bons olhos. 
Também é adotada a 
idéia de voltar a ter um 
Ministério da Cultura.

A disponibilidade afir-
mada pela PàF é total. 
Tanta que Passos e Por-
tas dizem mesmo pode-
rem vir a ser incluídas 
num acordo “quaisquer 
outras matérias que o 
Partido Socialista con-
sidere indispensáveis à 
criação de um clima de 
confiança que cimente a 
estabilidade que se de-
seja proporcionar neste 

novo ciclo político da vida 
nacional”.

Esta é a bandeira bran-
ca acenada por Passos 
para convencer Costa a 
não viabilizar qualquer 
moção de rejeição do pro-
grama do Governo e apro-
var o Orçamento do Esta-
do para 2016.

Se houver espaço 
para isso e porque Por-
tas já avisou que o pro-
jeto da PàF “é para 4 
anos”, a coligação quer 
discutir um “compromis-
so mais genérico” quanto 
a “aspectos essenciais 
da ação governativa futu-
ra” que garanta a viabili-
zação de Orçamentos ao 
longo da legislatura.

Marcelo Rebelo de 
Sousa deixa o espaço 
semanal de comentário 
na TVI com a candida-
tura às presidenciais, 
mas marcará presença 
na estação de Queluz 
no próximo domingo 
para uma festa de des-
pedida.

O antigo presidente 
do PSD Marcelo Rebe-
lo de Sousa anunciou, 
em Celorico de Basto, 
Braga, a sua candida-
tura à Presidência da 
República.

A festa de despedida 

Marcelo Rebelo
de Sousa deixa TVI

contará com a presença 
de todos os apresenta-
dores com quem traba-
lhou, incluindo os que 
saíram da estação de 
Queluz: Ana Sofia Vi-
nhas, José Carlos Cas-
tro e Júlio Magalhães.

Professor catedráti-
co, Marcelo Rebelo de 
Sousa liderou o PSD en-
tre 1996 e 1999 e entra 
na corrida a Belém aos 
66 anos. Marcelo Rebe-
lo de Sousa nasceu em 
Lisboa a 12 de dezem-
bro de 1948 e tem dois 
filhos e cinco netos.

O ex-presidente da Co-
missão Européia Durão 
Barroso considerou que a 
entrada do Bloco de Es-
querda e do PCP para o 
Governo “seria negativa” 
e poderia implicar custos 
para o país e alertou que 
os eleitores do PS não 
votaram num executivo à 
esquerda. Em entrevista 
publicada na edição desta 
terça-feira do Diário Econô-
mico, Barroso manifestou-
se esperançado em que a 
coligação PSD-CDS/PP e 
o PS “encontrem pontos 
para chegar a um acordo”, 

Durão Barroso Alerta para
Custos de um Governo à Esquerda

advertindo para a possibili-
dade da entrada para o go-
verno de partidos que não 
respeitam os compromis-
sos internacionais de Por-
tugal. “O que me pareceria 
negativo, de um ponto de 
vista econômico, até para 
a imagem do país, é que 
aqueles que não aceitam 
os compromissos interna-
cionais de Portugal, aque-
les que se opõem à União 
Européia, ao Tratado orça-
mental - que hoje em dia é 
uma obrigação do Estado 
português - venham para o 
Governo”, sublinhou.

A ex-presidente do Par-
tido Socialista e antiga mi-
nistra da Saúde, Maria de 
Belém Roseira, apresen-
tou a sua candidatura à 
Presidência da República, 
em Lisboa.

A apresentação teve as 
presenças de Manuel Ale-
gre e Vera Jardim, além de 
elementos do seu grupo 
de apoio, o médico Joshua 
Ruah, a farmacêutica e pro-
fessora universitária Ana 
Paula Martins, a médica e 
professora universitária Ma-
ria do Céu Santo, o diretor 
comercial Paulo Marques, 
a técnica de ‘marketing’ Jo-
ana Santos e a assistente 
social Vânia Dias.

Maria de Belém Rosei-
ra, 66 anos, foi ministra da 

Maria de Belém
Apresenta Candidatura 

Portugal, representa-
do pelo consórcio Centro 
Hospitalar e Universitário 
de Coimbra e Universida-
de de Coimbra, foi admi-
tido na Aliança M8, o G8 
da Saúde, disse fonte da 
candidatura.

 A candidatura de Por-
tugal, que foi aceite por 
unanimidade e que tinha 
sido muito bem recebida 
a 16 de julho, numa visita 
à Alemanha de uma comi-
tiva lusa e do ministro da 
Saúde português, Pau-
lo Macedo, viu agora ser 
concluído todo o proces-
so, no decorrer da Assem-
bléia-Geral da Cimeira 

Portugal Admitido na Aliança M8, o G8 da Saúde
Mundial de Saúde, que se 
realiza em Berlim.

A Aliança M8 tem 
como missão principal a 
melhoria da saúde a ní-
vel global e tinha até hoje 
17 membros de 13 paí-
ses diferentes.

Promove a investiga-
ção translacional, bem 
como a inovação na abor-
dagem da prestação de 
cuidados, almejando o 
desenvolvimento de siste-
mas de saúde eficazes na 
prevenção da doença.

Esta rede é a base aca-
dêmica de excelência e na 
qual está assente a orga-
nização da Cimeira Mun-

dial de Saúde, um fórum 
anual para o diálogo sobre 
os cuidados de saúde.

A Cimeira Mundial de 
Saúde é a conferência 
anual da M8 Alliance de 
Centros Médicos de Saú-
de Acadêmicos, Universi-

dades e Academias Na-
cionais.

É organizada em cola-
boração com autoridades 
nacionais, academias de 
ciências em mais de 67 
países e está sob o patro-
cínio do governo alemão.

Saúde e da Igualdade em 
governos de Antônio Gu-
terres e ex-presidente do 
PS durante a liderança de 
Antônio José Seguro.

“Apresentarei publi-
camente a minha candi-
datura após as eleições 
legislativas de 04 de outu-
bro”, dizia Maria de Belém 
numa nota, na qual acres-
centava que já tinha co-
municado a sua intenção 
ao secretário-geral do PS, 
Antônio Costa.

A Comissão Política 
Nacional do PS decidiu 
conceder liberdade de voto 
aos socialistas no primeiro 
turno, entre os candidatos 
do seu espaço político, 
Sampaio da Nóvoa e Maria 
de Belém.
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Posse do novo Presidente
da asserJ dr. Fábio Queiróz

Mesa de honra da posse do novo Presidente da ASSERJ, Eduardão (Vereador), Pedro Fernandes (deputado estadual,Chiquinho Brasão (Vereador), o Vice-Prefeito, RJ, Adilson Pires, Ronaldo Teixeira (Princesa), 
o novo Presidente da ASSERJ, Dr. Fábio Queiróz, Genival Beserra de Sousa (Costa Azul), Sussuno Honda (ABRÁS),Orlando Diniz-Presidente da Fecomercio, o secretário de agricultura do RJ, Christiano Auréo, 
e o Deputado Estadual Dionísio Lins

Panorâmi-
ca no mo-
mento da 
execução 
do Hino 
Nacional 

Momento das 
homenagens 
da esquerda 

para a direita, 
André,(Mu-

limarket) 
Genival 

Beserra (Costa 
Azul), Dr. 

Fábio Queiróz 
(Presidente 

da ASSERJ), 
Ronaldo Tei-
xeira ,(Prin-

cesa) Albino 
Pinho (Su-

permercado 
Guanabara), 

Pietrangelo 
(Supermerca-
do Zona Sul).

Outra bela home-
nagem prestada 
ao Ex-Presidente 
da ASSERJ, 
Aylton Fornari, ve-
mos Ronaldo Tei-
xeira (Princesa), 
Genival Beserra 
(Costa Azul), o 
homenageado, 
o Ex-Presidente 
Aylton Fornari, o 
novo Presidente 
da ASSERJ Dr. 
Fábio Queiróz e o 
secretário execu-
tivo da ASSERJ 
Sergio Maturo

No ultimo dia 11 de setem-
bro na sede da BGA no 

Mercado São Sebastião na 
Penha, tomou posse o novo 
Presidente da ASSERJ Dr. 
Fábio Queiróz,estiveram 
presente diversas autorida-
des para prestigiar a soleni-
dade, além de diretores da 

BGA,conselheiros,super-
mercadistas,fornecedores 
e demais convidados. Num 
discurso muito emocionan-
te Dr. Fábio Queiróz iniciou 
agradecendo aos seus pais 
Ana Lucia e Sergio Queiróz 
pelos valores que passaram 
na sua educação, em segui-

da agradeceu a sua esposa 
Carmem Lucia que lhe da 
todo suporte familiar para 
ele se dedicar a sua vida 
profissional e pelos dois 
lindos filhos que lhe deu 
Sergio e Bernardo Queiróz. 
Falou da sua formação ju-
rídica e de sua origem no 

setor supermercadista que 
teve início no supermer-
cado Mundial, agradeceu 
ao apoio dos diretores do 
Mundial entre eles o seu 
Justino. Prestou também 
algumas homenagens aos 
seus antecessores o sau-
doso Arthur Sendas e ao 
Ronaldo Teixeira, onde fez 
um lindo agradecimento e 

por ultimo ao ex-presiden-
te Dr. Aylton Fornari onde 
teceu diversos elogios. Em 
seguida abordou diversos 
temas que colocara em 
pratica na sua gestão fren-
te a ASSERJ, anunciou as 
novas diretorias fiscal pla-
nejamento, orçamentaria, 
recursos humanos, jurídico, 
comercial, marketing, anun-

ciou também a instauração 
da câmara técnica com a vi-
gilância sanitária. Priorizou 
também a união do setor su-
permercadista que tem cada 
vez mais se fortalecido numa 
verdadeira irmandade. E fi-
nalizou seu discurso citando 
um Poema do Poeta  Fer-
nando Pessoa, e foi muito 
aplaudido pelos convidados.

Num registro especial na BGA, o Dionisio Lins Deputado estadual, Genival Beserra (Costa Azul), Edu-
ardão Vereador,Orlando Diniz Presidente da Fecomércio,Chiquinho Brazão- vereador Adilson Pires, Vi-
ce-Prefeito do RJ, Dr. Fábio Queiróz novo presidente da ASSERJ, com seus filhos, Sergio e Bernardo 
e o Ronaldo Teixeira (Princesa),Pedro Fernandes Deputado EstadualChristiano Áureo secretário de 
agricultura do RJ e Sussano Honda (ABRÁS).

O vereador 
Chiquinho 

Brasão, com 
os amigos, 

Antônio 
e equipe 
de Sup. 

