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Dia dos Pais na
Casa de Viseu

D

iretoria visiense antecipou o almoço festivo em homenagem ao Dia dos pais. E o Pai do Ano de 2015, eleito foi o
Sr. Eduardo Pinto, que ao lado da sua esposa Noêmia, filha
Denise, neta Maria Luiza, genro Sancler e demais familiares
recebeu uma linda lembrança. Detalhes na pág. 18

Homenagem aos Papais
no Solar Beirão

B

onita festa realizada pela diretoria da Casa das Beiras em
homenagem ao Dia dos Pais, num destaque o Presidente
José Henrique e sua diretoria com os Pais do Ano e a aniversariantes do mês. Detalhes na pág. 22

Show no arraial Minhoto

U

ma noite maravilhosa vivida pela família minhota no passado sábado, onde foi realizado o seu tradicional Arraial
Minhoto – Quinta de Santoinho que recebeu um belíssimo
público. Na foto a linda apresentação do Rancho Folclórico
Maria da Fonte. Detalhes na pág. 19

Matriarca Feirense Festejou
o 93.º Aniversário no Vila

U

m domingo especial para a família
Boaventura que comemorou a linda idade de
93 anos da sua matriarca Rosa Boaventura que foi envolvida
pelo carinho e amor
dos seus familiares,
num destaque no momento do tradicional
corte do bolo festivo
com seu filho Ernesto Boaventura e neta
Rose Boaventura. Detalhes na pág. 18

ABIPAN festeja o Dia
do Panificador no Arouca

O

Arouca Barra Clube foi mais uma vez o palco da comemoração anual do Dia do Panificador e mais uma vez a Associação das Indústria de Panificação e Confeitaria do Rio de
Janeiro reuniu toda família panificadora. Na foto a missa em
Ação de Graças na Capela Rainha santa Mafalda, Presidente
José Severiano Câmara esposa Nadir Silva, o Comendador
Henrique Loureiro e esposa Rosa Detalhes nas págs. 8 e 9
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Passos Coelho e Antonio Costa
Debate será em 9 de Setembro
O debate televisivo entre os
líderes da coligação Portugal à
Frente, Pedro Passos Coelho,
e do Partido Socialista , António
Costa, ficou marcado para 9 de
setembro. O frente-a-frente na
rádio, está agendado para 17
de setembro, enquanto o debate com todos os partidos deverá acontecer a 22 de setembro. Estas foram as principais
conclusões da reunião que decorreu e juntou representantes
do PS e do PSD, das rádios e
das televisões. As televisões iniciam com o primeiro debate na
segunda semana de setembro.
O segundo frente-a-frente decorrerá nas rádios, na semana
seguinte, numa iniciativa inédita em Portugal que junta a Renascença, a Antena 1 e a TSF.
O debate vai ter lugar no Pavilhão Atlântico, Lisboa, e além
da emissão simultânea na rádio,
será também transmitido, nos
respectivos ‘sites’. De acordo
com a Renascença, “pelo meio
dessas datas, as televisões vão
organizar outros duelos eleitorais entre os líderes de outros
partidos, nos quais será incluí-

do Paulo Portas, presidente do
CDS, partido coligado com o
PSD”. Partidos representados
no Parlamento relativamente ao
debate de 22 de setembro, em
plena campanha oficial, será organizado pelas televisões, mas
ficou ainda por fechar o formato
final. Também por decidir ficou a

CDS acusa PS de Interferir na
Decisão Editorial das Televisões
O CDS-PP acusou o PS
de querer interferir na decisão editorial das televisões e
de “fugir dos debates” com o
líder do partido, Paulo Portas,
que as televisões pretendiam
organizar a propósito das eleições legislativas.
“Estas propuseram, como
é aliás tradicional, um conjunto de frente-a-frentes entre os
líderes do PSD, PS, CDS-PP,
PCP e BE. Nós aceitamos essa
proposta, mas o PS não faz
outra coisa senão fugir desses
frente-a-frentes que permitem
confrontar democraticamente
várias opiniões”, referem os democratas-cristãos.
Para o CDS-PP, “é absolutamente surpreendente que o PS,
no espaço de poucas semanas,
passe de uma posição em que
jurava aceitar o critério editorial
das televisões para efeitos de
debates, para a posição oposta,
que é a de querer interferir na
decisão editorial das televisões”.

“O respeito do PS pela liberdade editorial não passou a
prova dos fatos: acham-se donos das televisões e dos debates”, criticam.Em causa estará a
alegada recusa do PS em que o
líder do CDS-PP, Paulo Portas,
seja incluído nos debates, uma
vez que se candidata integrado
numa coligação com o PSD, que
tem como candidato a primeiroministro Pedro Passos Coelho.

inclusão ou não de Paulo Portas
neste debate. Para o PCP, que
concorre com Os Verdes na coligação CDU, tem de haver um
critério objetivo nos debates: ou
se trata de candidaturas ou de
partidos com assento parlamentar. A lei que regula a cobertura
jornalística em período eleitoral

refere que “no período eleitoral
os debates entre candidaturas
promovidos pelos órgãos de comunicação social obedecem ao
princípio da liberdade editorial e
de autonomia de programação,
devendo ter em conta a representatividade política e social
das candidaturas concorrentes”.

PS apela a
Debate “Sério”
Sobre o
Desemprego

O PS apelou a um debate
sério sobre a “realidade dura
do desemprego” em Portugal,
recusando as críticas sociaisdemocratas de “azedume” relativamente à taxa oficial de
12,4% de junho.
“Aquilo que nós apelamos é
a um debate sério sobre esta realidade dura do desemprego em
Portugal, sobre a realidade dura
que os desempregados enfrentam”, afirmou o vice-presidente
Pedro Nuno Santos, na sede do
partido, em Lisboa.
Criticando o PSD por ter
voltado “a vangloriar-se de
uma taxa oficial que já é de
si elevada”, Pedro Santos insistiu na acusação de que os
sociais-democratas estão “a
ignorar” os milhares de desempregados que não constam
das estatísticas.
Entre estes, estão os 160

mil portugueses nos programas
ocupacionais, os 250 mil que
desistiram de procurar emprego
e os 500 mil que saíram do país.
“Não há nenhum azedume,
mas há insatisfação, há descontentamento, há até indignação
pela forma sistemática com que
são ignorados os milhares de
portugueses que não constam
da taxa oficial de desemprego,
mas que são efetivamente desempregados”.
Questionado sobre o aumento da taxa de emprego referida pelo porta-voz do PSD,
Pedro Nuno Santo acusou os
sociais-democratas de serem
“muito cirúrgicos a escolher o
período que lhes interessa”.

Exportações em 2015 Devem Crescer 3,4%

As perspectivas das exportações de
bens apontam para um crescimento de
3,4% das suas exportações no final deste ano, revendo 0,9% em alta a previsão
de novembro do, quando era estimado
um aumento de 2,5%. “A revisão em
alta resulta integralmente da revisão em
mais 1,3 % das exportações Intra-UE,
para um crescimento de 3%, já que para
o mercado Extra-UE as empresas reviram em baixa de menos 0,4 % as previsões de novembro, para um crescimento
de 4,3%”, explica o INE.
As perspectivas reveladas pelas em-

presas indicam um aumento de 4,5%
nas exportações Nas grandes categorias econômicas, o instituto destaca as
expectativas de aumento das exportações para o mercado Extra-UE de material de transporte e acessórios (mais
26,4%), enquanto nas exportações de
produtos alimentares e bebidas as empresas prevêem uma redução de 2,1%.
No Comércio Intra-EU, o destaque vai
para os crescimentos esperados de 6,5%
nas exportações de máquinas, outros bens
de capital e seus acessórios e de 6,3% no
material de transporte e acessórios.

Ministro vê Descida do Desemprego
como “Sinal de Esperança”
Mota Soares disse que a
descida da taxa de desemprego para 11,9% no segundo trimestre é uma “boa notícia”, em
primeiro lugar, porque “há mais
226 mil postos de trabalho do
que no início de 2013, que foi o
pico da crise”.
O ministro frisou ainda que
“Portugal deu a volta” e tem
agora uma taxa de desemprego inferior à de 2011, ou seja,
uma taxa “que pela primeira
vez está muito próxima da taxa
de desemprego da média da
zona euro”.
“A tendência de desemprego é uma tendência de descida,
isso é francamente positivo. Sabemos que é com mais confiança que temos mais investimento, com mais investimento que

temos mais economia e com
mais economia que temos mais
emprego”, afirmou Mota Soares.
“No último mês em que foram
conhecidos dados, o desemprego desceu em Portugal. Tivemos a oposição durante um
mês a dizer que o desemprego
tinha subido em Portugal. Por
isso mesmo compreendo essa
crítica dos trabalhadores do
INE. Eu não entro nas guerras
de números, é uma questão de
respeito por quem ainda está
numa situação de desemprego”, declarou o governante.
A taxa de desemprego fixou-se
nos 11,9% de abril a junho, menos 1,8% do que no trimestre
anterior e 2,0% abaixo do trimestre de 2014, segundo estimativas do INE.

CADERNO DE SÃO PAULO

Claudia Madeira
Encantou em São Paulo

Belíssimo foi o show
apresentado pela fadista portuguesa Claudia
Madeira, que aqui vemos, na programação
de comemoração dos
80 anos da Casa de
Portugal. Trazemos esta
reportagem, e ainda o
Lançamento do Livro
dos 100 anos da AIPAN,
os Agitos Paulistas do
Armando Torrão e outros assuntos de interesse. Confira.
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COLUNA

Dr. Victor Massena

As Constituições
Brasileiras

INVISTA EM PORTUGAL

NA DIÁSPORA OU NO REGRESSO

Café-da-manhã com o tema:

Mão-de-obra Estrangeira - Novas e Recentes Mudanças

Dia 10 de Agosto, às 9h00, a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do RJ realizará um café-da-manhã no 3º
andar da sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
(FIRJAN), com a presença do Coordenador Geral de Imigração do Ministério do Trabalho, Dr. Aldo Cândido Costa Filho,
ocasião em que serão discutidas as recentes mudanças envolvendo a vinda e a permanência de estrangeiros no Brasil,
incluindo o o Projeto de Lei aprovado pelo Senado, que visa
reduzir entraves burocráticos para a concessão de vistos para
investidores, pesquisadores, acadêmicos, estudantes e mãode-obra especializada. O projeto prevê ainda uma série de direitos e garantias para os imigrantes, como o amplo acesso à
justiça e medidas destinadas a promover a integração social.
Programação do evento:

08h30 – 09h00 - Café da Manhã - 09h00 – 09h10 - Apresentação e Mediação – Ricardo Coelho – Presidente da Câmara
Portuguesa do Rio de Janeiro - 09h10 – 09h50 - “Mão-de-obra
estrangeira: recentes mudanças para facilitar e vinda e a permanência de estrangeiros no Brasil” – Aldo Candido – Coordenador
Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego - 09h50
– 10h30 - “Senado Aprova Nova Lei de Migração – alterações
significativas” - Marta Mitico Valente – BR-Visa Immigration Solution - 10h30 – 11h10 – “Estudo de casos polêmicos considerando as leis trabalhistas” - Rodrigo Tostes – Pinheiro Neto
Advogados - 11h10 – 11h30 – “Perguntas e Respostas”
Será uma excelente oportunidade para conhecer as recentes
mudanças envolvendo a mão-de-obra estrangeira e esclarecer
todas as suas dúvidas.

Segundo os princípios básicos do Direito, uma Assembleia Nacional Constituinte só pode ser convocada
quando uma nação sofre uma ruptura institucional. Sem
ruptura, não se pode fazer uma nova Constituição, sob
o ponto de vista conceitual. E assim foi no Brasil. Quando da proclamação da independência em 1822, ocorria
ruptura com Portugal. Com a ruptura, necessitava-se de
uma nova constituinte. E assim Dom Pedro I o fez. Estabeleceu uma Carta baseada nos pensamentos filosóficos
de Montesquieu e sob a doutrina de Benjamin Constant,
com a exaltação do poder moderador do Imperador, sob
os poderes legislativo, executivo e judiciário, além do padroado, tornando a Igreja Católica também subserviente.
Apesar de todo o poder estar na mão do regente máximo
da nação, era considerada uma das Cartas mais liberais
de todos os tempos para a época. Com a proclamação
da República, ocorreria uma segunda ruptura institucional
no Brasil. Dom Pedro II era retirado do governo do país
e o Presidente seria o comandante da nação. O Brasil
passaria a ser uma República Federativa, e o sufrágio
estaria garantido a todos os homens acima de 21 anos
que fossem alfabetizados. Era uma carta apoiada nos
moldes francês e norte-americano, sobretudo com grande viés maçônico. Com o fim da Velha República na Revolução de 1930, Getúlio Vargas tinha de convocar uma
nova Assembleia Constituinte. Ocorria uma nova ruptura.
Governou o país por decretos, até a derrota da Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo. Era inspirada na Constituição alemã de Weimar e na Espanhola
de 1931. A República Nova criava a Justiça do Trabalho
e consolidava o sufrágio para as mulheres. Em 10 de
novembro de 1937, Getúlio Vargas cria o Estado Novo
e uma nova Constituição. Dita Polaca, era centralizada
na figura do ditador, a face mais obscura que a autoridade pode conhecer. Era a quarta ruptura institucional no
Brasil. Triste e cinzenta, acompanhou toda uma época de
extremos institucionais pelo mundo, eclodindo em guerras mundiais. Porém, em 18 de Setembro de 1946, retornaríamos às liberdades expressas na Constituição de
1934, que haviam sido retiradas em 1937. Era o fim da
ditadura e a ruptura da ruptura. Em 1967, uma nova ruptura se instalaria no país com o Ato Institucional 4, sob pressão dos militares, sem oposição, fazendo do Congresso
Nacional uma Assembleia Constituinte, semioutorgando
a repressão. Retornávamos a ruptura, e manchávamos
novamente a possibilidade de uma Constituição respeitável aos olhos do mundo. A Lei de Segurança Nacional
instituída em 1969 restringia severamente as liberdades
civis, que perduraria até o governo de José Sarney. O
Ato Institucional 5 fechava o Congresso Nacional por 10
anos. Com a Anistia, em 5 de Outubro de 1988, nascia
nossa atual Carta Régia. Ela define nosso país de hoje.
Presidencialista, já outrora Federativo, sufrágio universal,
voto secreto e obrigatório, independência e harmonia dos
poderes constituídos, as saber, o legislativo, o executivo e
o judiciário, além dos governadores, prefeitos e do Distrito
Federal. A propriedade e a liberdade a iniciativa privada
estavam garantidos, desde que limitada pelo intervencionismo estatal. Nascia o SUS, a demarcação das terras
indígenas, às leis de proteção ao meio ambiente, o fim
da censura e muitos outros avanços sociais. É conhecida
como uma Constituição Cidadão, pois garante grandes
avanços ao povo brasileiro, como nunca se viu antes. É
evidente que, não é perfeita, mas é uma vanguarda da
filosofia do Direito, do bem estar social, e da garantia de
ir e vir. Portanto, caro leitor, toda Constituição ou Assembleia Constituinte para ser convocada por qualquer sistema de governo no mundo, tem de vir obrigatoriamente
após uma ruptura institucional, para refazer a nação que
se quer pra frente, após o dilaceramento das regras anteriores. Hoje, vivemos um governo constituído democraticamente, legítimo, embora não unânime, o que é
absolutamente normal em qualquer país democrático.
Porém, não há ruptura. É inconstitucional referendar-se
nossa Constituição, sob a égide do Estado de Direito.
Uma nova Constituição só pode vir com um novo país.
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Um jornal para o Brasil e Portugal
JORNAL PORTUGAL EM FOCO LTDA
Os pontos de vista expostos em artigos assinados não
expressam necessariamente os da Direção deste jornal
sede própria:
Rua Evaristo da Veiga, 47, Grupo 1007 Centro
Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2220.1083 / 2220.1033 (fax)
DIRETOR PRESIDENTE:
(In memorian) - Joaquim Marques Mendes
DEP. COM. E ASSOCIATIVO:
(In memorian) - Benvinda Maria
DIRETOR RESPONSÁVEL:
Joaquim F. Marques Mendes

COLUNA: Dr. Fernando Carrasqueira - ADVOGADO – OAB-RJ 27400

REDUZA SUA CONTA LUZ JÁ! É UM ÓTIMO INVESTIMENTO
O aumento da energia elétrica no Brasil tornou-se insuportável e inaceitável, por vários viés que se analise a
questão, dentre eles a majoração de ICMS de 18% para
29% declarado pelo Poder Judiciário de INCONSTITUCIONAL. Vários Estados da Federação, dentre eles o Estado
do Rio de Janeiro, que através do Decreto nº 27.427/2000,
majorou o tributo e o está cobrando às pessoas jurídicas e
físicas nos limites acima apontados. O art. 150, I, da Constituição Federal do Brasil, determina expressamente que,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Portanto, somente através de lei em sentido formal, poderá ser instituído, exigir ou aumentar tributo. Nunca através de Decreto. É sabido, que a energia elétrica é
um bem essencial para a produção de riqueza e emprego.
Contudo o Estado do Rio de Janeiro, além de outros, considera tal produto (energia elétrica), um produto supérfluo,
em total desalinho com o art. 155, § 2º da Lex Legun. Em
que pese já declarado INCONSTITUCIONAL tal alíquota
de 29% que também incide sobre a conta telefônica, foi
apreciada pelo Poder Judiciário, em recente decisão proferida pelo mesmo STF em julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 782.749 proposto pelo Estado do Rio
Grande do Sul, recebido sob os efeitos de repercussão geral, também é possível discutir a ilegalidade da incidência

do ICMS sobre o valor da assinatura básica mensal de telefonia a que se refere o art. 155, II, da CF, cuja decisão do
Tribunal de Justiça daquele Estado, afastou a incidência
do tributo, considerando que a assinatura básica é atividade-meio, tendo como Relator o Ministro Teori Zavascki.
Assim, caros leitores, recomendamos que ingressem com medida judicial apropriada imediatamente, visto
que existem dois Recursos Extraordinários nºs 714.139 e
593.824, no STF em que figura como Recorrente o Estado
do Rio de Janeiro, onde a PGR emitiu parecer favorável ao
contribuinte para que seja mantido o Acórdão do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro fixando a alíquota em 18%, mas
que, o recorrente requer a modulação de seus efeitos daqui
para a frente. Em outras palavras, quem ingressar imediatamente, antes da decisão nos RE em questão, pode ser beneficiado. Depois, só se beneficia o contribuinte, sem poder
compensar o tributo cobrado a maior até então durante os
últimos cinco anos.
Esta economia de custos, por certo vai aumentar vossos
resultados financeiros e terá impacto na economia de tais
pessoas físicas e jurídicas. Procurem um bom escritório tributarista para alcançar com sucesso os objetivos inequívocos.
fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.carrasqueiraadv.com.br.
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Framboesa. O Fruto que Faz de
Portugal a Califórnia da Europa
N

a estrada que liga São Teotónio às praias da Zambujeira do Mar a azáfama de quem quer pôr os pés
na areia contrasta com a de quem trabalha dia após
dia nas várias quintas quase a paredes com a praia.
As peles bronzeadas, cobertas de alto abaixo para
proteger do sol, os sapatos enlameados e os chapéus
de proteção não deixam margem para dúvidas: a exposição a um calor de 35 graus é a única coisa que
têm em comum com os veranistas .
Dizem que chegamos à Califórnia da Europa, uma
região onde o clima ameno, tanto no verão como no
inverno, é temperado pela brisa do mar, fatores essenciais à produção da framboesa - o segundo fruto mais
exportado por Portugal em 2014 e a nova atração alentejana e algarvia que está a chamar jovens e menos
jovens para o campo. O apelido foi atribuído pela Driscoll”s, uma empresa norte-americana especializada na
produção de pequenos frutos nascida, precisamente,
na Califórnia, há mais de 140 anos. Foram eles que
descobriram estas características na Costa Alentejana onde chegaram há mais de 10 anos e hoje são os
maiores incentivadores do negócio das” berries” em
Portugal. Trabalham com alguns produtores isolados,
mas a maior fatia da produção está na parceria com
duas associações nacionais a Luso Morango da Costa
Alentejana e a Madre Frutas do Algarve, e movimentam quantidades incríveis de frutos vermelhos.
Eunice Assis e Manuel Lopes fazem parte da família Driscoll”s há 2 anos. Ele ex-formador em Ferreira do
Alentejo, ela ex-socióloga em Lisboa decidiram iniciar
uma vida a 2 e para o meio trouxeram um gosto em
comum: a agricultura. Arrendaram um terreno perto da
Zambujeira do Mar e dois anos depois da primeira cul-

tura já contam várias toneladas de framboesa e mirtilo
produzidos. “É preciso muito trabalho”, diz Eunice Assis, hoje sócia da Lopes e Assis, com Manuel. “Quem
vem à espera que isto seja romântico, não é. Eu fartome de dizer isto”. Já estava à espera de um trabalho
mais braçal, mas com 23 hectares de terreno arenoso e
3,8 hectares cobertos com frutos, já não tem ilusões. É
que “é preciso ter o olho e dar o exemplo”. “Isto não podia dar certo sem que colocássemos a mão na massa”,
completa Manuel.

203 Praias portuguesas
‘Acessíveis’ a Deficientes em 2015

Um total de 203 praias portuguesas foi classificado
como “acessível” a deficientes este ano, no âmbito do programa “Praia acessível -- Praia para Todos!”, segundo o
Instituto Nacional para a Reabilitação .
“Este número representa um crescimento de cerca de
5% no número de galardões atribuídos,contra 2014”, disse
à agência Lusa fonte do INR, explicando que no continente foram 178 praias, nos Açores 14 e na Madeira 11.
Acesso fácil, estacionamento com lugares reservados a pessoas com deficiência, acessibilidade à zona
de banhos, passadeiras no areal, instalações sanitárias
adaptadas e acessíveis, posto de socorro acessível e
existência de salva vidas , são condições obrigatórias
para a atribuição.
Do total das praias classificadas como “acessíveis”
para deficientes, 35 correspondem a zonas balneares interiores e 168 a zonas costeiras.
Mais de dois terços das praias que receberam este ga-

lardão disponibilizam equipamentos destinados a permitir o
acesso ao banho ou ao passeio na praia de pessoas com
dificuldades de mobilidade, embora este não seja um requisito obrigatório, “constitui uma mais-valia”, segundo o INR.
Criado em 2004, com o objetivo de promover a acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada às
praias, o projeto resultou de uma parceria do INR, do Turismo de Portugal, das Administrações de Região Hidrográfica, do Instituto da Água e do Instituto de Emprego e
Formação Profissional.
“O projeto foi criado em 2004 pelos parceiros que estavam na altura envolvidos, foram definidas as regras e criado o formulário, que tem evoluído ao longo destes anos,
mas, só foi lançado em 2005”, declarou Ana Brito, técnica
do programa.
Ao longo destes 10 anos, o número de praias tem
vindo a crescer, em 2005 foi atribuída esta classificação
a 49 praias.
Atualmente, o projeto é coordenado pelo INR e
tem como colaboradores institucionais a APA e o Turismo de Portugal e conta ainda com colaboradores
regionais e locais.
Até ao dia 30 de setembro, as câmaras municipais que
tenham praias classificadas como acessíveis podem candidatar apenas uma zona balnear ao Prêmio “Praia + Acessível”, que pretende distinguir as áreas que evidenciam as
melhores condições de acessibilidade.
“São atribuídos prêmios aos 1.º e 2.º classificados,
constituídos por equipamentos destinados a melhorar as
condições de acessibilidade das praias vencedoras, podendo ainda o júri decidir atribuir uma menção honrosa”,
adianta o INR.

Notas..

...E mais

Cavaco leva diplomas para
férias ‘Bagagem de trabalho’
do Presidente.

nal Constitucional.O Ministério Público promoveu
a aplicação de multas aos candidatos às presidenciais de 2011, por irregularidades detectadas
nas contas analisadas pelo Tribunal Constitucional.Os valores ainda não estão determinados e
os candidatos ainda não foram notificados, mas
uma fonte do TC garante que «o processo está a
seguir o seu curso». E Cavaco Silva, Manuel Alegre e Fernando Nobre serão mesmo penalizados
por falhas nas contas apresentadas.