Mundial, o 
Presidente 

da ASSERJ, 
Dr. Fábio 
Queiroz, 
e demais 

amigos

Descontração total 
na posse da Presi-
dente da ASSERJ, 

Dr. Fábio Quei-
roz, onde vemos 
Marinho (Bramil), 
Eduardo (Super-
market), Joseno 

(Bramil), Mario Via-
na, Sergio Maturo 

secretário executivo 
da ASSERJ, Gilber-

to Liberali, (Sulita) 
Belmar Vasconce-
los André Godoy, 

Paulo (Super-
market), e demais 

convidadosDurante 
o evento 
vemos o 
Joaquim 
Cunha, o 
empresário 
Orlando 
Carlos 
Scarpinelli, 
diretor da 
empresa 
Benassi 
e esposa 
e Genival 
Beserra 
e demais 
amigos 

Num close 
para o Jor-

nal Portugal 
em Foco o 
empresário 

Manuel 
Lima, e 
o novo 

presidente 
da ASSERJ 

Dr. Fábio 
Queiróz e 

o Eduardo 
Teixeira 

Outra turma 
super animada 
na festa de 
posse do novo 
Presidente da 
ASSERJ Dr. 
Fábio Quei-
róz, o Arnal-
do, Genival 
Beserra, Paulo, 
Mansur, Albino 
Pinho, Joaquim 
Cunha, Walter 
e Hortência Fel-
queiras, diretora 
da BGA 

Gerente 
comercial 

da Rica 
Alimentos 

Sergio Leite, 
Maximinio, 
Fernando 

Melo (Em-
presa Melo 

Representa-
ções), Clau-

dio Yurgel, 
Diogo Melo 
da empresa 
Melo Repre-
sentação no 
numa posse 

especial



Edição de 15 a 21 de Outubro de 2015

Tenha uma vida saudável. e agora com um Toque de fibras.

Para ter uma vida saudável, a alimentação equilibrada é 
indispensável. Por isso, escolha Renata. Com uma linha 
completa e fonte de fibras, os produtos Renata 
auxiliam uma boa digestão, proporcionando 
alimentação balanceada, saudável e gostosa.
+ Proteínas  | + Fibras selmi.com.br

lojaselmi.com.br

O Rancho Folc. Pedro Homem de 
Mello, da Basílica Nossa Sra. Do 
Carmo, cuja decoração se revestiu 
para recordar “As Feiras Novas”, 
esteve mais uma vez em festa no 
ultimo dia 27 de setembro de 2.015. 
A direção do rancho bem como seu 
Dpto. feminino ofereceu a todos os 
presentes o delicioso Cozido a Por-
tuguesa a Moda do Pedrão além 
ainda de outros pratos e acompa-
nhamentos. A abertura e a condu-
ção da festa mais uma vez esteve 
a cargo da radialista e empresaria 
Maria Isabel Botelho. Também na 
abertura do convívio, tivemos o 
agradecimentos pela presença e a 
benção a todos pelo pároco da Ba-
sílica Nossa Sra. Do Carmo o Re-
verendo Frei Rothmans.   Salienta-
mos aqui que o Rancho Folc. Pedro 
Homem de Mello conta com o apoio 
cultural das empresas: Vila Real 
Turismo, Estacionamentos Trevo, 
Queijos Beirão, Supermercado 
Luzita, Raul das Lingüiças, Tomáz 
Imóveis, Pastelaria Condessa Bra-
sileira, Restaurante Ki-Love, DNA 

Restaurante, Limpadora Califórnia, 
Basílica do Carmo, Luzitana Jóias. 
Nesta tarde tivemos a homenagem 
aos aniversariantes do mês e a se-
guir a breve exibição do anfitrião, 
Rancho Folc. Pedro Homem de 
Mello. Este exibiu do seu reperto-
rio modas como Vira das Palmas, 
O Espanhol, Chula da Areosa, Vira 
A Carreira, Tirana e outras. A se-
guir tivemos a entrada de diversos 
folcloristas, sanfoneiros de vários 
grupos e ranchos, bem como do 
Pedrão, para animar o tradicional 
bailarico, bem à moda das Feiras 
Novas de Ponte de Lima. Essa 
grande festa das Feiras Novas, por 
onde passam cerca de 500.000 
pessoas todos os anos, acontecem 
sempre no segundo fim de sema-
na de setembro, e parecem querer 
despedir-se do verão com todo o 
calor que ainda há de sobra. A par-
te rija da festa dura três dias e três 
noites, onde a iluminação das ruas 
se transforma, e acontece um mo-
numental encontro de tocadores do 
instrumento mais popular das eiras 

minhotas, a concertina. Isto sem fa-
lar do espetáculo mais vistoso que 
muita gente vem ver, o fogo de ar-
tifício que acontece depois da meia 
noite de sábado e de domingo. Di-
fícil de esquecer se for visto à beira 
do rio Lima, entre as pontes prin-
cipais que balizam a dimensão da 
vila, ou mesmo caso o vejamos das 
amplas escadarias que fronteiam o 
Santuário do Senhor do Socorro. E 
assim o vira livre se estendeu tar-
de adentro no convívio do Pedrão. 

Veja mais detalhes no site www.
portugalemfoco.com.br ou pelo Fa-
cebook/Portugal em Foco.

“Feiras Novas” 
No Convívio do Pedrão

A brilhante exibição do Rancho Folclórico Pedro Homem de Mello.

Aqui a brilhante equipe da cozinha 
do Pedrão.

Sr. Deferial Caldeira, o Marcelo João da Casa de 
Brunhosinho, o cantador Kim e a Sra. Conceição 
Georgina assinante do Portugal em Foco.

Reunidos vemos o Sr. Amilcar Ferreira, o Sr. Albi-
no Monteiro, o Sr. Adérito Antunes, e o Sr. Antonio 
Pascoal.

No bar vemos o Luis, o Diego 1, o Diego 2, o Ri-
cardo, o Filipe e o Chaguinha.

O projeto “Bra-
sil: o Futuro que 
Nunca Chega” 
consiste na 

montagem de duas peças teatrais 
com estréias previstas para o pri-
meiro semestre de 2016 (com equi-
pes ainda em definição), do autor 
e diretor Samir Yazbek. Inspiradas 
num mesmo período da nossa his-
tória (a passagem do Império à Re-
pública), ambas as peças (“As boas 
vindas do Imperador” e “A volta da 
Redentora”) recebem leituras dra-
máticas ainda neste semestre. A 
leitura de “As boas vindas do Impe-

rador” aconteceu no dia 29 de se-
tembro, no Teatro do SESI Paulista, 
integrando a comemoração dos 
135 anos da imigração libanesa no 
Brasil, organizada pela Associação 
Cultural Brasil-Líbano. Contando 
com a direção do próprio autor, a 
leitura, com realização da Compa-
nhia Teatral Arnesto nos Convidou 
tem participação de Helio Cicero, 
Gabriela Flores, Eduardo Moss-
ri,Henrique Zanoni e Michel Nader.
A leitura de “A volta da Redentora” 
será realizada no dia 23 de novem-
bro, às 20 horas, no Auditório da 
Folha de São Paulo. Também com 

direção de Samir Yazbek, o evento 
conta com a participação de Lígia 
Cortez, Edson Montenegro e Leo-
poldo Pacheco. Segundo o autor, “o 
principal objetivo do projeto ‘Brasil: 
o futuro que nunca chega’, ao apre-
sentar duas obras que abordam 
episódios emblemáticos de nossa 
história, é sondar um passado que 
nunca passou, procurando iluminar 
o presente e orientar o futuro”.
Informações sobre as leituras 
dramáticas
Texto: “A volta da Redentora”
Sinopse: Por meio da relação entre 
a Princesa Isabel, seu marido (o 

Conde D’Eu) e José (filho de uma 
escrava alforriada), a peça, em for-
ma de parábola, propõe um mer-
gulho na questão racial brasileira, 
recriando os dias que antecederam 
a assinatura da Lei Áurea, em 1888.
Texto e direção: Samir Yazbek. 
Elenco: Lígia Cortez, Edson Monte-
negro e Leopoldo Pacheco. Data: 23 
de novembro. Segunda, às 20 horas
Local: Auditório da Folha de 
São Paulo (Alameda Barão de 
Limeira, 425)
Entrada franca. Inscrições: even-
tofolha@grupofolha.com.br ou tel. 
(11) 3224-3473.

Samir Yazbek lança projeto teatral
“Brasil:o Futuro que Nunca Chega” com leitura de peças

O Arouca São Paulo Clube convida a todos para o seu 
próximo almoço beneficente em prol do Lar da Provedo-
ria, o Lar Bussocaba e a Instituição Irmã Clara. Será no 
próximo dia 18.10 a partir das 12 horas teremos aquela 
bacalhoada à moda de Arouca. Informações, convites e 
reservas, vejam em nossa agenda.

Vejam só, o amigo Lino Lage Presidente dos Poveiros, 
acostumando mal sua linda sobrinha Cristiane Lage. Vi-
nho Casal Garcia na boquinha heim. 
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O Brasil holandês de Cabral
Um Cabral, nascido em 1467, em 
Belmonte, na Beira Interior, região 
central de Portugal, o célebre na-
vegante Pedro Álvares Cabral, des-
cobriria, para a pátria das quinas, o 
Brasil, em 1500. Quase cinco sécu-
los depois, um outro Cabral, o diplo-
mata e historiador Evaldo Cabral de 
Mello, nascido em 1936, em Recife, 
uma das históricas capitais do país 
descoberto pelo primeiro, revelaria 
ao mundo o quanto teria sido impor-
tante, para o desenvolvimento do 
Nordeste brasileiro, os anos em que 
os holandeses, comandados pelo 
nobre alemão Maurício de Nassau 
(1604 – 1679), que ilustra a colu-
na, permaneceram na capital per-
nambucana no século XVII – que, 
a rigor, ao contrário do que muitos 
possam imaginar, foram apenas 15 
anos, isto é, de 1630 a 1645. Uma 
primeira tentativa holandesa de 
ocupar o Brasil havia fracassado 
entre 1624 e 1625, quando chega-
ram a controlar a baiana Salvador, 
à época capital do território portu-
guês das Américas - mas seriam 
fragorosamente batidos, às portas 
do Convento do Carmo, pela esqua-
dra luso-espanhola sob o comando 
do napolitano Don Fradique de To-
ledo Osório (1580 – 1634). O Cabral 
pernambucano, que completará 80 
anos no próximo dia 22 de janeiro 
de 2016, construiu uma preciosa 
coletânea de 14 obras sobre o de-
nominado período do ‘Brasil holan-
dês’, uma das quais, O Negócio do 
Brasil, publicado pela primeira vez 
em 1998, acaba de ganhar nova 
edição, ilustrada com imagens da 
época. O historiador relata no livro 
as ‘peripécias’ das negociações 
diplomáticas entre Amsterdam, ca-
pital então da república protestante 
da Holanda, e Lisboa, para a devo-
lução do Nordeste do Brasil à Casa 
de Bragança. As duas investidas 
holandesas para anexar territórios 
brasileiros aconteceram justamente 
no período em que Portugal esteve 
sob a Coroa de Madri, entre 1580 
e 1640 – após o trágico desapa-
recimento, em 1578, do último Rei 

de Portugal da dinastia dos Avis, 
o lendário D. Sebastião, que muito 
jovem, aos 24 anos, perderia a vida 
na batalha de Alcácer Quibir, no 
Marrocos.    
Evaldo Cabral de Mello vem de uma 
família enraizada em Pernambuco 
desde o período 
de dominação ho-
landesa e teve no 
século XX gran-
des homens de 
letras. Como o 
seu próprio irmão, 
o poeta João Ca-
bral de Melo Neto 
(1920 – 1999), que 
também foi diplo-
mata e cujo so-
brenome Melo era 
grafado com um 
só ‘ele’, ao contrá-
rio do historiador. 
Três outros primos 
foram também 
ilustres escritores 
- o poeta Manuel Bandeira (1886 – 
1968), o sociólogo Gilberto Freyre 
(1900 – 1987), autor da celebrada 
Casa Grande & Senzala, esplen-
dida radiografia do Brasil colonial, 
e o pesquisador José Antônio Gon-
salves de Mello (1916 – 2002), que 
publicou, em 1947, Tempo dos 
Flamengos. A precursora obra de 
José Antônio traduziu e organizou 
toda a documentação existente nos 
anos 1930 na Holanda sobre a pre-
sença neerlandesa no Brasil e mui-
to influenciaria toda a produção de 
Evaldo Cabral de Mello. Foi Gilberto 
Freyre que sugeriu ao primo José 
Antônio que estudasse o antigo 
idioma holandês para que pudes-
se traduzir os inúmeros relatórios 
despachados de Recife para Ams-
terdam no período da administração 
dos Países Baixos no Nordeste bra-
sileiro, chamado de Pernambuco, à 
época nassaviana, um território que 
se estendia de áreas do atual Esta-
do da Bahia ao Maranhão. O primei-
ro livro sobre o tema publicado por 
Evaldo Cabral de Mello foi Olinda 
Restaurada, em 1975, período em 

que servia na Embaixada do Brasil 
em Madri, onde o conheci, quando 
fui correspondente de O Globo na 
Península Ibérica, sediado na capi-
tal espanhola. Olinda Restaurada 
narra, inclusive, o impiedoso e dra-
mático incêndio da então metrópole 

do Nordeste, em 
1631, pelos inva-
sores holandeses 
– o que contrasta 
com a imagem ilu-
minada e liberal 
transmitida pela 
historiografia so-
bre o regime ba-
tavo no Brasil. A 
segunda obra foi O 
Norte Agrário e o 
Império, de 1984, 
seguido pelo ro-
busto Rubro Veio, 
editado dois anos 
depois - que, para 
mim, de longe, é o 
melhor de todos os 

trabalhos do historiador, ao narrar a 
luta dos portugueses e pernambu-
canos para fazer prevalecer tam-
bém no Nordeste brasileiro a Res-
tauração conquistada em 1640 pelo 
Rei D. João IV (1604 – 1656), pri-
meiro soberano da dinastia da Casa 
de Bragança. Fica muito evidente 
em Rubro Veio a mágoa dos per-
nambucanos – e do próprio autor 
– com as injustiças cometidas, nas 
décadas seguintes, pelos reinóis 
soteropolitanos e pelos membros 
do Conselho Ultramarino do Ter-
reiro do Paço contra os ‘restaura-
dores’ nordestinos. Pernambuco foi 
retaliado e reduzido a um pequeno 
território.
Evaldo Cabral de Mello publicaria 
ainda mais 11 obras sobre o tema 
e, desde março de 2015, é, com jus-
tiça, membro da Academia Brasi-
leira de Letras. Como o irmão João 
Cabral e o primo Manuel Bandeira. 
Mas Gilberto Freyre e José Antônio 
Gonsalves de Melo, injustiçados 
como os ancestrais da Restaura-
ção, destarte, jamais vestiram o far-
dão acadêmico.

Dia 15.10.2015
Chagas Silva de Andrade; Gui-
lherme Sieiro (neto José Sieiro); 
Dia do Professor; Isabella M. de 
Freitas (filha do chefinho Paulo 
Freitas e Iara da Numatur Turis-
mo); Aniversário de casamento 
dos amigos Sr. Antonio Castro 
Ferreira e Maria Alice (ambos do 
Elos Sul); Sra. Yvette F. V. Pinto 
(ex - 1ª dama do Arouca).
Dia 16.10.2015
Sra. Maria Valentina Geraldes 
de Figueiredo (esposa Sr. José 

Hermânio - assinante do Por-
tugal em Foco); Alicia Rodri-
gues de Morais (filha Ricardo 
Ferreira de Morais e Irene Ro-
drigues e neta do falecido An-
tonio Carlos e Élvia); Avelino 
Teixeira Junior lá de Brasília; 
Dia Mundial do Pão; Aniversa-
rio 77 anos em 2015 do Sr. Ma-
nuel Rocha Alves, o conhecido 
Mané da 15.
Dia 17.10.2015
Aniversario do Grupo Folclórico 
da Casa Ilha da Madeira; Auré-

lio dos Santos Filho (Genro do 
amigo Deferial Caldeira); Ani-
versário de casamento do casal 
Rui Domingues e Maria Helena; 
Daniel (filho Fernando Costa 
Oliveira); Sra. Eulália Gil (espo-
sa Sr. Gil); a jovem Carol Abreu 
(filha do falecido Américo Abreu 
e a Sra. Alzira Abreu).
Dia 18.10.2015
Dia do médico; Com. Artur An-
drade Pinto (Vice Presidente do 
Arouca São Paulo Clube).
Dia 19.10.2015 
Maria Aparecida Ambrosio; Jor-
ge Rosmaninho (diretor da Asso-
ciação dos Poveiros); Armando 
Lopes Baptista (diretor da Casa 
de Portugal de São Paulo); Ana 

Julia (filha da Adriana e Adalber-
to Pantaleão); Marli Gonçalves 
(fadista).
Dia 20.10.2015
Adélia Pedrosa (fadista); Fer-
nando de Carvalho (sanfoneiro 
do Grupo Folc. Vilas de Portugal 
e colaborador dos Veteranos); 
Sra. Adélia Assunção (esposa 
José Augusto Assunção o co-
nhecido Zé Boleiro); Sra. Rosa 
Ferreira.
Dia 21.10.2015
Kátia Regina; Sra. Helena dos 
Santos Pereira (esposa Sr. Vitor 
Pereira de Santos); Aniversario 
de Casamento do casal amigo 
Eduardo Melo e Maria Luiza ( e 
a festa????).

Dia 18.10.2015
Almoço Beneficente no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará 
em festa neste dia a partir das 12 
horas. Será mais um dia maravi-
lhoso com a certeza que você com 
sua presença colaborou a ajudar a 
aliviar e consolar um coração afli-
to e necessitado. Teremos aquela 
bacalhoada à moda de Arouca e 
depois um bingo em prol do Lar da 
Provedoria, o Lar Bussocaba e a 
Instituição Irmã Clara. Será sortea-
da uma cesta portuguesa entre os 

presentes. Informações convites e 
reservas a Rua Vila de Arouca 306 
(Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucu-
ruvi ou pelos fones (11) 2455.1000 
- 2455.1988 - 2497.2581 
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Portugal 
da Associação dos Poveiros estará 
neste dia realizando mais um almo-
ço. Teremos o habitual bacalhau do 
Raízes, diversos acompanhamentos 
e saladas também. Teremos a exi-
bição do anfitrião o Rancho Raízes. 
Convites e informações com Sra. 
Soledade (11) 2263.1535 - 2967.6766 
- 2204.5250 Rua Dr. Afonso Verguei-
ro, 1104 V. Maria – São Paulo
www.raizesportugal.com.br
Dia 25.10.2015
16.o Almoço Beneficente em Prol 
das Obras da Casa Lar São João 
Menino
A Casa de Portugal do Grande 
ABC estará neste dia abrindo suas 
portas para a realização de mais 
um almoço em prol das Obras do 
Padre Antonio Maria. Teremos a 
partir das 12,30 horas, mesa de 
frios e almoço Bacalhoada à Moda 
da Casa seguindo-se um bingo. O 
encerramento teremos a coroação 
de Nossa Sra. De Fátima e uma 
benção. Convites e informações R. 
Nossa Senhora de Fátima 55 - San-
to André – São Paulo - fones (011) 
4436.0223 – 4438.0188
Arraial Madeirense e Aniversario 
do grupo folclórico
A Casa Ilha da Madeira estará nesta 
tarde realizando mais um arraial ma-
deirense. Teremos como de costu-

me as tradicionais espetadas além 
de outros quitutes da culinária ma-
deirense e do continente. Teremos 
a comemoração do aniversários 
dos grupos folclóricos da entidade 
e varias surpresas. Informações e 
convites: Rua Casa Ilha da Madei-
ra, 214 Bairro Horto Florestal – São 
Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922 
www.casailhadamadeira.com.br
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa Cultural Império do Minho 
e seu rancho folclórico estarão re-
alizando mais um almoço dançante 
tendo como prato principal o delicio-
so bacalhau a moda do Minho além 
de outros pratos e acompanhamen-
tos. A animação estará a cargo da 
tocata do rancho da casa que se 
exibirá. Convites e reservas com a 
diretoria e componentes. Local Rua 
Jaguaretê, 414 Casa Verde 
fone 011 - 98155.8187  
Dia 31.10.2015
Re-Inauguração da Casa de Bru-
nhosinho
A Casa de Brunhosinho de São 
Paulo depois de um período fecha-
da para reformas e adequações, es-
tará abrindo suas portas nesta noite 
a partir das 19 horas com sua ha-
bitual Noite Trasmontana. Comidas 
típicas, muita musica para dançar 
com sua tocata, e exibição do seu 
grupo folclórico. Entrada Franca. 
Local Rua Georgina Diniz Braghiro-
li, 30 na Vila Curuçá – São Miguel 
Paulista. Reservas de mesas até as 
20,00 horas pelos fones pelos fo-
nes (11) 2401.6580 com Juliana ou 
96923.4989 com Fabiana. 
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É a quinta vez que a sele-
ção das quinas se classifica à 
fase final da Eurocopa. Portugal 
venceu a Dinamarca por 1 x 0 e 
carimbou o passaporte rumo ao 
Europeu 2016, a realizar-se na 
França. João Moutinho aos 66 
minutos marca o gol solitário no 
Estádio Municipal de Braga, com 
30 mil torcedores. Com sua clas-
sificação, a seleção receberá 485 
milhões de euros com direitos 
televisivos, de imagens e patrocí-
nios. O técnico Fernando Santos 
agradeceu a Fernando Gomes, 
Presidente da Federação Portu-
guesa, pela aposta em sua con-
tratação, afinal estava suspenso 
por oito jogos pela FIFA, dedicou-
-lhe a qualificação. Dizendo que: 
“também teve mérito em criar 
um grupo solidário e capaz, ob-
viamente tem algo meu, não sou 
tão humilde assim”, destacou. Os 
jogadores ficaram nas nuvens, 
partilharam fotos e mensagens 
nas redes sociais. O melhor do 
mundo, Cristiano Ronaldo escre-
veu; “Missão cumprida! Um gran-
de trabalho de equipe leva-nos a 
grandes vitórias, Euro-2016, aqui 