As alterações à lei da Interrupção Voluntária da Gravidez e a lei de Enquadramento Orçamental são 2 dos diplomas que o Presidente
Aníbal Cavaco Silva, terá de analisar durante as
suas férias. Embora mais leve do que em anos
anteriores, a ‘bagagem de trabalho’ que o chefe
de Estado terá que levar para o Algarve, onde
habitualmente passa o mês de agosto em férias,
inclui algumas dezenas de diplomas, muitos
aprovados apenas este mês na última sessão
plenária da legislatura, realizada a 22 de julho.
A estes diplomas terá ainda de juntar outros que
chegaram ao Palácio de Belém antes de partir
para a casa na praia da Coelha, como a proposta do Governo que cria um registro de identificação criminal de condenados por crimes sexuais
contra menores.

Candidatos presidenciais
já estão na mira do TC



Não há ainda data para as próximas presidenciais, mas o Tribunal Constitucional já começou a vigiar os candidatos a Belém.A lei diz que
as contas devem começar a ser monitorizadas 6
meses antes da data das eleições e, ele começou no dia 23 de Julho.A partir dessa data, todos
os gastos e receitas das campanhas dos candidatos que já estão no terreno, começaram a ser
alvo da atenção dos auditores da Entidade.Os
métodos usados não são revelados. «O segredo
é a alma do controle», brinca uma fonte do Tribu-
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Combustíveis dão mais
100 milhões ao Estado



O aumento do consumo está a fazer aumentar a receita para os cofres públicos, mas para
este resultado contribui também o agravamento
da fiscalização sobre a gasolina e o diesel desde
o início do ano.
O Estado está a obter mais receitas com a
venda de combustíveis. O aumento do consumo,
proporcionado pela recuperação da economia,
permite arrecadar mais impostos.

Antônio Simões
passa a liderar HSBC



A HSBC Holdings anunciou que, a partir de
1 de setembro, o português António Simões assume o cargo de presidente executivo do HSBC
Bank, maior banco da Europa, e fica a chefiar
a Europa. Irá também juntar-se ao Conselho de
Administração do grupo”, refere a empresa em
comunicado. António Simões sucede a Alan Keir,
a caminho da aposentadoria depois de 34 anos
de carreira.

PÊNDULO


ELEIÇÕES

No verão, os políticos dão
uma pausa na campanha eleitoral para tirar férias. Mas todos
eles dizem que vão encurtar o
descanso para aparecerem em
reuniões e fazerem discursos.
Os partidos já escolheram os
candidatos para concorrerem
ao Parlamento – e, desta vez,
podemos assinalar duas novidades em quase todas as listas. A primeira novidade é que
houve uma grande renovação
no rol dos candidatos; e a segunda, é que o número de mulheres que concorrem às urnas
aumentou
significativamente
em relação ao número das eleições anteriores.
Agora é esperar até 4 de outubro para vermos os que venceram e até que ponto vão ser
confirmadas as expectativas – e
o comportamento dos eleitores.


NOVO BANCO

Ainda não se sabe se o
“Novo Banco” vai para as mãos
dos chineses ou de um banco
norte-americano. Por enquanto, as autoridades portuguesas
querem que os candidatos à
compra melhorem as suas propostas finais. Quanto maior for o
valor da venda, menos desembolso terão os demais bancos
portugueses, sobre os quais recairão as perdas do antigo Banco Espírito Santo.


DESPORTIVAS

Sem jogar no último fim de
semana, o nosso “Vasco da
Gama” continua ameaçado de
cair de divisão. Vamos ver se no
jogo de domingo contra o “Joinville” arranca uma vitória.
Em Portugal, em jogos amigáveis, o “Sporting” e o “Porto”
têm obtido resultados positivos.
Já o “Benfica” andou a tropeçar.
Mas, por enquanto, é tudo para
arrumar os “teams”.


LIVROS

“O Globo” do último sábado
publicou, na 1ª página, um desenho de Loredano com a fachada
do Real Gabinete. Os originais
dos desenhos estão em exposição no Instituto Moreira Sales.
Já na 2ª feira, no 2º Caderno,
o mesmo jornal publicou uma
grande reportagem sobre o autor do livro “Prometo falhas”, de
Pedro Chagas Freitas, escritor
português que já vendeu mais de
110.000 exemplares da obra. Impressionante o volume das vendas dado o tamanho do mercado
editorial português. Deve ser excepcional. Vamos aguardar a sua
edição no Brasil.


CANDIDATA

A historiadora Manuela Gonzaga, professora da Faculdade

Gonçalo Ramires

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, anunciou que pretende
candidatar-se à Presidência da
República. É também escritora e
investigadora, natural do Porto,
viveu em Angola e Moçambique
e tem 4 filhos. Ela, segundo diz,
quer dar voz a quem precisa.
A ser confirmada a candidatura teremos duas mulheres a
concorrer à Presidência: Maria
de Belém e Manuela Gonzaga.


CANDELÁRIA



REPERCUSSÃO



ASSUNÇÃO



OBRAS



FECHO

Depois de muitos anos no
exercício da Provedoria da Irmandade de Nossa Senhora da
Candelária, o Dr. José Gomes
deixou o cargo, tendo sido substituído pelo Dr. Pedro Ernesto
Mariano de Azevedo.
Ao novo Presidente desejamos uma excelente gestão e ao
Dr. José Gomes o nosso reconhecimento pelo trabalho que
desenvolveu e pela dedicação
com que serviu sempre à Irmandade, pelo zelo em seu patrimônio, pela entrega em sua missão
religiosa e filantrópica.
A imprensa portuguesa tem
dado destaque, nos últimos dias,
às investigações em curso sobre
a operação “Lava Jato”. A prisão
de Dirceu na 2ª feira foi manchete nos jornais. Segundo a “Folha
de São Paulo” ele tencionava ir
viver em Portugal logo que tivesse cumprido a pena de prisão a
que tinha sido condenado.
Neste 15 de agosto, a Póvoa de Varzim celebra a festa
da Senhora da Assunção. Os
poveiros em geral, mas sobretudo os pescadores, dão largas à
sua devoção à Virgem. A cidade
fica cheia de turistas. Agosto é o
ponto alto da praia.
Com a supervisão do INEPAC
e de outros órgãos de fiscalização do patrimônio histórico estão em curso as obras de reforma do telhado e das clarabóias
do Real Gabinete Português de
Leitura. Os órgãos oficiais fiscalizam – mas o poder público não
dá qualquer contribuição para o
custo das reformas. Custo que
ascende a mais de três milhões
de reais. Ajudar quem há-de? A
oferta ao Brasil é um traço da
história da nossa comunidade.
Temos obras para um ano...
As praias estão cheias em
Portugal. Agosto é o mês de férias por excelência para os portugueses – e não só para eles.
Também para aqueles de quem
gostamos.

Casa do Distrito
de Viseu

Fundada aos 15 de julho de 1966 – Considera de Utilidade Publica Estadual – Lei n. 1662 de 12 de junho de 1990
SEDE SOCIAL: Rua Carlos Chambelland, 40 – Vila da Penha – Rio de Janeiro - Cep: 21.210-090 - Tel: 3391-6730 – SEDE CAMPESTRE: Estrada da
Cascata, 624 – Guapimirim – Rio de Janeiro - Tel: 2632-2807
www.casadeviseu.com.br / e-mail: secretaria@casadeviseu.com.br

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(CONVOCAÇÃO)

Pelo presente, ficam os senhores Associados Proprietários da Casa
de Viseu, na forma do Estatuto, convocados para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 13 de agosto (quintafeira), em primeira convocação às 19h00, e em segunda convocação
às 19h30, com qualquer número de associados presentes, em nossa
Sede Social, situada na Rua Carlos Chamberland n.º 40 – Vila da
Penha, nesta Cidade, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
a) Alteração do Alvará;
Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2015.
Flávio Alves Martins
(Presidente)
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Notícias
de Oeiras

Oeiras Quer Ser ‘Cidade
Analítica’ Através de
Estratégia Sustentável
Oeiras quer ser o primeiro município do país a
adotar uma estratégia sustentável que lhe confira o
modelo de “cidade analítica”, uma componente
específica de gestão de
informação integrada nas
“cidades inteligentes”.
O tema será debatido
no seminário “A Smarter
Future [Futuro mais Inteligente] - uma perspectiva analítica” e, de acordo
com o vereador da Câmara de Oeiras Ângelo Pereira, o objetivo é “fazer de
Oeiras o município pioneiro no arranque do projeto”.
“Este encontro é o pontapé de saída para a definição de uma estratégia
em Oeiras para que seja
pioneira neste projeto-piloto que depois irá estender-se a todo o país, para
que seja a primeira cidade
analítica”, sustentou Ângelo Pereira.
Ainda sem exemplos
concretos do que fará Oeiras uma cidade analítica, o
vereador explicou que no
encontro de quarta-feira
serão discutidas soluções
de sustentabilidade.
Ângelo Pereira acrescentou que todos os municípios que aderirem ao
projeto vão ganhar um
guia de boas práticas para
se tornarem também cidades inteligentes.
Segundo explicou, o
conceito de cidade analítica subentende o desenvolvimento, no meio
urbano, de uma base fundamental de conhecimen-

to dos fenômenos da cidade, seja associado aos
sistemas, seja associado
às próprias pessoas, que
orienta as tomadas de decisão e justifica as opções
de gestão urbana.
Além disso, faz ainda
referência à aplicação,
em contexto urbano, de
métodos avançados de
pesquisa e cruzamento de dados, orientados
para a definição e avaliação de cenários prospectivos.
O objetivo do projeto,
de acordo com informação
da Câmara de Oeiras, é
desenvolver ferramentas
de gestão de informação
e disponibilização de dados para a posterior criação de sistemas urbanos
mais eficientes em energia, transportes, recolha
de resíduos, águas, entre
outros.
A participação, adiantou, pode ser feita através
da produção de ferramentas que permitam “informar e integrar os cidadãos
no desenho e acompanhamento da implementação de determinadas
medidas para tornar os
territórios urbanos mais
sustentáveis e eficientes”.
O projeto “Cidades
Analíticas” é uma iniciativa
do Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território
e Energia, promovida pela
Direção-Geral do Território, com a colaboração
das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Oeiras - A Smarter
Future – Uma Perspectiva Analítica é um
projeto pioneiro que
pretende encontrar novas formas de tornar
Oeiras numa cidade
mais inteligente e sustentável
Realizou-se em o
seminário Oeiras - A
Smarter Future – Uma
Perspectiva Analítica,
no Centro de Congressos do Taguspark, em
Porto Salvo.
O projeto pioneiro
foi organizado pela Câmara Municipal de Oeiras e contou com várias temáticas, sendo
o Smart Pitch aquele
que reuniu maior atenção: várias empresas

apresentaram as suas
ideias para Oeiras com
o objetivo de torná-la
numa cidade mais inteligente e sustentável,
facilitando e melhorando a qualidade de vida
dos cidadãos.
O seminário terminou com a Smart
Talk, onde os intervenientes, entre eles, o
presidente da Câmara
Municipal de Oeiras,
Paulo Vistas, o secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação
da Natureza, Miguel de
Castro Neto e o presidente da CCDR, João
Teixeira, entre outros,
fizeram um balanço da
sessão.

O futuro de Oeiras foi
Discutido no Taguspark

Regiões & Províncias
Paredes

Autarquia Garante Reabilitação
de Mais Uma Escola no Concelho
Além da reabilitação da
Escola Básica e Secundária de Lordelo, em Paredes, está agora garantida
a reabilitação da Escola
Básica e Secundária de
Rebordosa. A informação
foi avançada pelo município, que explica ainda que
esta garantia surge após
proposta de Celso Ferreira, presidente da Câmara
Municipal de Paredes.
“Com esta decisão faz-se justiça à insistência

do Município de Paredes
em garantir verbas para
reabilitar duas escolas
no concelho e permite-se
que, dentro de três anos,
possam ser acrescentadas novas escolas”, esclareceu o autarca.
Celso Ferreira acusou
ainda a oposição de te
posto em causa a inclusão de mais uma escola
no plano de investimentos
do Ministério da Educação
para o Concelho.

Baião

Igreja de Santa Marinha do Zêzere é
Monumento de Interesse Público

A Igreja Paroquial de
Santa Marinha do Zêzere e
respectivo adro mereceu a
classificação de monumento de interesse público, de
acordo com o despacho, de
1 de junho, do Secretário de
Estado da Cultura.