Portugal no Euro 2016 na França

vamos nós. Força Portugal”. É 
importante destacar que a quali-
ficação de Portugal, para o Euro 
na França, foi conseguida sem 
sobressaltos, ao contrário daqui-
lo que aconteceu algumas vezes, 
quando a seleção conseguia a 
classificação disputando play-
-offs, e algumas oportunidades 
ficando em segundo lugar no seu 
grupo. Desta feita a Seleção Por-
tuguesa foi a primeira do Grupo 
I. Portanto, vamos aguardar uma 

grande performance da Seleção 
de Portugal, no ano que vem na 
França.

Caros Amigos continuem li-
gados 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 Tria-
non AM 740, o Programa “Heróis 
do Mar”, com a apresentação de 
Martins Araujo e Adriana Cam-
baúva.
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Associação dos Poveiros  esteve em Festa
Depois de um pequeno perío-
do de férias, a Associação dos 
Poveiros de São Paulo, voltou 
a estar em festa no ultimo dia 
04 de outubro de 2.015. O pre-
sidente Sr. Lino Lage acompa-

nhado de sua esposa Sra. Ali-
ce Lage, recepcionaram a todos 
com aquela fidalguia que lhes é 
peculiar. Lá estiveram associa-
dos, simpatizantes e bons ami-
gos para passar alguns mo-

mentos agradáveis e saborear 
o delicioso bacalhau ali prepa-
rado, além de outros pratos e 
sobremesas. Como mestre de 
cerimônias lá esteve o Sr. Albi-
no Vieira que depois de um pe-

queno período afastado, vol-
tou àquela casa e a apresentar 
o rancho que tanto ama. Este 
chamou para junto de si os ani-
versariantes do mês e foi can-
tado o “Parabéns a Você”. O 

Presidente Sr. Lino Lage, fez al-
guns sorteios de prendas entre 
os presentes, que recentemen-
te trouxe de Portugal. Mais uma 
vez a animação esteve a cargo 
da tocata, do Rancho Folclóri-

co Raízes de Portugal, da Asso-
ciação dos Poveiros que depois 
de muita livre para todos dan-
çarem, este se exibiu. Fez uma 
apresentação intercalando mo-
das do Alto Minho e da Povoa 
de Varzim. Exibiu como entrada 
a conhecida Alarriba, Fandango 
Poveiro, Chula Picada, Vira de 
Oito, Gôta de Carreço, Vira Po-
veiro, O Mar Enrola na Areia, e 
para encerrar o agitado e bem 
dançado Corridinho.

Aqui de volta, para felicidade de to-
dos, o apresentador do Raízes de 
Portugal Albino Vieira, a esposa e 
cantadeira Verônica Vieira e o mas-
cote do rancho e neto do casal, o 
Francisco Gonçalves.

Durante a atuação do Rancho Raízes de Portugal, vemos o apresentador 
Sr. Albino Vieira, o Presidente Lino Lage e a ganhadora de uma das prendas 
a Dra. Juliana Martins.

No momento do “Parabéns a Você”, vemos os aniversariantes, Sr. Américo, 
Sr. Eduardo, o Xuxão, o Carlão e a esposa Bete, que comemoravam 20 
anos de casados.

O Presidente Sr. Lino Lage e a dire-
tora Sra. Fernanda Poveira.

O Vice Presidente Sr. Laurentino Vilar, o presidente Sr. Lino Lage, o amigo 
Vereador Toninho Paiva e o diretor Sr. Manuel Martins da Costa.

O Presidente Sr. Lino Lage, o vice presidente Sr. Joaquim Alves da Silva, 
familiares e amigos.
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Albino Monteiro
7 Décadas de Vida

Fazer aniversário é amadurecer 
um pouco mais e olhar a vida 
como uma dádiva de Deus. É ser 
grato, reconhecido, forte, destemi-
do. É ser rima, é ser verso, é ver 
Deus no universo. E uma prova de 
tudo isto, são os 70 anos de vida 
do Beirão, Sr. Albino Monteiro, 
fundador em 1.994 da empresa 
Queijos Beirão. Este comemorou 
junto a familiares e muitos amigos, 
seus 70 anos de vida no ultimo 
09 de Outubro de 2.015. A come-
moração aconteceu no elegan-
te Buffet Wishes, que ofereceu 
aos muitos presentes um farto e 
concorrido coquetel e ainda uma 
mesa de frios, seguido de jantar. 
O aniversariante é natural da que-
rida Junça, Concelho de Almeida, 
Distrito da Guarda, Província da 
Beira Alta, Portugal. Foi um bom 
filho, bom namorado, bom espo-
so, amante, bom pai, grande em-
presário e um bom avô. Este che-
gou ao Brasil em 18 de janeiro de 
1.964, e escolheu como sua com-
panheira para a vida eterna, a Sra. 
Maria Adelaide, com quem casou 
em 21 de setembro de 1.969. Fru-
to deste enlace nasceram 3 filhas, 

O aniversariante Sr. Albino Monteiro  a esposa Sra. Maria Adelaide, as filhas Arlete, a Andréa, a Adriana, os genros 
Wilson, Edílson o Alexandre, os netos Nicolas, a Ingred, o Murilo, o Filipe e a Stéphani.

a Arlete, a Andréa e a Adriana. Es-
tas lhe deram três genros, o Wil-
son, o Edílson e o Alexandre e cin-
co lindos netos, o Nicolas, 
a Ingrid, o Murilo, o 
Filipe e a Stéphani. 
A animação esteve 
a cargo da dupla, 
Paulo & Chiquinho, 
colocando a todos 
para dançar até al-
tas horas. Tivemos 
também uma breve 
atuação do Rancho 
Folclórico Pe-
dro Homem 
de Mello, 
apresen-
tado pela 
I s a b e l 
Botelho. 
O rancho 
e x i b i u 
m o d a s 
do seu 
reper to -
rio como 
Chula da 
Areosa, o 
Vira das 
Pa lmas, 

o Vira do Camêlo, o Fandango 
do Alto Minho e outras. Ao final, 
o rancho homenageou o amigo e 
aniversariante, Albino Monteiro, 

com uma flâmula. O aniversa-
riante demonstrando seu bom 
coração e o intuito de ajudar 
aos mais necessitados, ao 

invés de presentes, pediu 
doações de cestas bási-
cas, material de higiene 
pessoal e brinquedos, os 
quais seriam entregues 

à famílias carentes e 
orfanatos. Também 

nesta noite de 
muita festa 

e alegria, 
não faltou 
t a m b é m 
o “Para-
béns a 
V o c ê ” , 
ao beirão 
Sr. Albino 
Monteiro 
pela pas-
sagem de 
seus 70 
anos de 
vinda.

Sr. Albino Monteiro a esposa Sra. Maria Adelaide, Sr. Antonio M. 
Rico a esposa Sra. Alice Pedroso M. Rico, a Sra. Elvira Ramos e o 
esposo Sr. Mario R. Ferreira.

Sr. Albino Monteiro a esposa Sra. Maria Adelaide, a Thaise e o Ro-
drigo Ribeirinha, a Sra. Ivete Novais o esposo Jose Borges Pereira, 
o Sr. Eusébio Ribeirinha a esposa Sra. Idalina dos S. L. Ribeirinha, 
a nora Talita e o noivo Eusébio Ribeirinha.

Sr. Manuel M. de Sequeira a esposa Sra. Olinda da C. Sequeira, o Sr. 
Albino Monteiro a esposa Sra. Maria Adelaide, a Sra. Ana Maria Men-
des, o esposo Sr. José Libério e as filhas Mariana e Ana Carolina.

Sr. Antonio de Sequeira Veiga, a Sra. Ilda de J. Ferreira o esposo 
Sr. Manuel Anastácio, Dr. Fernando Santos a esposa Maria Santos, 
a Sra. Maria Adelaide, o esposo e aniversariante Albino Monteiro, 
o Antonio Carlos Rico, o filho Jose Antonio, a avó Sra. Alice Rico, o 
avô Sr. Antonio Rico e o Sr. Eusébio Ribeirinha.

Sr. Albino Monteiro a esposa Sra. Maria Adelaide e os amigos Sr. 
Amilcar Ferreira a esposa Sra. Maria de Lurdes Madeira, a Fátima 
Macedo, o Sr. Manuel do Ouro, o Sr. Armando Pinto a esposa Sra. 
Maria Pires Pinto, a Sra. Maria de Lurdes o esposo Antonio Pascoal 
e a Sra. Helena Madeira.

 O aniversariante Sr. Albino Monteiro a esposa Sra. Maria Adelaide, 
o Sr. Antonio de Sequeira Veiga, o Sr. José Olmos a esposa Sra. 
Ana Maria, o Sr. Ernesto Bernardo e a esposa Sra. Cecília Bernardo.

O aniversariante Sr. Albino Monteiro e seus queridos netos: o Murilo, a Ingrid, a Stéphani, o Nicolas e 
o Filipe.

O casal Albino Monteiro e a Sra. Maria Adelaide quando o Rancho 
Folclórico Pedro Homem de Mello homenageavam o aniversariante.

O aniversariante Sr. Albino Monteiro, aqui com seus irmãos, a Sra. Amélia Pedro Pereira, e o Sr. José 
Monteiro.