Segundo o referido despacho, que foi publicado a 5
de junho no Diário da República, a classificação “reflete
o seu interesse como testemunho simbólico e religioso,
ao seu valor estético, técnico e material intrínseco, à

sua concepção arquitetônica, urbanística e paisagística, à sua extensão e ao que
nela se reflete do ponto de
vista da memória coletiva”.
A Direção-Geral do Patrimônio Cultural iniciou o procedimento de classificação
da Igreja Paroquial de Santa Marinha do Zêzere em
2013. De acordo com um
despacho da diretora-geral,
Isabel Cordeiro, na altura, “a
decisão de abertura do procedimento de classificação
teve por fundamento a valia arquitetônica e simbólica
deste imóvel, acrescida pelo
reconhecido valor artístico
dos elementos decorativos
do seu interior”.
A igreja agora classifi-

cada situa-se no centro da
Vila, num adro sobrelevado e murado, aberto a sul e
sobre o vale do Rio Douro.
Segundo dados fornecidos
pelo município de Baião,
o edifício atual resulta da
reconstrução seiscentista
de um templo mais antigo
cuja fundação pode ser
anterior ao século XIII.
À reedificação sucedeu, no século XIX, a reforma da torre sineira e a
execução do retábulo-mor,
neoclássico, e em meados
do século XX a reforma da
capela-mor e profundas alterações nos edifícios anexos, incluindo os corpos da
sacristia e da antiga Capela das Almas.

Castelo de Paiva

Dia dos Avós Foi Assinalado em Pedorido
O Dia dos Avós foi assinalado em Castelo de Paiva,
com uma iniciativa organizada pela ARPIP – Associação
de Reformados Pensionistas
e Idosos de Pedorido. Utentes de várias instituições do
concelho juntaram-se na
comemoração, que decorreu no âmbito do Projeto
“MICAS” - a Rede Social de
Castelo de Paiva.
Para além da ARPIP, presidida por Luís Costa, que
foi a entidade anfitriã, participaram na iniciativa a Santa Casa da Misericórdia de
Castelo de Paiva, o Centro
Social de Real, o Centro Social de Santa Maria de Sardoura, o Centrum F e o Centro Social do Couto Mineiro
do Pejão.

O programa contemplou
uma missa na Igreja de Pedorido, celebrada pelo Reverendo Padre Arlindo Rafael,
um almoço de confraternização numa esplanada junto ao Rio Arda, Karaokê por
parte das instituições presentes e um lanche convívio
com partilha de bolo entre os
participantes.
Luís Costa, presidente
da ARPIP, agradeceu a presença de todas as instituições e congratulou-se com
o entusiasmo que todas demonstraram.
José Manuel Carvalho,
vereador da Ação Social da
Câmara Municipal, mostrouse agradado com o “ambiente de alegria e confraternização que foi possível

criar para assinalar este dia
tão especial, dedicado aos
avós”, ao mesmo tempo que
deixou a todos uma mensagem de esperança e o reconhecimento às IPSS de
Castelo de Paiva “pelo louvável trabalho que têm vindo

a desenvolver para que os
idosos e os seus utentes tenham uma vida mais preenchida mais dinâmica e mais
alegre, no convívio e no contato entre todos, permitindo
um salutar relacionamento
entre todos”.

Bairrada

Municipalização da Educação
Águeda, Mealhada e Oliveira do Bairro são os três
municípios bairradinos que
vão implementar a municipalização da Educação, num
projeto-piloto que não é totalmente pacífico
O Diário da República
publicou, esta semana, 15
contratos de delegação de
competências na área da
educação entre o ministério
da área e municípios. Os
contratos têm por objeto a
delegação de competências

do Ministério da Educação
e Ciência nas áreas de políticas educativas, administração educativa, gestão e
desenvolvimento do currículo, organização pedagógica
e administrativa, gestão de
recursos e relação escola/
comunidade. As competências são transferidas para os
municípios que as vão exercer nos agrupamentos de escolas identificados nos vários
contratos.
Esta municipalização de

competências começa com
as autarquias de Águeda,
Amadora, Batalha, Cascais,
Crato, Maia, Matosinhos,
Mealhada, Óbidos, Oeiras,

Oliveira
de
Azeméis, Oliveira do Bairro,
Sousel,
Vila Nova de
Famalicão e
Vila do Rei.
Isto significa
que a Bairrada
é claramente
a região que mais apostou
nesta transferência de competências, com três municípios a rubricarem os respectivos contratos.
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Regiões & Províncias
Lanhelas

Festival de Bandas nos
165 Anos da Filarmônica

A Banda Musical Lanhelense organizou no
passado Sábado um
Festival de Bandas nos
Jardins de S. Gregório,

com uma audição dos
alunos da sua Escola de
Música, seguindo-se os
concertos da Agrupación Musical de A Guar-

da, Banda Musical de S.
Martinho da Gandra e
da própria Lanhelense.
Guilherme
Lagido,
vice-presidente camarário, presente em representação do Município, antes da atuação
das três filarmônicas
não deixou em claro os
165 anos de existência
da Banda Lanhelense
e aquilo que ela representa para o município,
convidando a assistência aos concertos a refletir sobre os “inúmeros
êxitos” conseguidos ao
longo destes anos, bem
como às “dificuldades

que foi preciso superar”
até chegar aos dias de
hoje.
Acentuou que de entre as centenas ou milhares de pessoas que
participaram neste projeto musical, muitas
vezes lhes assaltou a
vontade de desistir perante as dificuldades
que se lhes depararam,
mas não cederam, conseguindo superá-las, o
que o levou a prestar
homenagem à tenacidade dos lanhelenses e de
todos quantos se lhes
juntaram ao longo de
muitas gerações.

Nazaré

Inaugura Novo Posto Para Turistas
Câmara Municipal mostra-se interessada na requalificação dos espaços
destinados aos visitantes.
O próximo poderá ser o
Mercado Municipal
Os turistas da Nazaré
já têm um novo local para
esclarecer dúvidas e conhecer a oferta da vila. Foi
inaugurado o novo posto
de turismo local, na Avenida Vieira Guimarães, onde
está disponível um moni-

tor táctil, que contém informações relacionadas com
a região, às opções de hotelaria e as rotas gastronômicas.
Nas paredes, fotografias do carapau seco, um
dos símbolos da Nazaré,
apresentam um pouco da
tradição e da história aos
visitantes que desejam
saber mais sobre o destino de férias que escolheram.

Arouca

Uma Terra de Muitos
Encantos e Para
Muitos Saberes

Margarida Belém realça transversalidade da
intervenção nos geossítios do planalto da Freita:
acessos, informação disponível e equipamentos.
À espera “dos turistas
mais exigentes”
“Estamo-nos a preparar para satisfazer os
turistas mais exigentes”.
Margarida Belém, vice
-presidente da Câmara
Municipal e presidente da
“Associação Geoparque
Arouca” (AGA), referencia um “Arouca Geopark”
em processo de reforço
infraestrutura e um turismo concelhio que já atrai
gente – nomeadamente
alemães – que favorece
o lazer na natureza.
A AGA e a autarquia

inauguraram
recentemente os melhoramentos realizados em cinco
geossítios do planalto
da Serra da Freita. A
saber: no Marco Geodésico de S. Pedro Velho,
no Miradouro da Frecha
da Mizarela, no Campo
de Dobras da Castanheira, nas Pedras Boroas do Junqueiro e na
Panorâmica do Detrelo
da Malhada.
Intervencionados no
âmbito do projeto “Gestão Ativa do Geoparque
Arouca”, foram devidamente sinalizados, viram
as acessibilidades melhoradas e receberam
infraestruturas e painéis
de interpretação que vêm
“qualificar as visitas”.

Póvoa de Varzim

Festa com Encontro de
Danças e Cantares das
Tricanas Poveiras

Lamego

Restauro do Escadório dos Remédios

As obras de requalificação e valorização do Escadório envolveram um investimento de mais de 640 mil
euros, promovido pela Câmara Municipal
Os patamares, as escadas e os balaústres que
compõem o Santuário de
Nossa Senhora dos Re-

médios, símbolo maior de
Lamego e elemento patrimonial que transmite a
esta cidade uma identidade e uma paisagem únicas, apresentam agora um
aspecto renovado, depois
de concluídos os trabalhos
de limpeza, conservação e
restauro.

Mação

Recebeu Ambulância do INEM

O INEM entregou no
dia 28 de julho, uma ambulância aos Bombeiros
Voluntários de Mação,
ação que envolveu igualmente outras 35 corporações de Bombeiros em
todo o país.
Tratou-se da maior
entrega de viaturas dos
últimos cinco anos e um
passo no sistema integra-

do de emergência médica. A entrega de chave e
a assinatura do protocolo
decorreu no Padrão dos
Descobrimentos, em Lisboa, tendo Mação sido
representado pela Direção e Comandante dos
Bombeiros
Voluntários
de Mação, pelo Vice-presidente da Câmara Municipal de Mação, Antônio

Louro, que tutela também
a área da Proteção Civil
e pelo Deputado Duarte
Marques.
Esta nova ambulância
vem suplementar um serviço que já era feito com
uma ambulância própria
dos Bombeiros na primeira fase de socorro. Após
a chamada para o INEM
o primeiro passo é enviar
os bombeiros locais que
antes o faziam numa ambulância da corporação e
que agora passam a fazê
-lo, devidamente, numa
ambulância do INEM.
O Presidente do INEM,
Paulo Campos, refere
que “se trata de um grande investimento em viaturas sendo que a gestão
dos recursos humanos
compete às associações
humanitárias e às corporações de bombeiros. É

um esforço que tem de
ser reconhecido”.
A nova Ambulância de
Socorro será operada por
elementos dos Bombeiros Voluntários de Mação
com formação específica
em técnicas de emergência pré-hospitalar, definida e certificada pelo
INEM.
A sua missão consiste
em assegurar a deslocação rápida de uma tripulação com formação em
técnicas de emergência
médica ao local da ocorrência e no mínimo tempo possível, em complementaridade e articulação
com os outros meios de
emergência médica pré
-hospitalar, bem como o
eventual transporte para
a unidade de saúde mais
adequada ao estado clínico da vítima.

Foi com grande entusiasmo que se realizou,
domingo à tarde, na Póvoa de Varzim, o encontro de danças e cantares
luso galaico Costa Verde
2015, organizado pelo
grupo etnográfico As Tricanas Poveiras, no âmbito das comemorações do
22.º aniversário.
Num dia em que as
temperaturas não eram
muito apelativas para a
praia, a marginal e o Passeio Alegre encheramse de animação festiva
para poveiros e visitantes apreciarem, a que se
juntou o Vice-Presidente
da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim, Luís
Diamantino.
Às 15h00, os agrupamentos participantes juntaram-se na Esplanada
do Carvalhido e desfilaram pela Av. dos Banhos,
num cortejo etnográfico
bastante colorido.
Já no placo do Passeio Alegre, realizou-se
a apresentação da nova
madrinha do grupo aniversariante e anfitrião As
Tricanas Poveiras. Maria
Fernanda é a madrinha

deste grupo, que tem
sido responsável nas
últimas décadas pela
divulgação dos usos e
costumes poveiros em
todo o país.
Seguiram-se as atuações no palco, com
os grupos convidados:
Rancho Folclórico das
Cantarinhas Mocidade
da Castanheira (Coimbra); Rancho Folclórico
de Danças e Cantares
de Marinhas (Esposende); Associação Cultural
Com de Xido en Cambados (Espanha); Grupo
Recreativo e Etnográfico As Tricanas Poveiras (Danças na versão
Recreativa).
Também
atuou o grupo na versão
Etnográfica.
Neste mesmo fim de
semana, o grupo promoveu na sua sede, no interior do porto de pesca,
o Arraial Poveiras 2015,
nos dias 24 e 25. Na festa das tricanas, houve
muita música, danças e
petiscos, com o toque
festivo das atuações dos
artistas: Neno, Módulo 6,
Rui Nova, Duo Antônios,
Miúdos e Graúdos.
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Tarifa Média da TAP caiu entre 8 e 10% em
2014 com Aumento da Concorrência ‘low cost’

P

residente da TAP revelou
que em 2015 foram tomadas medidas de contenção
da oferta, de forma a puder
influenciar um pouco a tarifa.
A tarifa média da TAP caiu
entre 8 e 10% em 2014, com o
aumento da concorrência ‘low
cost’ e da queda da procura sobretudo do mercado brasileiro.
Em entrevista publicada
no relatório de gestão da
TAP, o presidente da TAP
revelou que logo no início
de 2015 foram tomadas “algumas ações de contenção
da oferta para, também por
aí, procurar influenciar um
pouco a tarifa”.