A animação esteve a cargo da dupla Paulo & Chiquinho.
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Aqui vemos o Sr. Albino Monteiro, o Claudio Barros, o Luciano Nora 
a esposa Cristiane, o genro Alexandre Fernandes, o Rogério Martins 
a esposa Fernanda e demais amigos.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 8

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 6

JORNADA 10JORNADA 7

AVEIRO
JORNADA 5

COIMBRA
JORNADA 4

LISBOA
JORNADA 4

VILA REAL
JORNADA 4

VISEU
JORNADA 3

GUARDA
JORNADA 3

CASTELO BRANCO
JORNADA 2

LEIRIA
JORNADA 3

Feirense Elimina Boavista 
nas Grandes Penalidades
O Feirense apurou-se para 

a fase de grupos da Taça da 
Liga, depois de eliminar o 
Boavista no desempate por 
grandes penalidades (4-3) 
após um empate a uma bola 
no tempo regulamentar, em 
jogo relativo à 2.ª elimina-
tória, disputado no Estádio 
Marcolino de Castro, em 
Santa Maria da Feira. 

Os axadrezados até entra-
ram a vencer, quando Luisi-
nho, logo no primeiro minuto 
de jogo, fez gol. No entanto, 
Carlos Santos seria expulso 
aos 11 minutos, e Fabinho 
restabeleceria a igualdade à 
passagem do minuto 13.

Com o empate a subsistir 

até ao final dos 90 minutos, 
a partida só ficou decidida 
através das grandes penali-
dades, onde Giorgi Makari-
dze, goleiro do Feirense, foi 

herói e defendeu os rebotes 
de Renato Santos e Afonso 
Figueiredo. Do lado dos an-
fitriões, foi Porcellis o único a 
falhar.

Arouca Vence 
nos Pênaltis 
Varzim (4-3)
e Apura-se 
Para a Fase 
de Grupos

O Arouca apurou-se este 
domingo para a fase de gru-
pos da Taça da Liga após 
derrotar, nas grandes penali-
dades, o Varzim por 4-3.

Durante os 90 minutos re-
gistrou-se um empate zero a 
zero, num encontro que foi dis-
putado na Póvoa de Varzim.

Bis de Guedes 
no triunfo do Rio 
Ave frente ao V. 
Guimarães (3-2)

O Rio Ave garantiu o aces-
so à fase de grupos da Taça 
da Liga, depois de receber e 
vencer o Vitória de Guima-
rães, por 3-2.

Aníbal Capela (25) adian-
tou os vila-condenses, mas 
Licá (54) voltou a restabelecer 
a igualdade, resultado que se 
manteve até ao último quarto 
de hora. Foi então que surgiu 
Guedes (75 e 90+1) a dar a 
vitória ao conjunto orientado 
por Pedro Martins.

Pelo meio, Ricardo Valente 
(86) ainda marcou para os vi-
maranenses, que não conse-
guiram suster o ímpeto do Rio 
Ave na fase final da partida.



Esportes Fernando Santos Igualou Feito
 Único de Fernando Cabrita

Bruno de Carvalho Responde a Vieira:
 “Tudo o que Disse Era Verdade”

Governo Suíço Aprova Extradição 
de Mais Um dos Dirigentes da FIFA

O treinado português de futebol, Fernando 
Santos, selou com um triunfo na Sérvia (2-1) 
uma qualificação perfeita, nos ‘seus’ jogos, re-
petindo o feito único do malogrado Fernando 
Cabrita.

Depois de substituir Paulo Bento, despe-
dido após a estreia a perder na corrida ao 
Europeu de 2016, na recepção à Albânia (0-
1), Fernando Santos venceu os sete jogos de 
apuramento, todos por um gol de diferença.

Na história da seleção lusa, o único caso si-
milar havia acontecido na corrida ao Europeu 
de 1984, quando Fernando Cabrita venceu os 
três jogos que orientou, depois de suceder no 
cargo ao brasileiro Otto Glória, ‘chicoteado’ 
após uma goleada sofrida em Moscovo, face 
à União Soviética (0-5).

Como Fernando Santos, que começou 
com zero pontos e já um jogo efetuado, e em 
casa, Fernando Cabrita também arrancou em 
desvantagem, ainda maior, num agrupamento 
em que só o primeiro classificado seguia para 
a fase final.

Portugal, que até então nunca havia atingi-
do a fase final de um Europeu -- tinha apenas 
estado no Mundial de 1966 -, até começou 
bem, com um triunfo na Finlândia por 2-0, a 
que se seguiu uma vitória caseira (2-1) face 
à Polônia.

Ao terceiro jogo de apuramento para o 
Euro2004, a ‘era’ Otto Glória acabou, face a 
uma pesada derrota com os soviéticos por 
5-0, que deixou Portugal muito longe de Fran-
ça. A FPF despediu o brasileiro e chamou Fer-
nando Cabrita.

O veterano técnico arrancou com uma 
goleada por 5-0 à Finlândia, em Alvalade, e, 
depois, conseguiu uma preciosa e obrigatória 
vitória na Polônia, por 1-0, selada com um gol 
do médio benfiquista Carlos Manuel.

Com este resultado, no mesmo local onde 
os soviéticos haviam empatado, Portugal fi-
cou com a possibilidade de se qualificar no 
último jogo, precisando, para isso, de vencer 
a União Soviética.

O presidente do Sporting, Bruno de 
Carvalho, respondeu às declarações do 
líder do Benfica, Luís Filipe Vieira, numa 
curta declaração à margem da corrida do 
Sporting, em Lisboa, afirmando que tudo o 
que disse é verdade.

“Não há questões polêmicas. Neste 
momento o Sporting disse tudo àquilo que 
tinha para dizer, quem quis perceber per-
cebeu. Os sítios certos realmente existem, 
agora o importante é as pessoas verem 

O BEnFICA é DEMASIADO GRAnDE 
pARA SITUAçõES pEqUEnAS”

O presidente do Benfica 
esteve na inauguração de 
uma Casa do Benfica e falou 
aos jornalistas, dizendo que 
responderá a Bruno de Car-
valho na “altura certa”.

Durante uma visita à 
Guarda, para a inauguração 
de uma nova Casa do Ben-
fica, Luís Filipe Vieira falou 
sobre as alegações do pre-
sidente do Sporting para 
desvalorizá-las. No entanto, 
o presidente ‘encarnado’ as-
segurou que não deixará de 
responder às alegações de 
Bruno de Carvalho, mas no 
momento certo.

 “O Benfica é demasiado 
grande para situações peque-
nas e vocês vão ignorando 
isso, porque na altura certa 
iremos ajustar contas”, afir-

mou durante o evento, atacan-
do, de seguida, Bruno de Car-
valho, dizendo mesmo que é 
bom que falem do Benfica.

“A nossa reputação e bom 
nome estão bem acima de 
qualquer insinuação, venha 

ela de onde vier! Não nos im-
porta o que outros dizem. Eles 
que falem de nós. O que im-
porta é que nós continuemos 
apenas concentrados com o 
que importa. E o que importa 
é o Benfica”, concluiu.

A 13 de novembro de 1983, no Estádio da 
Luz, em Lisboa, perante cerca de 120.000 
espectadores, Portugal ganhou mesmo, por 
1-0, graças a um pênalti convertido por Jor-
dão, a castigar uma falta sobre Chalana, no 
limite da grande área.

Fernando Cabrita concluiu, assim, com 
três vitórias em três jogos a qualificação para 
o Europeu de 1984, conduzindo, depois, Por-
tugal até as meias-finais, nas quais caiu por 
3-2 face à França, após prolongamento.

Agora, mais de três décadas depois, Fer-
nando Santos teve de suar bem mais para 
conseguir o ‘seu’ pleno de vitórias, pois teve 
de disputar mais quatro encontros de qualifi-
cação do que o selecionador luso de 1984.

O ex-treinador de Benfica, FC Porto e 
Sporting venceu consecutivamente Dinamar-
ca (1-0, fora), Armênia (1-0, em casa), Sérvia 
(2-1, em casa), Armênia (3-2, fora), Albânia 
(1-0, fora), Dinamarca (1-0, em casa) e Sérvia 
(2-1, fora).

Com estes sete triunfos consecutivos, 
dois deles selados nos descontos -- Cristiano 
Ronaldo na Dinamarca e Miguel Veloso na Al-
bânia -, Portugal assegurou um lugar na fase 
final do Europeu de 2016.

Costas Takkas, ex-secretário-geral da 
Federação de Futebol das Ilhas Caimão, es-
tava detido deste o final de maio.

O governo suíço aprovou a extradição 
para os Estados Unidos de Costas Takkas, 
antigo secretário-geral da Federação de 
Futebol das Ilhas Caimão, detido em maio 
passado na sequência do escândalo de cor-
rupção na FIFA.

Costas Takkas, que também desempe-
nhou funções de adjunto do presidente da 
Confederação de Futebol da América do 
Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF), 
tem 30 dias para recorrer da extradição para 
o Tribunal Penal Federal.

Takkas está detido preventivamente desde 
27 de maio, dia em que foi detido em Zurique, 
juntamente com outros seis dirigentes da FIFA

O justiça suspeita que Takkas, em nome 
da CONCACAF, pediu e aceitou subornos de 
vários milhões de dólares de uma sociedade 

norte-americana, tendo em vista a atribuição 
de direitos televisivos de encontros de qua-
lificação para os Mundiais de 2018 e 2022.

Dos sete detidos em maio, apenas Jef-
frey Webb, ex-vice-presidente da FIFA, já foi 
extraditado para os Estados Unidos.

Além da Takkas, a justiça suíça já tinha 
autorizado às extradições de Eugénio Fi-
gueiredo, ex-vice-presidente da FIFA; Rafa-
el Esquivel, antigo presidente da Federação 
Venezuelana de Futebol; e Eduardo Li, anti-
go líder da Federação de Futebol da Costa 
Rica.

A FIFA foi abalada por um escândalo de 
corrupção em maio, a dois dias da reeleição 
de Blatter, num processo aberto pela justiça 
dos Estados Unidos e que levou a acusa-
ções a 14 dirigentes e ex-dirigentes.

No início de junho, Blatter apresentou a 
demissão, abrindo o caminho para novas 
eleições, marcadas para 26 de fevereiro.

Na quinta-feira, o comitê de ética da FIFA 
suspendeu por 90 dias o presidente demis-
sionário, Joseph Blatter, o presidente da 
UEFA, Michel Platini, e o secretário-geral da 
FIFA, o francês Jérôme Valcke.