Num balanço sobre a
operação em 2014, marcada
por irregularidades e greves,

Fernando Pinto explicou que
a queda da tarifa média teve
muito a ver com a queda da

procura do principal mercado
internacional, o Brasil, referindo que “o brasileiro não
saiu do país”.
Em contrapartida, acrescentou, “houve um aumento
da procura da Europa para
o Brasil palco do Mundial de
Futebol, mas já com tarifa
média mais baixa, porque o
tipo de cliente que procura
este tipo de eventos não é
um cliente de negócios”.
“Houve também um grande aumento da concorrência, maior oferta, menor procura, preços muito baixos,
tarifa média lá em baixo”,
argumentou.

Novo Cheque-Formação
já esta Em Vigor

AICEP vai
Reforçar
Presença
na Ásia
A Agência para o
Investimento e Comércio Externo de
Portugal (AICEP) tenciona abrir delegações
em Timor e Seul ainda
este ano e em Mumbai
e Cazaquistão até ao
final de 2016, anunciou
o presidente, Miguel
Frasquilho. “A Ásia
continua a ser a zona
do mundo com maior
dinamismo econômico
e por isso justifica-se o
reforço da nossa presença”, disse Miguel
Frasquilho à agência
Lusa, quando estava
a concluir uma visita
de quatro dias à China. Na Ásia, além das
suas três delegações
na China (Pequim,
Xangai e Macau), a
AICEP está representada no Japão, Arábia
Saudita, Índia (Nova
Deli), Indonésia, Emirados Árabes Unidos,
Tailândia e Singapura.
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Empresas e trabalhadores já podem candidatar-se,
ao novo cheque-formação,
segundo um diploma publicado, o Governo classifica
esta medida como “experimental” e a avaliar.
“O apoio a atribuir, por
trabalhador, considera o limite de 50 horas no período de
2 anos, um valor hora limite
de 4 euros, num montante
máximo de 175 euros, sendo
que o financiamento máximo
é de 90% do valor total da
ação de formação, comprovadamente pago”, lê-se na
portaria do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.
Os beneficiários do cheque-formação são empregados, independentemente do
nível de qualificação, cujas
candidaturas são apresentadas pelos próprios ou por en-

tidades empregadoras, e os
desempregados inscritos no
Instituto do Emprego e Formação Profissional há, pelo
menos, 90 dias consecutivos.
As entidades empregadoras são também beneficiários
indiretos da formação, apoiada pelo cheque-formação,
através da participação dos

seus ativos empregados.
Os beneficiários que frequentem percursos de formação, com uma duração
máxima de 150 horas no período de 2 anos, passam a ter
direito a um apoio financeiro
correspondente ao valor total
da ação de formação até ao
montante de 500 euros,.

3400 Queixas Contra BES
A Deco recebeu 3400
queixas de acionistas e clientes lesados do Banco Espírito
Santo, tendo mesmo avançado com duas ações em
tribunal para responsabilizar
os gestores, supervisores e
Estado por “negligência” no
modo como lidaram com o
caso. Já faz um ano que o
BES caiu. Foi a 3 de agosto de 2014 que o Banco de
Portugal decidiu uma medida
de resolução que separava
o BES – por um lado, ‘banco mau’, por outro, ‘banco
bom’, com a parte “saudável”
a transformar-se em Novo
Banco, depois de a instituição
liderada por Ricardo Salgado ter apresentado prejuízos
históricos de 3,6 bilhões de
euros. “É com alguma estranheza que nos apercebemos
de que, depois de todos os
avisos que tinham sido dados
por outros colapsos financeiros no passado recente,

OFERTA AO RIO
A sede do Real Gabinete
Português de Leitura, situada
à Rua Luís de Camões, é um
dos prédios mais bonitos do
Rio de Janeiro. Foi construído
em estilo néo-manuelino, quase no final do século XIX (de
1880 a 1887); com a fachada
em pedra de liós; as mísulas
e estátuas na fachada; as estantes de livros de pau-brasil
no interior; as clarabóias coloridas e os lustres; o Salão dos
Brasões e o “Altar da Pátria”
– todo esse conjunto de Arte
e de Beleza é oferecido, diariamente, para admiração dos
leitores e dos visitantes.
A instituição promove, através do “Centro de Estudos”,
cursos e colóquios, conferências e exposições, bem como
outras atividades voltadas
principalmente para alunos e
mestres universitários, e, de
modo especial, para pessoas
ligadas à Literatura.
Fundado em 14 de maio
de 1837, o “Gabinete” tem sido
mantido por seus associados,
que ao correr de décadas,
não só atendiam e pagavam
as despesas de custeio e de
manutenção, mas também financiavam a compra de obras
raras e de livros, sendo que o
acervo da biblioteca foi ainda
enriquecido, ao longo do tempo, por doações particulares
(caso da biblioteca de João do
Rio e da “camiliana” de Francisco Saraiva) e ganhou novas
dimensões a partir de 1936
com o “depósito legal” constituído pelo governo português
para difundir a produção literária do país e numa prova de
amizade para com o Brasil. Aliás, a propósito, é curioso salientar que enquanto dezenas
de hospitais mantidos pelas
“Beneficências” portuguesas e
as irmandades religiosas eram
contempladas por legados e
doações, sobretudo por parte
do comércio português da cidade, o “Gabinete” (que recebeu o título de “Real” em 1906,
concedido pelo rei D. Luiz)
nunca foi contemplado nos
testamentos ou nos codicilos
dos patrícios. Esse é um dos
motivos pelos quais a instituição, em termos financeiros,
enfrenta sempre dificuldades,
até porque se criara a idéia
que era “teúda e manteúda”
com verbas oficiais. Ora, sob
esse aspecto, o que lhe valeu, ao longo das gerações,
foi a generosidade de alguns

grandes benfeitores, como o
Albino Sousa Cruz, o Visconde de Morais, o Conde Dias
Garcia, etc. – na 2ª metade do
século XX – ou, então, mais
recentemente, os vários subsídios recebidos da Fundação
Calouste Gulbenkian, e, o último, do Banco Itaú, destinado
à informatização dos 300.000
volumes da biblioteca. Também o “Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, I. P.”
tem concedido, anualmente,
um subsídio para o tratamento dos livros e das publicações
mais raras.
A esta altura, o edifíciosede do “Gabinete” passa
por uma grande reforma, na
estrutura do telhado e na clarabóia central, afetada pela
deterioração causada por intempéries e desgastes provocado pelo tempo. Entregues a
uma empresa especializada,
com orientação do INEPAC,
os trabalhos de reforma, cuja
duração está prevista para
cerca de um ano, não prejudicam o funcionamento normal
da biblioteca, nem do “centro
de estudos”. E na “internet” a
disponibilidade dos acessos
à bibliografia permanece inalterada, bem como a entrada
dos visitantes.
Por razões decorrentes
das crises que atingem os
países (e como sempre aconteceu) é a própria comunidade (sem ajudas oficiais) que
está a suportar o ônus destas
reformas e melhorias. É mais
uma oferta ao Brasil que se faz
para que as futuras gerações
sintam justificado orgulho da
“passagem do testemunho”
lusíada. À frente dessa passagem, com os “gabinetes de leitura” do Recife e de Salvador;
com os hospitais e as casas da
“terceira idade”; como a Caixa
de Socorros D. Pedro V; com
os clubes de raiz portuguesa,
como o “Vasco da Gama”, o
“Ginástico” e a “Portuguesa” e
tantas associações regionais,
como a Casa do Minho, da
Feira, de Viseu, das Beiras, de
Trás-os-Montes, está a primeira associação que foi fundada
15 anos após a proclamação
da Independência – o Real
Gabinete Português de Leitura
do Rio de Janeiro.
Seja um de seus associados – e participe da riqueza
espiritual que nos proporciona.
A. Gomes da Costa

Portugal tem 5 Novas
Empresas na Eletricidade

somos confrontados com o
colapso de um banco com a
dimensão que tinha o BES”,
diz Tito de Morais, da associação de defesa do consumidor, que quer ver os lesados
indenizados. As associações
que se formaram entre os
que perderam dinheiro e poupanças de uma vida no BES
exigem o mesmo. “Vamos
continuar em cima até que
nos arranjem uma solução

credível e moral”, afirma Nuno
Lopes Pereira, da Associação
dos Indignados e Enganados do Papel Comercial. O
movimento dos lesados com
papel comercial espera uma
solução “credível e moral” até
às eleições legislativas, marcadas para 4 de outubro. As
propostas de compra melhoradas pelo Novo Banco são
entregues ao Banco de Portugal até amanhã.

O mercado liberalizado
de eletricidade conta com 5
novas empresas desde o início do ano, a EDP Comercial
continua a ser o principal operador com 84,5% dos clientes
que estão no mercado livre.
De acordo com o relatório
mensal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, o
número de fornecedores do
mercado livre de eletricidade
tem vindo a crescer e, desde
o início deste ano, a Acciona,
a HEN, a Luzboa e, mais recentemente, a PH Energia e a
Elusa alargaram as alternativas de abastecimento.
A expressão de mercado
dos três principais empresas
a EDP Comercial, Endesa e
Iberdrola -, face aos meses
anteriores, manteve-se em
termos de fornecimentos de
energia no mercado livre, representando 79,8%.

De acordo com a ERSE,
o mercado livre alcançou um
número acumulado de cerca
de 4,093 milhões de clientes
em junho, com um crescimento líquido de cerca de 50 mil
clientes, o que representa um
crescimento 41% .
Já o consumo totalizou
38.758 GW em junho, o que
representa um crescimento de
0,6% face ao mês anterior e
de cerca de 11% face ao período homólogo. O consumo
no mercado livre representa
87,6% do consumo total em
Portugal continental.
A quase totalidade dos
grandes consumidores está
já no mercado livre, enquanto a percentagem de domésticos continua a aumentar,
representando em junho
72% do consumo total do
segmento, face aos 52% de
junho de 2014.
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Política

Cavaco Silva
Participa no
Grupo de Arraiolos
na Alemanha
O

Presidente da República, Aníbal Cavaco
Silva, desloca-se à Alemanha entre os dias 20 e
22 de setembro para participar no 11.º encontro do
Grupo de Arraiolos, constituído pelos chefes de
Estado de nove países da
União Européia.
A deslocação, que
coincide com os três pri-

meiros dias da campanha
eleitoral para as eleições
legislativas de 4 de outubro, foi aprovada pela
Assembléia da República
no último plenário da atual
legislatura, a 22 de julho.
Este fórum junta informalmente, com periodicidade anual, os chefes
de Estado de Portugal,
Alemanha, Áustria, Eslo-

vénia, Finlândia, Hungria,
Itália, Letônia e Polônia fundamentalmente, sem
poderes executivos.
O último encontro do
Grupo de Arraiolos foi organizado por Portugal a
29 e 30 de setembro do
ano passado, e decorreu
no Mosteiro de Tibães, no
concelho de Braga.
O Grupo de Arraiolos

Luís Montenegro Quantifica
em 60% Renovação dos
Candidatos do PSD

reuniu-se pela primeira
vez na vila alentejana de
Arraiolos, em 2003, por
iniciativa do então Presidente da República de
Portugal, Jorge Sampaio,
que procurou juntar um
conjunto de chefes de
Estado com poderes semelhantes aos seus para
discutir o futuro da União
Européia.