O comitê executivo suspendeu por seis 
anos o sul-coreano Chung Mong-Joon que, 
tal como Michel Platini, já tinha assumido a 
candidatura à sucessão de Blatter na presi-
dência do organismo.

que há muito tema em movimento e que 
afinal tudo aquilo que eu disse era verda-
de”, reiterou Bruno de Carvalho. As de-
clarações do presidente dos ‘leões’, que 
esta semana acusou os ‘encarnados’ de 
fazerem ofertas a árbitros que anualmen-
te poderiam atingir um valor de 250 mil 
euros, surge depois de Luís Filipe Viei-
ra ter garantido que defenderia o Benfica 
“nos lugares próprios”.

“Apelo aos benfiquistas que ignorem 
o ruído, que não beneficia ninguém. Fa-
lemos de nós e preocupemo-nos apenas 
com o Benfica. Sei como presidente que 
tenho a obrigação de defender de forma 
intransigente o bom nome do clube e dei-
xo-vos a garantia de que assim farei, mas 
nos lugares próprios”, disse Luís Filipe 
Vieira na inauguração Casa do Benfica 
de Algueirão e Mem Martins.

No sábado, na Guarda, fez o mesmo 
apelo e prometeu resposta do Benfica: 
“no dia certo e à hora certa saberemos 
ajustar contas”, disse.
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VAMOS SALVAR O 
NOSSO ZOOLÓGICO

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

Na última sex-
ta-feira, ao visitar 
o jardim zoológi-
co, acompanhada 
de funcionários de 
meu gabinete, téc-
nicos como biólogos 
e veterinários, dois 
representantes da 
Delegacia de Polícia 
do Meio Ambiente e 
imprensa, com muita 
tristeza, verificamos 
o quadro de aban-
dono em que se en-
contra o nosso zoo-
lógico, que já foi no passado referência para o 
Rio de Janeiro e turistas que visitavam a Cidade. 
Árido, com animais vivendo em péssimas insta-
lações, alguns machucados, tanques com águas 
sujas e paradas, não sei com que periodicidade 
são renovadas, chamando atenção, o fato de que 
em boa parte dessas instalações já existem estru-
turas adequadas ao uso de água corrente. Fize-
ram a obra, mas esqueceram o mais importante, 
a  circulação da água. Não posso fazer críticas 
aos funcionários, principalmente os de carreira, 
que lá encontrei. Boa parte demonstrava carinho 
e apego aos animais. Entretanto, sem recursos 
financeiros, que o senhor prefeito Eduardo Paes 
não libera, não há boa vontade que resista. Inú-
meras áreas do zoo já foram interditadas pelo 
Ibama devido ao péssimo estado de conserva-
ção e projetos, aguardam execução desde 2012. 
Nosso zoológico, tão amado especialmente pelas 
crianças, vive um total estado de penúria, admi-
tido publicamente pelo prefeito, mas que nada 
faz para reverter o quadro, ou mesmo fiscalizar 
o uso dos parcos recursos existentes. Como por 
exemplo, a contratação de um novo sistema de 
acesso e instalação de catracas, muito mais ar-
caico que o anterior, que era realizado através de 
cartões magnéticos, passando agora para bilhete 
de papel, que custou e custará o triplo do siste-
ma anterior. Por que esse desperdício de dinheiro 
público? Por que não investir esses recursos na 
qualidade de vida dos animais? Estou comprando 
mais essa briga com o prefeito e iremos à justiça, 
se necessário, na proteção dos animais e salva-
ção do nosso zoológico.
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Festa da Casa
 do BenFiCa rj

Aspecto do salão da Casa das Beiras durante a festa Benfiquista totalmente lotado

Como já é tradicional, todos os 
meses, a diretoria da Casa 

do Benfica do Rio de Janeiro rea-
liza sua festa mensal e este mês, 
mais uma vez, a Casa das Beiras 
foi o palco da confraternização 
dos amigos benfiquistas, com di-
reito a show da Banda Típicos da 

Beira, agitando com seu bailarico 
e show de concertinas portugue-
sas. Durante o convívio social 
benfiquista foi distribuído brindes 
para as crianças e o famoso bin-
go com cinco prêmios e o leilão 
de produtos portugueses, não 
faltando o delicioso bolo em ho-

menagem aos aniversariantes do 
mês. Também foi realizado sorteio 
de vales-brindes no valor de R$ 
100,00 reais cada um. O cardápio, 
como sempre, de primeira. Entra-
da de gostosa calabresa, aperiti-
vos tropicais, pão de ló, bagaceira 
da aldeia e o famoso churrasco 
self-service completo com sala-

das variadas, arroz de bacalhau, 
empadão e sardinha portuguesa 
assada na brasa. E, mais uma 
vez, o público prestigiou, em peso 
mais uma festa da Casa do Benfi-
ca. Tudo isso supervisionado pelo 
Presidente Augusto José e a pri-
meira-dama Andréia Vieira além 
de demais diretores.

Mesa do 
Presiden-
te José 
Henrique 
ao lado dos 
diretores, 
Eliane, Flá-
via Mariath, 
Fernando 
Oliveira, 
os amigos 
Felipe Men-
des, o Pro-
vedor José 
Queiroga e 
o Morgado

Um verdadeiro encontro de amigos, no passado domingo, na Casa das Beiras, os em-
presários Luís Albuquerque, Antonio Ribeiro, Francisco Torrão e o amigo Elidio Lopes, 
corretor de seguro à 35 anos no mercado segurador atendendo 24 horas, inclusive 
sábados, domingos e feriados

Mesa do vi-
ce-presiden-
te da Casa 
do Benfica, 
o empresá-
rio Antonio 
Ribeiro e 
esposa Ma-
ria Antonia 
Ribeiro com 
os amigos, o 
casal Alberto 
e Maria do 
Céu

Mesa do 
amigos, os 
casais em-
presários, 
Luís Albu-
querque, 

Francisco 
Torrão e 

suas res-
pectivas 

esposas, 
as Sras. 
Olinda e 

Eneida
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Noite de Fados e Guitarras No MiNho
Num clima de total 

tranquilidade foi realiza-
da, na última sexta-fei-
ra mais uma tradicional 
Noite de Fados e Guitar-
ras, na Casa do Minho, 
com a apresentação do 
Trio de Guitarras, Ri-
cardo Araújo,Renato,ri-
cardo,Heitor e a fadista 
Marliy Gonçalves e um 
convidado muito espe-
cial, o fadista, Tiago Fe-
lipe que, mais uma vez, 
empolgaram o público 
presente com lindos fa-
dos à luz de vela. Foi, 

Momento da apresentação da fadista, Marly Gonçalves e 
o Trio de Guitarras de Ricardo Araújo

sem sombra de dúvida, 
uma noite de primeira, 
onde os amantes do 
fado tiveram mais uma 
oportunidade de  matar 
a saudade da terrinha. 
Não podemos deixar de 
citar o delicioso cardápio 
da culinária portuguesa, 
onde foi oferecido um 
jantar-coquetel que teve 
como prato principal um 
delicioso bacalhau à 
Narcisa acompanhado 
com os saborosos vi-
nhos portugueses bran-
cos e tintos. Parabéns.

Marly 
Gonçalves, 

cantando, ao 
lado do artista 

convidado, 
Tiago Felipe 

que encantou 
o público

Num registro da 
Noite de fados na 
Casa do Minho, 
vemos o presi-
dente Agostinho 
dos Santos, Felipe 
Mendes,Ernesto 
Boaventura, Dr. 
Albano da Rocha, 
esposa Dona 
Olga, a fadista 
MarlyGonçalves, 
o Trio de Guitarras 
Ricardo Araújo 
e Renato Arau-
jo,Heitor Tenório

Aspecto 
do salão 
minhoto, 
na Noite 
de Fa-
dos, na 
passada 
sexta-
feira, 
que 
atraiu 
um bom 
publico

Tradicional FesTa Gaúcha
Um domingo de 

magia, muito calor, 
muita costela gaúcha 
e vinhos portugueses 
agitaram o domingo mi-

Momento da 
apresenta-

ção do grupo 
folclórico 

Marcas do 
Sul, na festa 
Gaúcha, no 

domingo, 
na Casa do 

Minho

nhoto. Mas a atração 
maior do dia foi as 
crianças que come-
moraram o seu dia 
antecipado. Como 

sempre, a empolgação 
dos componentes do 
Grupo Folclórico Mar-
cas do Sul se destacan-
do cada vez mais nas 

suas apresentações, 
mostrando a essên-
cia do folclore gaúcho 
e deixando o público 
presente encantado. 
Foi um domingo ma-
ravilhoso, onde dire-
tores, associados e 
convidados puderam 
curtir seus familiares 
e amigos, deixando a 
criançada se esbaldar 
no pula-pula. Tudo 
isso supervisionado 
pelo diretor J. Maciel 
e esposa Mariza Ca-
parro, com o apoio do 
presidente Agostinho 
dos Santos.

Presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos com 
dois amigos do Conselho de Braga que foram homenage-
ados: Miguel Bandeira e Antônio Zaneth 
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Maneca

  m

Roberto Leal, cada vez melhor, depois de 
uma longa apresentação no Arouca Barra 
Clube, como sempre, dando atenção aos 
amigos, para uma pose fotográfica. Como 
vemos à esquerda, Claudio o homem que 
já fez de tudo no Arouca. Folclorista desde 
jovem, depois diretor de folclore, ex-presi-
dente e agora continua como diretor. Como 
dizem, filho de peixe, peixinho é, do lado 
direito, vemos o Vice-Presidente, o jovem 
Luís Claudio Ribeiro, filho do Sr. Claudio, 
que há muito tempo segue os passos de 
seu pai, parabéns amigo, com um grande 
abraço e boa sorte, nesta bela caminhada.

Maravilhoso  convívio com um 
almoço na residência da família  
Pimparel. Como vemos à frente, 
na mesa, o jovem casal, com sua 
querida filhinha ao colo, a seguir a 
Vovó, Dona Izilda, na sequência, 
Sr. Manuel, o Professor:  Pimparel, 
Agostinho Cabugueira. Do lado Di-
reito a jovem mamãe, depois Dona 
Dulce, Guilhermina, Idália que tem 
a seu lado, meus sobrinhos, Zita e 
Carlos Ferreira, estando de partida 
para a Suíça e nós para o Brasil. 
Fiquei muito feliz, pois foram de 
São Pedro do Sul a Chaves, levar 
abraço de despedida, um gesto de 
quem se ama.  Em virtude de lerem  o Jornal Portugal em Foco, através da Internet, recebam um 
grande abraço de vossos tios, Maneca e Idália, obrigado pelo carinho dispensado com o desejo 
de muita saúde.

Após uma missa na Pa-
róquia de Santo Afonso 
na Tijuca onde foi cele-
brada  Ação de Graças 
pelo 20 a nos de Amiza-
des do Grupo Veteranos 
Poveiros. Na saída, um 
encontro casual do Sr. 
Manuel Veiga Rocha 
- Diretor da Visiense 
Terraplanagem com o 
Filipe Mendes - Diretor 
do Jornal Portugal em 
Foco. Para os bons 
amigos, parabéns e o 
desejo de muita saúde.

Já faz algum tempo que não 
vou ao Almoço das Quintas, no 
Arouca Barra Clube. Qualquer 
dia vou arrumar um tempinho 
para saborear a boa culinária 
arouquense e ver os bons ami-
gos. Destaque especial, da se-
mana, como vemos na foto à 
direita, o grande transmontano 
Luís Augusto - Vice-Presidente 
da BGA. A seguir, o grande vi-
siense, Sr. Nelson de Almeida - 
Diretor-Presidente da empresa 
Beirão da Serra. Ainda a pre-
sença de outros amigos.

GraNde roberto 
LeaL,sempre

eNtre amiGos,
 beLo trio

obrigado família pimparel de santa cruz,  chaves, portugal

eNcoNtro eNtre dois GraNdes
amiGos tem que ser reGistrado

marcaNdo preseNça No aLmoço das
quiNtas-feiras No arouca barra cLube

Vereador pauLo piNheiro Visita
a aLdeia portuGuesa No cadeG

Na tarde de sábado, o 
Vereador Paulo Pinhei-

ro, e esposa Fátima 
Pinheiro, marcaram 

presença, no Cantinho 
das Concertinas do 

Cadeg, como fazem 
a muitos anos o casal 

foi saborear a culinária 
Portuguesa e curtir o 
Folclore da Terra dos 

seus pais, Águeda Por-
tugal na foto ao lado do 

amigo Carlinhos.
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES
a eNeRGIa amoRoSa de mINHa aLma;

fLuI atRaVéS do meu SeR!
Sou LIVRe!

PeNSameNto da SemaNa

  m

Na Casa do Padre Ins-
tituição que abriga os 
Padres Idosos, onde 
são tratados com mui-
to carinho pelas irmãs 
freiras, dedicadas à 
caridade. Também 
participam das festas 
e do Chá do Príncipe, 
senhoras voluntárias, que tudo fazem 
para que nada falte a quem se doou 
ao Sacerdócio a vida inteira. No final 
de Setembro, como acontece todos os 
anos, o Chá do Príncipe, foi um suces-
so. Tarde alegre, em que a nossa amiga 
Lúcia Granito, deu tudo de si para que o 
chá fosse só alegria. Na foto: Lúcia Gra-
nito, liderando os chás da caridade em 
prol dos idosos necessitados. Muita luz 
para quem faz o bem!

Muito elegantes e unidas estas meninas, são o 
belo exemplo de união  e força de bem querer.
Na foto: Ermelinda Correia, Agostinha, Lilian, pri-
meira-dama do Arouca, Alice Marques, Eliane e 
Angelina, esposa do vice-procurador da República 
Sr. Alcides Martins. Abraços fadistas!

De pai para filho, o dinâmico 
empresário José Morais, meu 
conterrâneo de Castro Dai-
re,esposa Berenice já prepa-
rando o seu filho Daniel, para 
gerir as empresas da família, 
parabéns aos pais do Daniel, 
pelo filho que Deus lhes deu. 
Abraços castrenses!

A Casa das Beiras sempre prestigiada pelas 
maravilhosas festas da Casa do Benfica, vi-
veu a alegria das tradições portuguesas, as 
vindimas. Na foto: o Presidente da Casa Sr. 
José Henrique e sua esposa D. Verônica, 
rodopiando as voltas o vira, fazendo pares 
com o Sr. Antonio Ribeiro e uma linda com-
ponente do Rancho Benvinda Maria. E viva 
o vinho! Saudações fadistas!

É com muito apreço , que divulgo a foto dos  
amigos tão queridos.da nossa  comunidade
Na foto: o patriarca da família, Toninho da Co-
fico, sua esposa d. Efigênia, seu filho Dr. Dou-
glas Moreira, sua simpática esposa Monique, 
os filhos Marcelinho e Maria Fernanda e Bruno 
amigos.Que a luz de Deus os proteja!

muita alegria no almoço de aniversário 
de maria augusta mortágua

o Sangue Bom 
da Barão Vindimas

Benfiquistas

cHá do PRíNcIPe

o charme e elegância da
diretoria feminina do arouca

minha admiração e carinho 
Pela fmília cofico

Tarde maravilhosa , alegria contagiante, almoço nota 1000, no luxu-
oso apartamento da Augusta, na Tijuca. Recepcionadas pelos seus 
filhos Oscar e Dr. Osvaldo, nos tratando com muita fidalguia e cari-
nho, demonstrando o quanto amam sua mãe. Estiveram presentes 
as amigas, Emília Vieira, Lúcia Granito, Fátima Paiva – primeira-da-
ma da Casa de Trás-os-Montes, recém-chegada de férias em Portu-
gal, Maria Alice, Ignez, Délia Costa Ormande, Constantina Abrantes, 
Leocádia, Augusta Garcia, D. Adília Noronha, Maria Alcina. A aniver-
sariante Augusta Mortágua, sentiu-se acarinhada com seus amados 
filhos, Dr. Osvaldo e Dr. Oscar.  Nesta foto, o momento em que se 
preparavam para  o tradicional parab´nes p’ra você. Tarde de muitas 
gargalhadas e felicidade. Saudações fadistas!
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Senhora Maria Augusta Mortágua, distribuindo felicidade no momento do tradicional 
“parabéns p’ra você” com seus filhos Oscar e Dr. Osvaldo além de várias amigas, 
entre eles, as Sras. Lúcia Granito e Fátima Paiva diante do lindo bolo festivo

Era nítida a alegria e satisfação da aniversariante, Sra. Maria Augusta Mortágua. 
Na foto envolvida pelo carinho das amigas, Lúcia Granito, Adília Noronha, a fadista 
Maria Alcina e Fátima Paiva – primeira-dama da Casa de Trás-os-Montes

 maria augusta mortágua
festejou seu aniversário 
entre familiares e amigos

A última quinta-fei-
ra foi especial para a 
Senhora  Maria Au-
gusta Mortágua que 
comemorou mais uma 
data natalícia, Como 
é um dia muito mar-
cante comemorou no 
seu apartamento com 
a presença dos seus 
familiares, filhos Oscar 
e Dr. Osvaldo e um 
seleto grupo de ami-
gas que, durante es-
ses anos tem convivi-
do nas nossas Casas 
Regionais. A aniver-
sariante transbordava 

alegria e satisfação 
com a presença de 
todos, pois são mo-
mentos como estes 
que marcam nossa 
existência nesse pla-
no, porque numa data 
como esta que se está 
envolvida pelos fami-
liares e amigos, não 
há coisa melhor. Era 
claro e evidente no 
semblante da aniver-
sariante a satisfação, 
mas um momento 
marcante foi quando 
todos reuniram-se em 
volta da mesa para 

cantarem o tradicional 
“parabéns p’ra você”. 
A aniversariante trans-
bordava emoção, feli-
cidade e alegria. Mais 
uma vez teve o prazer 
de estar junto às pes-
soas que amam. Na 
oportunidade o Jornal 
Portugal em Foco, na 
pessoa do seu Presi-
dente Felipe Mendes 
congratula-se com a 
aniversariante Sra. 
Maria Augusta Mortá-
gua pela data natalícia 
desejando saúde, paz 
e prosperidade.

Um momento marcan-
te desta tarde festiva 

da aniversariante 
do dia Sra. Augusta 
Mortágua com seus 

filhos Oscar e Dr. 
Osvaldo e as amigas: 

Maria Alice, Emília 
Vieira, Lúcia Granito, 
Maria Alcina, Fátima 
Paiva – primeira-da-
ma da Casa de Trás

-os-Montes, Ignez, 
Délia Costa Ormande, 
Constantina Abrantes, 

Leocádia, Augusta 
Garcia

Outra bela imagem da tarde comemorativa do aniversário da Sra. Maria Augusta 
Mortágua, na sacada do seu apartamento na Tijuca, onde recebeu o carinho dos 
seus filhos Oscar, Dr. Osvaldo, as amigas Adília Noronha, Lúcia Granito,Ignês
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas 

e sua Gastronomia RegionalaRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300 a –

B. da tijuca – tel.:- 3325-3366

OUTUBRO – 18 – Domingo – 13h. AROucA 
BeeR Fest. BAndA ViA BRAsil.
OUTUBRO – 25 – Domingo. Aniversariantes do Mês. 
11 h Missa. 13 h Almoço. Banda tB show.

casa da ViLa da FEiRa E tERRas dE saNta MaRia
R.Haddock Lobo, 195 / tijuca - tel.:- 2293-1542

OUTUBRO – 17 – Sábado – 12h. Feijoada completa 
e pratos variados em nosso salão.
OUTUBRO – 18 – Domingo – Festa luso Brasilei-
ra. comemorando o 36.º Aniversário do Programa Viva 
Portugal de Dimas e Vera Ramos. A partir das 
11:59h. Baile animado com a Banda típicos da Beira 
show. show de concertinas portuguesas com toninho 
serápico e amigos. Atração: cantor romântico Mario 
Simões cantando seus sucessos. Menu: churrasco 
self-service com carnes nobres, guarnições, sardinha 
portuguesa assada na brasa, arroz de bacalhau, etc. 
Bingo, leilão, sorteio de brindes pelo número do ingres-
so. Execução do hino oficial do Grupo de Caçadores Lu-
so-brasileiros. delicioso bolo dos aniversariantes.

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

OUTUBRO – 18 – Domingo – 12:30h. Grande 
almoço do Grupo Folclórico Serões das Al-
deias. no almoço será servido churrasco, sardinha 
portuguesa assada na brasa, saladas e acompanha-
mentos. Bebidas e doces a parte. Atrações: Amigos 
do Alto Minho e Grupo Folclórico Serões das Aldeias. 
Reservas pelo telefone: 99438-0908
 

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

OUTUBRO – 25 – Domingo – 12h. “Aniversário do 
Rancho Folclórico Guerra Junqueiro”. Cardápio: sar-
dinha assada, tripas a moda transmontana, churrasco 
completo, acompanhamentos, saladas diversas, caldo 
verde. Atrações: Amigos do Alto Minho. Apresentação: 
Grupo Cantares de Aléu – Vila Real. Rancho Folclóri-
co Guerra Junqueiro. Valor da entrada: R$ 50,00. 

casa dE VisEU / sEdE sociaL:
Rua carlos chamberland, 40/50 – tels.: 3391-

6730/3459-3027 /Vila da Penha – RJ
OUTUBRO – 17 – Sábado – Sede Social – 
20h. A noite do Flash Back Rio – Venha relembrar 
e dançar com o melhor som dos anos 70/80/90, em 
um ambiente muito agradável.