Antônio Costa não quer Paulo
Portas nos Debates da Campanha
À terceira reunião, o
impasse mantém-se. O
PS continua a rejeitar a
propostas das televisões,
para participar num frente-a-frente com Paulo Portas, e também recusa que
os parceiros minoritários da
coligação estejam presentes nos debates alargados.
O encontro entre os
três canais generalistas
(RTP, SIC e TVI) e os representantes dos partidos,
nas instalações da RTP,
segundo o jornal Público,
mas não houve qualquer
cedência em relação ao
que já tinha sido discutido
na reunião anterior.
A primeira proposta
das televisões deixava em

aberto a presença de 4 ou
6 candidaturas nos frente
-a-frente e no debate com
todos. Previa ainda a realização de 3 frente-a-frente
entre António Costa e Pedro Passos Coelho, assim

como a realização de debates a dois entre todas as
candidaturas.
Porém, o PS só quer
debates a 4 (um representante de cada coligação,
outro do PS e um quarto

do Bloco de Esquerda) argumentando que a lei da
cobertura das campanhas
eleitorais fala em candidaturas e programas políticos, e não em partidos.
Na prática, significaria que
Paulo Portas, do CDS-PP,
coligado com o PSD, ou
Heloísa Apolónia, dos Verdes, que correm coligados
com o PCP, não estariam
presentes nestes debates.
Mas o CDS-PP quer ser
incluído nos debates, pelo
que a RTP, SIC e TVI entregaram, uma proposta aos
partidos em que Paulo Portas também estaria incluído
neste pacote de 3 frente-afrente. A proposta voltou a
ser recusada pelo PS.

Ana Gomes diz que “só Sócrates
Pensa que é um Preso Político”

A eurodeputada Ana
Gomes disse, em Luanda, que “só Sócrates pensa que é um preso político”, rejeitando comparar
a situação do ex-primeiro-ministro aos 15 ativistas detidos em Angola,
como tem sido defendido
pelo poder angolano.
A eurodeputada eleita
por Portugal falava numa
conferência de imprensa
de balanço sobre a visita
que promoveu a Angola
ao longo da última semana para avaliar o nível do
respeito aos direitos humanos no país, a convite
da Associação Justiça,
Paz e Democracia.

“Em Portugal, só o
Sócrates é que pensa
que é um preso político.
Ninguém mais sustenta
que ele é um preso político, ele está acusado por
crimes econômicos, corrupção, branqueamento

de capitais. E a Justiça
portuguesa tem que fazer o seu trabalho”, enfatizou a eurodeputada
socialista, mesmo assumindo como “negativo”
que “não se tenha investigado primeiro e prendido depois”.
Ana Gomes tem sido
acusada por alguns governantes e políticos do
Movimento Popular de
Libertação de Angola de
“ingerência” nos assuntos nacionais, ao falar
das detenções dos 15 jovens detidos por suspeita de estarem a preparar um golpe de Estado,
afirmando que são pre-

sos políticos, tendo sido
desafiada por responsáveis do regime angolano
a visitar antes José Sócrates, que se encontra
em prisão preventiva em
Portugal.
“Eu não acho que Sócrates seja um preso político. E eu não concordo que haja uma prisão
preventiva tão prolongada relativamente a Sócrates, acho que isso é
mau, pode ser permitido
pela lei portuguesa, erradamente no meu ponto
de visita, mas acima de
tudo não concordo que
se prenda para investigar. Lá ou cá”, sublinhou.

O líder Luís Montenegro, afirmou que há
uma renovação de cerca de 60% dos candidatos a deputados indicados pelo seu partido.
Em declarações aos
jornalistas,
enquanto
decorria a reunião do
Conselho Nacional do
PSD que aprovou as
listas de candidatos às
legislativas de 4 de outubro, Luís Montenegro
considerou que essas
listas “não têm suscitado
nenhuma contestação”
e que a sua elaboração
decorreu com “total e
perfeita normalidade”.
Depois, o líder parlamentar do PSD referiu
que há “nos cabeçasde-lista uma renovação
de cerca de 70% face
àquilo que aconteceu

em 2011” e que, “quanto às listas no seu conjunto, a renovação atingirá cerca de 60% nos
candidatos do PSD, e
cumprirá uma participação de cerca de 40% de
mulheres”.
“Estamos cada dia
que passa mais motivados e mais mobilizados para cumprirmos o
grande desafio que é renovar a maioria absoluta
dos deputados na próxima legislatura, continuar
a cumprir o nosso programa de transformação
e de recuperação de
Portugal”, acrescentou.
As listas de candidatos
indicados pelo PSD às
legislativas foram aprovadas por unanimidade
pelo Conselho Nacional
deste partido.

Número Absoluto de
Desempregados Diminuiu
na Atual Legislatura
O porta-voz do PSD,
Marco António Costa, afirmou que o número absoluto de desempregados
diminuiu na atual legislatura, tendo passado de
661 mil para 636 mil entre junho de 2011 e junho
deste ano. Invocando os
números do Instituto Nacional de Estatística, já divulgados, Marco António
Costa sustentou que “a
verdade dos fatos comprova que, em junho de
2011, primeiro mês de governo do atual Governo da
maioria”, houve “uma redução efetiva do número
absoluto de desempregados em Portugal”. “Face
aos 661 mil existentes
em junho de 2011, temos
hoje em junho de 2015
636 mil. Isto é, temos
uma redução superior a
20 mil desempregados”,
acrescentou o porta-voz
e coordenador da Comissão Política Nacional do
PSD, em conferência de
imprensa, na sede nacional deste partido, em Lisboa. Antes, Marco António
Costa referiu que o INE
fez “uma revisão em baixa de quase 1%” da sua
projeção de desemprego
para maio deste ano: “Afinal, em maio não tivemos
uma taxa de desemprego

de 13,2%, mas sim uma
taxa de desemprego de
12,4%”. Segundo o vice
-presidente do PSD, “importa também sublinhar
a circunstância de que há
29 meses consecutivos
que a taxa de desemprego
vem baixando e a taxa de
emprego está a crescer”.
Depois, Marco António
Costa falou da evolução
do emprego nesta legislatura, mas cingindo-se aos
últimos 2 anos: “Entre janeiro de 2013 e maio de
2015, há mais 204 mil portugueses, felizmente, a
trabalhar”. Por outro lado,
destacou os indicadores
de clima econômico e de
confiança dos consumidores. O social-democrata
concluiu que “o país está
no rumo certo” e aproveitou para repetir o lema
estreado na quarta-feira
pela coligação
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Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria
do RJ Comemorou o Dia do Panificador no arouca
A

classe
panificadora
do Rio de Janeiro por
mais um ano viveu as alegrias em torno do mês de
Julho, quando transcorre a
sua data festiva, 8 de Julho
– Dia do Panificador e consagrado à sua Padroeira, a
Rainha Santa Isabel. Momento de reflexão, de fazer
emergir novas esperanças
e abrir campos para novas
perspectivas, enfrentando
todos os obstáculos, ainda

mais numa atualidade marcada pela crise que toda
sociedade brasileira tem
assistido.
E, para revigorar todos
os sentimentos de otimismo que a Associação das
Indústrias de Panificação do
Rio de Janeiro promoveu a
tradicional confraternização
da classe, escolhendo como
data, o dia 19 de Julho.
É verdadeiramente o
mês mais esperado por

uma classe trabalhadora
que tem como um dos seus
princípios
fundamentais,
bem servir às populações:
o Panificador.
Dia do Panificador. Foi
no mês de julho que o Dia
do Panificador foi comemorado.
O dia começou, primeiro
com Missa de Ação de Graças na Capela Santa Mafalda, no Arouca Barra Clube
e logo a seguir foi realizado

Momento em que o Padre Abílio Vasconcelos celebrava missa de Ação de Graça na Capela Santa Mafalda no A.B.C., vendo-se em 1.º plano Dr. José Severiano Câmara - Presidente da Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria do RJ com a esposa e seus diretores e vários associados e amigos

um coquetel seguido de almoço de confraternização
na sede social do Arouca
Barra Clube, promovida
pela Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria do Rio de Janeiro.
Uma tarde prestigiadíssima pelos panificadores,
seus familiares, representantes de empresas fornecedoras, que foram patrocinadoras do evento, assim
como por autoridades.
O programa foi marcado
por um animado baile dançante, com um show, e uma
mensagem dirigida a toda
classe panificadora pelo
presidente da Associação,
José Severiano Câmara.
Relação de empresas
patrocinadoras do evento
Bunge Alimentos S/A;
Coca-Cola; CST Automação; “Emulzinit” Aditivos Alimentícios Indústria e Comércio Ltda.;
Indústria de Produtos
Alimentícios
“Piraquê”
S/A; Kibon S/A; Laticí-

No interior da Capela Santa Mafalda na missa em Ação de Graças,
o Padre Abílio ladeado pelo Presidente da Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria do RJ – José Severiano Câmara,
diretor Antônio Almeida Sampaio, esposa Professora Fernanda, o
Comendador Henrique Loureiro, esposa Rosa Loureiro e o diretor
Elísio Gomes da Silva

nios Bom Pastor; Moinhos Cruzeiro do Sul;
Montasa Alimentos S/A;
Philip Morris Brasil e
Souza Cruz S/A.
“ABIPAN-RJ” – Associação dos Industriais
de Panificação e Confeitaria do Rio de Janeiro

Num destaque das comemorações do Dia do Panificador as empresas e seus representantes, Sindicato de Panificação e Confeitaria de Niterói e do Rio de Janeiro, que foram homenageados pela diretoria da Associação

No almoço festivo do almoço no Dia do Panificador, o apresentador da
festa locutor Cláudio dos santos, o Presidente da ABIPAN José Severiano Câmara, 1.º Tesoureiro Dr. José Antônio de Almeida Sampaio,
o Comendador Henrique Loureiro (Ex-presidente), o 1.º Secretário
Elísio Gomes da Silva, o Vice-presidente Antônio Augusto de Souza
Soares e o Armando Cruz Presidente do Sindicato de Ind. De Padarias e Confeitarias do RJ

No almoço festivo do Dia do Panificador, vemos o Presidente da Associação José Severiano Câmara com os
amigos Edna jornalista da Associação das Indústria de
Panificação e Confeitaria do RJ e o Metre do Arouca

BIÊNIO DE 2014/2015
DIRETORIA
Presidente – José Severiano Câmara; Vice-presidente – Antônio Augusto de
Souza Soares; 1.º Secretário – Elísio Gomes da Silva;
2.º Secretário – Eduardo do
Nascimento Morais; 1.º Tesoureiro – Dr. José Antônio
de Almeida Sampaio; 2.º
Tesoureiro – Ronaldo Gomes Machado; Diretor de
Patrimônio – Daniel José
Pedro de Oliveira e Diretor
de Assistência – Antônio
Gonçalves Cerqueira.
SUPLENTES
Ronald Gomes da Machado – Amílcar Afonso
– Sampaio – Antônio Júlio
Afonso Sampaio – José
Maria Martins Alves

Panorâmica do almoço comemorativo do Dia do Panificador no Arouca com a
família panificadora reunida para a festa do seu dia

O vice
-presidente Antônio
Augusto
de Souza
Soares
confraternizandose com os
amigos
O Presidente do Sindicato dos Panificadores de Niterói e São Gonçalo Sérgio, com sua filha e diretor do Sindicato confraternizando-se
com o Presidente José Severiano Câmara

Um aspecto da animação com o salão lotado com público bailando
no salão

Um dia de total harmonia para a família panificadora. Na foto o 1.º
Tesoureiro Dr. José Antônio de Almeida Sampaio, esposa Fernanda
e demais amigos

Outra mesa animada no tradicional almoço dos Panificadores Leonildo, esposa e cunhada

Curtindo o
almoço do Dia
do Panificador
no Arouca, Ricardo Dutra do
Banco do Brasil
e esposa, o
Presidente da
Associação
José Severiano
Câmara, esposa Nadir Silva,
Carla Verônica
e sobrinho
André Pereira

Dando um verdadeiro show na pista de dança, o casal Dr. Maria de
Lurdes Martins Azevedo e Antônio Augusto de Souza Soares – Vice
-presidente da Associação

Outra linda família no Arouca Barra Clube, o empresário Emílio e
demais familiares

A família Piraquê, esteve presente na festa do Dia do Panificador no
Arouca Barra Clube

Portugal em Foco

Rio de Janeiro, de 6 a 12 de Agosto de 2015

Confraternização da Família
Panificadora foi Maravilhosa
U

O casal Maria Antonia Ribeiro e Antonio Ribeiro confraternizando-se com o diretor da Kibon e um amigo

m domingo marcado pela alegria
e descontração da família panificadora que viveu um dia de muita
descontração e satisfação em poder
festejar essa Nação do setor de panificação com direito a sorteios e brindes,
para família Panificadora em destaque, uma tonelada de farinha de trigo
da Empresa Bunge. Um almoço com
cardápio especial, entre outras iguarias aquela cervejinha, vinhos, refrigerante e água bem gelada. Parabéns a
todos os presentes pela linda Festa do
Dia do Panificador, realizada pela ABIPAN no Arouca.
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Num registro
no almoço
do Dia do
Panificador,
o empresário
Antonio Ribeiro, o Presidente da ABIPAN
José Severiano Câmara
com o Conjunto Amigos do
Alto Minho