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

OUTUBRO – 31 – Sábado – 20h. Festa Halloween.

casa dos aÇoREs
av. Melo Matos, 21/25 – tijuca  tel.: (21) 2568-9535

X ENCONTRO CULTURAL AÇORIANO – senhor 
santo cristo dos Milagres: 

OUTUBRO – 16 – Sexta-feira – 20:30h: Abertu-
ra da exposição de fotos do senhor santo cristo dos 
Milagres. 21 h: Abertura Oficial do X Encontro Cultural 
Açoriano, com a presença do sr. nuno de Mello Bello 
Cônsul Geral de Portugal da Cidade do Rio de janeiro. 
. sr. Rodrigo V. de Oliveira subsecretário Regional da 
Presidência para as Relações externas. 21:30 h: Pa-
lestra do Monsenhor Augusto cabral, com o tema: “A 
Devoção ao senhor santo Cristo dos Milagres”. 22:10 
h: Palestra do Senhor Francisco Amaro Borba Gonçal-
ves, com o tema: “A Veneração do senhor santo cristo 
na Ilha Terceira de Outrora”.  22:30 h: Lançamento do 
livro das escritoras Maria da conceição R.V.M. ca-
bral e Maria Orísia R.c.c. Melo “Açores: Quem somos/
porque somos”. OUTUBRO – 17 – Sábado – 21 h: 
Abertura Oficial do 2.º Dia do X Encontro Cultu-
ral Açoriano. 21:30 h: Palestra da senhora Márcia 
Assis, com o tema: “História da Paróquia e do Bairro de 
Santo Cristo dos Milagres – RJ”. 22:10 h: Palestra do 
Senhor Eduardo Lima, com o tema: “História da Festa 
do senhor Santo Cristo na Casa dos Açores do Rio”. 
22:30 h: lançamento do livro das escritoras Maria da 
conceição R.V.M. cabral e Maria Orísia R.c.c. Melo 
“Saberes e Sabores dos Açores”. 23 h: Encerramen-
to do 2.º dia do X Encontro Cultural Açoriano. 
OUTUBRO – 18 – Domingo – 11:30 h: Missa em 
Louvor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
13 h: Almoço de Confraternização do X Encontro 
Cultural Açoriano. 15 h: Apresentação do G.F. Padre 
tomaz Borba. 15:30 h: Apresentação do coral da Pa-
róquia Santo Cristo dos Milagres. 16 h: Entrega das 
homenagens aos palestrantes. 16:30 h: encerramento 
Oficial do X Encontro Cultural Açoriano.

cLUBE REcREatiVo PoRtUGUÊs
Rua ariapó, 50 – taquara

tel.: 3251-3585 / 2423-3585
DEZEMBRO – 19 – Sábado – Show de flashback 
com Vj Robson castro.
PROJetO BAile dOs sO-nHOs dOuRAdOs to-
dos os sábados, a partir das 18h com o Grupo Som 
e Vozes.
PROJETO DOMINGUEIRA VIP – tOdOs Os dO-
MINGOS, a partir das 18h com a dupla Gean e Ro-
ger. 1.º domingo do mês – 2.º e Último domingo do 
mês – convidado: Nativus do Forró.
PROJETO NOITE TOP SERTANEJA
tOdO 1.º sÁBAdO dO MÊs, a partir das 22:30, com 
a dupla Gean e Roger e convidados.

casa dos PoVEiRos
Rua do Bispo, 302

Rio comprido
tel.: 3178-4254/3189-6647

OUTUBRO – 18 – Domingo – comemoração 
do dia do Poveiro e aniversário do Rancho Fol-
clórico Eça de Queirós. as 12:30 horas – Grande 
almoço Poveiro. tradicio-nal cozido a Portuguesa, 
carne assada ao molho madeira, arroz e batata 
frita. Música ao vivo com claudio santos e Ami-
gos. Apresentações: Rancho Juvenil da casa do 
Minho - Rancho convidado Rancho Folclórico Eça 
de Queirós.

A BATATA DOCE DE ALJEZUR
É um ex-líbris deste concelho algarvio. de 

raiz castanha avermelhada e polpa amarela, a 
batata-doce tem características muito próprias 
derivadas da zona onde é cultivada, tendo como 
época alta o mês de novembro. É um produto 
exclusivo, e de grande orgulho, da zona, sendo 
por isso celebrado anualmente durante três dias 
no Festival da Batata doce, bem como todos os 
dias, ao ser inserida em inúmeras receitas típi-
cas, cozida, assada e até frita.

Reza a lenda que, para batalhar e expulsar os 
mouros de Aljezur, os cavaleiros foram buscar for-
ças à tradicional feijoada de batata-doce, tornan-
do-se esta a verdadeira responsável pela vitória 
contra os mouros. lendas são lendas, e não se 
conhece muito sobre o aparecimento da batata 
doce no concelho, contudo o que importa é que 
ainda nos dias de hoje permanece nesta terra a 
doce tradição da sua produção e consumo.

cozinhe as batatas doce em água com sal 
(como o mar). 
corte em rodelas e asse ligeiramente, sem 
retirar a casca.
Refogue na frigideira e frite alheira com a 
manteiga e o azeite, a cebola e depois o alho.
depois de frita, misture à carne o creme de 
leite já temperado com pimenta e salsa.
deixe cozinhar um pouco.
Forre o prato com as rodelas de batata doce, 
coloque as alheiras ao creme por cima.

AlHeiRA cOM cReMe de leite e BAtAtA 
dOce
q 1 alheira sem pele e desfeita c/ garfo
q 1 caixinha de creme de leite
q 3 batatas doces q 1 cebola
q 1 dente de alho q sal q pimenta



PORTUGAL
EM FOCO
Rio de Janeiro, de 15 a 21

de Outubro de 2015

Informação contra 
a tuberculose

Paulo Pinheiro Vereador e médico
www.paulopinheiro.org

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

O Ministério da Saúde 
lançou em Outubro uma 
campanha protagonizada 
pelo jogador de futebol Thia-
go Silva, que foi diagnostica-
do com tuberculose quando 
jogava na Rússia e hoje, 
após receber tratamento gra-
tuito no SUS, está curado. 
Com o slogan “testar, tratar 
e vencer”, o principal objetivo da campanha é trazer 
informação e lembrar que a tuberculose existe, mas 
tem cura.

Prevenção e tratamento melhoraram muito nos úl-
timos anos e a taxa de mortalidade foi reduzida. Mes-
mo assim, ela ainda é uma das doenças infecciosas 
mais letais do mundo, em grande parte por desinfor-
mação. Além disso, por ser relacionada com “bolsões 
de pobreza”, ou seja, locais com grande concentração 
de unidades habitacionais com baixa ventilação e lu-
minosidade - quadro que facilita a propagação de do-
enças respiratórias - entendemos porque não se fala 
muito sobre o assunto.

Por muitas vezes ser confundida com a gripe, al-
guns doentes passam meses infectando outros pes-
soas sem saber. Caso perceba uma tosse persistente 
por mais de três semanas, procure imediatamente 
uma unidade de saúde. O tratamento é oferecido 
de forma gratuita pelo SUS. No entanto, por ser um 
processo rigoroso e longo - cerca de seis meses - as 
taxas de abandono são altas. Quem interrompe o 
tratamento pode sofrer retrocesso na doença, além 
da possibilidade de criar bactérias resistentes, o que 
compromete a evolução do caso. 

No Brasil, lamentavelmente, o campeão em ín-
dices de casos é o Rio de Janeiro, mas a Secreta-
ria Municipal de Saúde considera que os índices de 
tratamento da Tuberculose foram uma das metas 
alcançadas no ano passado. Mais uma vez fica es-
cancarada a distância abissal entre o discurso oficial 
de governantes e a realidade de um jogo de empurra 
com serviços precários. As belas campanhas publici-
tárias precisam encontrar reflexo no dia-a-dia para eli-
minarmos completamente as mortes por tuberculose 
da realidade brasileira.

NOSSA SAÚDEDOmIngO quente nO VIla Da FeIRa

Rua Frei Caneca, 35/37/39 - Centro

Fones: (21) 2222-1000 – 2222-

0210 – 3334-6600 – 2508-9191

3164-0699 – 2509-6600. Ramal - 

Entrega 231

R. de Vendas: 214 - 215 - 216 - 217

Email: madeireiras@gmail.com
Materiais de Construção Ltda

Quem marcou presença, no passado domingo, na Casa 
da Vila da Feira foi o Joaquim Monteiro com o amigo Lino 
Brandão e suas respectivas esposas na foto quando era 
cumprimentado pela diretora Elza Tavares

Num bate papo informal, no almoço dominical no Vila da 
Feira, vemos o presidente Ernesto Boaventura, Felipe 
Mendes e o amigo dr. Fernando Carrasqueira nosso co-
lunista

Pano-
râmica 

dos 
famosos 
“pés de 

valsa” 
dançan-

do ao 
som do 
Conjun-
to Som 

e Vozes

Um super domin-
go feirense, apesar 
do calor, diretores, 
associados e ami-
gos não deixaram de 
prestigiar o almoço 

feirense e, mais uma 
vez, o Presidente Er-
nesto Boaventura re-
cepcionando a todos 
com muita fidalguia, 
ao lado do seu dire-

tor-Social, Fernando 
Alves. Com certeza 
falar do almoço fei-
rense é fácil, pois a 
culinária que é ofe-
recida no cardápio é, 

sem sombra de dúvi-
da, espetacular. Tudo 
preparado com aquele 
capricho pela equipe 
de colaboradores. E, 
tudo isso tem que es-
tar bem acompanha-
do dos maravilhosos 
vinhos portugueses, 
onde você pode optar 
também por aquela 
cervejinha gelada. Na 
oportunidade o Pre-
sidente Ernesto Boa-
ventura agradeceu a 
todos pela presença e 
convidou para no pró-
ximo domingo dia 18 
prestigiarem a festa 
do 36.º aniversário do 
programa Viva Por-
tugal dos radialistas 
Vera e Dimas Ramos.