Uma dupla
de amigos
de longas
datas no dia
festivo do
Panificador
Antonio
Ribeiro e o
Américo
Curtindo o almoço festivo dos Panificadores, o casal nota 10 da nossa
comunidade, Antonio Ribeiro, esposa Maria Antonia Ribeiro, os amigos Alberto, Maria do Céu, Gertrudes e Bianca Amaral

Prestigiando o dia dedicado ao panificador, o casal Abílio Brandão, esposa Dona Adelaide Brandão, seu filho Marcelo Brandão, esposa Pamela e filha, Machado, esposa e o amigo Domingos vendedor da Kibon

Mesa do vice-presidente da ABIPAN, Antonio Augusto de Sousa
sempre feliz ao lado do seu amor, sua esposa Dra. Maria de Lurdes
Martins Azevedo e a miga Vera

O simpático casal Zulmira e Custódio Duarte Gomes durante
Uma turma super animada na festa do Panificador, o as comemorações do Dia do Panificador, com seu filho Dr.
empresário Nunes, da Padaria e Confeitaria Kipão em Álvaro Duarte Gomes – Presidente do Conselho em exercício
Realengo com um grupo de amigos
do Arouca Barra Clube e esposa Teresa Cristina
O 1.º Secretário da
ABIPAN ,o
empresário
Elísio Gomes
da Silva e sua
rainha esposa
Regina Corato, curtindo
de montão o
Dia do Panificador com
um grupo de
amigos

Sempre distribuindo simpatia, o diretor
da ABIPAN
Elísio Gomes,
confraternizando-se
com amigos
presentes neste dia especial
da família
panificadora

Presença marcante no almoço festivo em homenagem ao panificador, Américo, familiares e amigos
O empresário Nunes
– diretor da
Padaria e
Confeitaria
Kipão e esposa Sandra com um
grupo de
amigos,entre eles o
casal João
e Cirene

Um show de simpatia do empresário José Nunes da Padaria e confeitaria Kipão de Realengo. Na foto quando cumprimentava um grupo de amigos que foram comemorar o Dia do Panificador no Arouca

Marcando presença no Dia do Panificador no Arouca Barra Clube,
o empresário Afonso com a esposa Laurinda Padaria e Confeitaria
Lindomar, cunhado Antonio, esposa e amigos

Sempre marcando presença no almoço anual dos Panificadores o
nosso amigo José Maria, com esposa e um grupo de amigos

O casal Regina Corato e
Elísio Gomes
da Silva, era
só alegria e
carinho com
os amigos
que marcaram presença no Arouca
Barra Clube

Um dia marcado pela alegria e espontaneidade na festa do Panificador no Arouca, aqui vemos Geraldo “Moinho Cruzeiro do Sul” distribuidor dos produtos as farinhas de trigo Maxi e Rosa Branca, com
sua equipe e demais amigos

Mais um destaque do dia festivo do Panificador no Arouca Barra Clube, a família da Padaria Confeitaria Lanchonete e Restaurante Doce
Alto: Alberto Rodrigues, Antonio Gonçalves num close especial para
o jornal Portugal em Foco

PORTUGAL EM FOCO

Rio de Janeiro, de 6 a 12 de
Agosto de 2015

A celebração do
Divino Espírito Santo,
na Irmandade do
Catumbi, foi oficiada
pelo Padre Luís Carlos, vendo-se ainda
membros e senhoras
da Devoção, acompanhando a Missa, em
destaque, o Presidente Álvaro Mendonça e
esposa Laura Mendonça,e cantando na
celebração Marcelo e
Lelys

Irmandade do Catumbi Também
Celebrou o Divino Espírito Santo
U

m dos destaques das celebrações do Divino Espirito Santo, com certeza, foi a
Irmandade de Devoção Particular do Divino do Catumbi
que todos os anos festeja esta
data com muito fervor e emoção, com Missa Solene em
Ação de Graças na sua sede.

Este ano, celebrada pelo Padre Luís Carlos. Os louvores
do Divino tiveram como ponto alto a Santa Coroação de
Nossa Senhora, bem como
de diversas crianças, vestidas de branco, enriquecendo ainda mais o evento. Na
cerimônia estavam as coro-

as: do Divino e Estandartes
que representam a Irmandade e seu culto. Foi um dia
marcado pela emoção da
procissão com membros da
Irmandade, o Presidente e
amigos, pelas ruas do Catumbi com toda a categoria
para uma linda procissão

Fé e devoção registrada pelos amigos Rocha, Rodolfo, Enio, Francisco Machado, Allan, Diretor
Social, Elvino, e o Presidente da Devoção do Divino do Catumbi, Álvaro Mendonça

A religiosidade destes devotos mantém acesa as tradições portuguesas. Na foto, Fernando,
Ivo, Allan (Divino Catumbi), Antônio Tostes (Presidente do Divino Encantado), Álvaro Mendonça
(Presidente do Divino Catumbi) Padre Luiz Carlos

Um time de
primeira foi saborear a deliciosa
Alcatra Açoriana,
Dr. Francisco
Fernando Pires
Fagundes (Presidente da Casa
dos Açores),
Alexandre Fagundes, Reynaldo, João, Daniel
Gonçalves,
reunido com um
grupo de amigos, prestigiando
o evento

Edição de 6 a 12 de Agosto de 2015

Casa dos Açores

Recepcionou o Deputado José Andrade
No ultimo dia 23 de julho, a Casa dos
Açores de São Paulo recebeu em
sua sede, a visita do Excelentíssimo Dr. José Andrade, Deputado da
Assembléia Legislativa do Governo
da Região Autônoma dos Açores,
dedicado aos assuntos da Cultura,
Comunicação Social e Comunidades Açorianas. O ilustre visitante é
profissional da Radiodifusão Portuguesa e licenciado em Ciências
Sociais, foi assessor do Presidente

do Governo Regional dos Açores e
chefe de gabinete do Presidente da
Câmara Municipal de Ponta Delgada. Tem 14 livros publicados sobre
investigação histórica açoriana. O
objetivo de sua visita está relacionado ao 90º aniversário da fundação da Casa dos Açores de Lisboa
(1927) e do 20º aniversário da instalação do Conselho Mundial das
Casas dos Açores (1997), desenvolvendo pessoalmente, em parceria

institucional com a Casa dos Açores
de Lisboa e com o apoio inicial da
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o projeto editorial “Açores no Mundo”, que visa
historiar e caracterizar as principais
comunidades açorianas a partir das
respectivas Casas dos Açores e que
consiste na publicação de quatro
livros sobre as Casas dos Açores
do Brasil/Uruguai, Estados Unidos
da América, Canadá e Portugal, em

três anos. Para preparação do primeiro volume, dedicado às Casas
dos Açores de Rio de Janeiro, São
Paulo, Salvador, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e San Carlos, o
Dr. José Andrade está em visita ao
nosso país, especialmente às Casas
dos Açores aqui existentes, reunindo informações documentais sobre
o percurso histórico e a caracterização atual dessas Instituições e das
Comunidades onde se inserem.

Caros amigos aguardem mais um pouco. Será em outubro que teremos a próxima Noite Trasmontana na
Casa de Brunhosinho. Convívio este que já estamos
com saudades.

EDP dá dicas em apoio
O Requintado
a Hora do Planeta “Almoço das Quintas”

Para apoiar a Hora do Planeta, a EDP,
empresa que atua na comercialização,
geração e distribuição de energia elétrica no Brasil, divulga ações simples que
no dia a dia contribuem para evitar o
desperdício. Idealizada pela WWF, ONG
internacional que atua nas áreas da conservação, investigação e recuperação
ambiental, a “Hora” aconteceu no ultimo
dia 28 de março. Nesta data, várias pessoas de todo o mundo apagaram as luzes de suas casas e escritórios em uma
campanha contra o aquecimento global.
Confira dicas para que a economia da
energia elétrica seja uma prática o ano
todo.
Ventilador
Um ventilador de teto com potência de
120W, ligado 8 horas por dia, representará um consumo médio mensal de
30 kWh. Por isso, ao sair do ambiente,
desligue o equipamento. Dê preferência
à ventilação natural, abrindo portas e janelas.
Ar-condicionado
Para que o ar-condicionado não consuma mais energia do que o necessário, o
recomendado é vedar todas as possíveis
saídas de ar do ambiente, fechando as
portas e as janelas. Siga a orientação do
fabricante e mantenha-o sempre livre de
sujeira e impurezas que possam atrapalhar seu funcionamento adequado. Se
utilizado o mês todo, 8 horas por dia, o
consumo no período pode variar entre
160 e 260 kWh dependendo da potência
térmica do equipamento (BTU/h).
Fiação elétrica interna
Verifique periodicamente se a rede elétri-

ca interna está em boas condições e dimensionada à quantidade de carga elétrica utilizada na residência. Vale ressaltar
que a utilização de adaptadores deve ser
evitada, pois o acúmulo de ligações na
mesma tomada pode causar o seu aquecimento e ocasionar a chamada “fuga de
corrente”, desperdiçando energia.
Chuveiro
Um dos vilões do consumo de energia
pode ter seu potencial reduzido durante os dias mais quentes. Devido à alta
temperatura, é possível mudar a chave
do chuveiro elétrico para “verão”. Essa
simples ação pode economizar até 30%
de energia. Vale lembrar também que
o tempo ideal para um banho completo
deve ser em média de 8 minutos.
Refrigeradores
Evite abrir e fechar a porta da geladeira ou freezer constantemente. Isso faz
com que o calor entre e o equipamento
precise trabalhar mais, aumentando o
consumo de energia elétrica. Verificar a
borracha de vedação sempre que possível é recomendado.
Iluminação
Durante o dia, aproveite a luz natural.
Faça a substituição das lâmpadas incandescentes pelas fluorescente compactas
ou LED. Comece a troca nos cômodos
em que mais se utiliza a iluminação. Se
você usa umas lâmpadas incandescentes de 100W, ao substituí-la por uma fluorescente de 32W você estará economizando cerca de 60% de energia. Outras
dicas sobre utilização eficiente da energia elétrica estão disponíveis na Agência
Virtual da EDP www.edp.com.br.

O tradicional almoço da Comunidade Luso Paulista, o conhecido
e inigualável “Almoço das Quintas”
na Casa de Portugal, voltou a estar
concorrido no ultimo dia 30 de julho
de 2.015. Ali se reúnem semanalmente, amigos, empresários, dirigentes associativos, para saborear

as delícias da culinária portuguesa.
Na próxima quinta feira, apareça
você também por lá, Avenida da
Liberdade, 602 bairro da Liberdade, sua participação é por adesão. Informações e reservas para
grupos e empresas 3209.5554 –
3342.2104.

Presentes vemos os amigos Dr. Guatemozin R. Mesquita, o Dr. Wilton Alves
da Cruz e o Dr. Horacio Baeta.

Dia 06.08.2015
José Caldas Fernandes; Dia do
Cônsul; Vitória Santos Rocha (esposa do Luis Martins).
Dia 07.08.2015
José Eduardo Pereira de Viveiros
(nosso amigo e diretor da Casa dos
Açores de São Paulo).
Dia 08.08.2015
Marcos Victor dos Santos Pereira
(grande amigo e grande acordeonista da Baixada Santista); Lucia
Elaine Pereira; Julia (filha do casal
Dudu e Patrícia da Digital).
Dia 09.08.2015
Fernando Galassi Stocco Neto (filho
do Dr. Paulo Rogério e D. Denise);
Dr. Aristides Fiamozzini Filho (Diretor da Casa de Portugal); Sr. Luis
Intropedi (filho da Sra. Maria Rodrigues Intropedi).
Dia 10.08.2015
Antonio Teixeira; Julio Diniz Stocco
Neto; Rogério (colaborador da Zarco turismo).
Dia 11.08.2015
Anita Teixeira de Abreu (esposa do
amigo Belizário R. de Abreu);
Dia 12.08.2015
Alberto Gonçalves Garrido.

Em recente evento da comunidade em prol do Lar da Provedoria vemos os diretores Sr. Olívio Ferreira e o Dr. Valter Boulos.

Recordamos a festa de São João na Adega Cais do Porto. A proprietária Teresa Morgado e o Armando Torrão
no acordeom, que lá esteve com o pessoal do Grupo dos
Veteranos de São Paulo do Clube Português para uma
agradável e salutar brincadeira.
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Há 70 anos a bomba sobre Nagasaki
A ordem partiu do próprio presidente dos Estados Unidos, o democrata Harry Truman, há exatamente 70
anos, num 6 de agosto como hoje,
e a primeira bomba atômica foi lançada sobre a cidade japonesa de
Hiroshima. Três dias depois, em 9
de agosto, seria jogada a segunda bomba atômica sobre o Japão,
desta vez, contra a lusitaníssima
Nagasaki, cidade fundada em 1570
pelos portugueses e um dos maiores legados da presença da Coroa
de Lisboa por cinco séculos na Ásia
– conforme relatei na coluna Mundos ao Mundo de Portugal em Foco
de 20 de novembro de 2014. Nagasaki foi edificada no mesmo século
em que Portugal fundara algumas
das mais antigas capitais do Brasil,
como a Salvador (em 1549), São
Paulo (1554) e Rio de Janeiro (1565)
e, em África, a querida Luanda, em
1575, capital de Angola.
Nascido no Kansas City, às margens do Rio Missouri, no centro dos
Estados Unidos, tendo construído
uma carreira política na fronteira
entre a mediocridade e o arrivismo, Truman (1884 – 1972) chegara
à presidência quatro meses antes,
no dia 12 de abril de 1945, após a
morte, aos 63 anos, de outro democrata, o nova-iorquino Franklin
Delano Roosevelt, de quem fora
vice-presidente em três mandatos.
A Segunda Guerra, na Europa, havia terminado em 8 de maio com a
capitulação da Alemanha nazista –
ocorrida 13 dias depois da queda da
Itália fascista. Eram 8h16m, horário
do Japão, numa manhã ensolarada,
quando a bomba ‘batizada’ pelos
seus inventores de Little Boy, ou
seja, Menininho, foi despejada do
caça-bombardeiro americano, por
sua vez, ‘batizado’ de Enola Gay,
homenagem à mãe do piloto, Coronel Paul Tibbets, que, solitário, fez
aquele vôo maldito. O projeto havia
sido desenvolvido em segredo e se
chamava ‘Manhattan’. Os Estados
Unidos exigiam a rendição incondicional do Imperador Hirohito do Japão (que aparece na foto que ilustra
a coluna).
Os japoneses se bateram durante
a Segunda Guerra ao lado do alemão Adolf Hitler e do italiano Benito

Mussolini. Ocuparam inúmeros países asiáticos, entre os quais, China e as duas atuais Coreias, bem
como a Birmânia, Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura,
territórios da Índia e áreas da então
Indochina Francesa – formada por
Vietnã, Camboja e Laos. O Império
do Sol Nascente ocupou, na China,
a britânica Hong Kong, mas não a
portuguesa Macau. Hirohito (1901
– 1989) anexou também a Ilha de
Guam, pertencente até hoje aos
Estados Unidos e próxima às Ilhas
Marianas, de onde o piloto Tibbets
partiu carregado da primeira bomba
atômica. Parte da responsabilidade
pela decisão de Truman pode ser
atribuída à provocação japonesa
contra Washington, ocorrida na manhã de 7 de dezembro de 1941, com
o surpreendente ataque à base naval americana de Pearl Harbor, no
Havaí – território asiático ainda integrado aos Estados Unidos. Intensos
bombardeios, para intimidar o Imperador Hirohito, foram realizados
contra a capital Tóquio, ao longo de
março de 1945, quando Roosevelt
ainda era presidente, causando
a morte de 100
mil pessoas. Mas
o Japão não se
rendeu. Morreriam
em consequência
da bomba atômica, em Hiroshima,
cerca de 145 mil
pessoas, o que
correspondia
a
quase a metade
da população total,
que era, à época,
de 350 mil habitantes. Em Nagasaki
– que possuía,
como Hiroshima,
pouco mais de
300 mil habitantes – o número de
mortos ficou em 75 mil. O final da
manhã estava bastante nublado
no dia do ataque a Nagasaki e, por
isso, o piloto teria errado o alvo e a
bomba caíra a três quilômetros do
centro da cidade, fazendo, assim,
uma quantidade menor de vítimas
do que em Hiroshima e acabaria por
‘preservar’ alguns prédios, entre os

quais, a fachada da Catedral de
Urakami, construída pelos jesuítas,
entre os séculos XVI e XVII, durante a presença dos portugueses na
cidade.
Aterrorizado com o “novo tipo de
bomba”, tradução literal do japonês
shingata bakudan, como foi chamada a bomba atômica, o Imperador
Hirohito foi pessoalmente à emissora de rádio do país e aceitou a rendição incondicional – cobrada por
Truman, que, sabe-se hoje, tinha
já preparadas mais sete bombas
iguais para atirar sobre a velha nação dos samurais. Os americanos
desembarcariam suas tropas no
Japão em setembro e permaneceriam no comando do país até 1952.
Pouco se soube, em todo o mundo,
a verdadeira dimensão da tragédia
causada pelas bombas atômicas
até o final dos anos 1950. A decisão de Truman contrariou o general
Douglas MacArthur (1880 – 1964),
natural do Arkansas e comandante
americano na guerra no Oceano
Pacífico. Ele não concordava com
o bombardeio atômico ao Japão.
Defendia o desembarque de tropas
aliadas,
como
ocorrera na Sicília,
na Itália, em 10 de
julho de 1943, e
na francesa Normandia, em 6 de
junho de 1944.
Mas a proposta de
MacArthur, argumentavam os partidários do ‘Projeto
Manhattan’, poderia levar à morte
mais de um milhão
de
combatentes
aliados, inclusive,
da União Soviética, que tinha, por
fim, declarado guerra ao Imperador Hirohito. O ditador Josef Stalin
teria sido favorável, segundo seus
biógrafos, ao ataque atômico, para
evitar o sacrifício de mais soldados
do Exército Vermelho. Decidiu-se
então pela bomba atômica para fazer o Japão se dobrar aos aliados
– e foi o que aconteceu. Dolorosamente.

Cassilas já é Ídolo do Porto

Ilker Cassillas, 34 anos, no FC
Porto desde 11 de julho, 16 épocas no Real Madrid, venceu três
Ligas dos Campeões, um Mundial, duas Taças Intercontinentais, duas Supertaças Européias,
Cinco Ligas Espanholas, Duas
Taças do Rei e Quatro Supertaças de Espanha. Com a Seleção
Espanhola conquistou dois Europeus 2008 e 2012, e um Mundial
em 2010. O jogador está emocionado com o carinho e tratamento
recebido dos adeptos do Porto
é o melhor prêmio para um desportista. O presidente Pinto da
Costa acredita que ele triunfará e

será feliz no clube. Já o técnico
Julen Lopetegui é só elogios para
o guarda redes. Cassillas reconhece que a relação com o técnico foi decisiva para sua escolha,
e proximidade com a Espanha e
mudança mais tranqüila. Por 95
euros a camisola 12 esgotou em
comparação à época anterior já
duplicada, um verdadeiro ídolo. O
marketing pessoal está em alta,
nas redes sociais apresentou a
nova coleção de roupas e acessórios da sua marca 1K. A nova
“estrela” do Porto é humilde por
definição dos seus dirigentes,
com a preparação para o início da

temporada, sua ambientação já
é pautada com sucesso. Esperamos agora ver suas grandes defesas, ele espera desenvolver o seu
jogo e contribuir para os títulos do
F C Porto.

Caros Amigos continuem ligados no programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar das 17 às 18 horas pela
Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 740, o Programa “Heróis do
Mar”, com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Consulado Geral de Portugal em São Paulo
lança primeiro aplicativo para smartphones
Aplicativo pretende aproximar ainda mais os utentes de serviços e conteúdos

O Consulado Geral de Portugal em São Paulo lançou o
seu inovador aplicativo para
smartphones, o primeiro na
rede diplomática portuguesa no mundo, que permitirá aos utilizadores terem
acesso aos seus principais
serviços, como processamento de pedidos, contatos
de emergência, avisos e notícias. O aplicativo “CGPortugalSP” está disponível,
de forma gratuita, para iOS
e Android. O aplicativo foi
apresentado publicamente
resentemente, no Consula-

do Geral, durante a recepção ao Ministro de Estado
e Negócios Estrangeiros de
Portugal, Rui Machete, que
na ocasião fez sua primeira visita oficial ao Brasil. O
objetivo da nova ferramenta
é reforçar a interatividade
com o Consulado de Portugal, respondendo de forma
cada vez mais inovadora e
acessível às necessidades
e expectativas dos seus
utentes e do público. Também recentemente o Consulado relançou a sua página
de Facebook com conteú-

dos exclusivos, textos mais
enxutos e diretos sobre os
mais variados temas do universo luso-brasileiro. A nova
página oficial do Consulado,
agora mais ativa, fala de
forma pragmática e diretamente, não apenas com
os seus cerca de 250.000
utentes, mas com um público crescente e interessado
nas suas novidades e programação.
Para visitar o novo Facebook do Consulado, por favor acessar: www.facebook.
com/consuladodeportugalsp

Portugal em Foco

Pensamento da Semana
Não é possível destruir o passado, para reconstruir o presente. Mas é possível reconstruir o presente, para reescrever o passado.
Frase de para – choque
Qual o problema do Lula beber, afinal ele não sabe dirigir nada mesmo.
Programe-se
Dia 08.08 Adega da Lusa; Dia 09.08
Comemoração do Dia dos Pais no
Arouca com almoço Bacalhoada a
Moda de Arouca e como atração o
Trio Família Masan; Comemoração
do Dia dos Pais na Casa de Portugal de Campinas e grande show;
Dia 14.08 Aniversario do Clube Português 95 anos; Dia 16.08 Festa de
Nossa Sra. Do Monte na Casa Ilha
da Madeira a partir das 13 horas e
missa campal às 15 horas; Almoço
Bacalhau do Raízes na Associação
dos Poveiros; Dia 22.08 Festival de
Folclore na Casa de Portugal, exibição do grupo da casa e como convidados o Grupo Folc. dos Veteranos
de São Paulo do Clube Português e o
Conjunto Folklorico Chile Lindo, entrada 2 kg de mantimentos que serão
doados para a Provedoria; Dia 29.08
Festa da Tainha no Centro Cultural
Português com exibição do Rancho
Folc. Verde Gaio e como convidado o
Rancho Folc. Vilas de Portugal.
Mais uma
Sentida perda tivemos no ultimo dia
25.07. Trata-se do amigo Sr. Miguel
Ferreira da Limpadora Califórnia, e
que era da encantadora Fafe onde
estava em férias e veio a falecer.
Este chegou a receber em sua residência o Compasso Pascal, e era
muito amigo dos amigos do Rancho
Pedro Homem de Mello Fátima e
Justiniano Macedo.
Aniversario
Estariam comemorando nesta edi-

ção os amigos que já nos deixaram.
Trata-se do Sr. Raul Lopes Balazeiro que era diretor da Associação
dos Poveiros e o Sr. Antonio Joaquim Neto que era diretor do Centro
Trasmontano.
Amigos
Não esqueçam, no final deste mês
não teremos o habitual almoço da
Casa do Minho, ok. Eles também
merecem férias não é.
É fato
Chegou a hora do Presidente da
Casa Ilha da Madeira o amigo Sr.
Jose Manuel Bettencourt, deixar o
cargo nas próximas eleições.
É que
Em outra de suas gestões, quando
o caixa estava sanado ou seja com
saldo positivo, este deixou a presidência. Resultado, os seguintes
torraram tudo deixando o caixa devedor, e com muitas dívidas.
Agora
Depois de algum tempo na presidência e como o caixa já esta credor depois de muito trabalho dele e muitas
festas, certamente irão aparecer um
monte de candidatos para assumir a
frente da entidade. Quando estava devedor o caixa ninguém queria não é...
Um passarinho
Me contou, que irá surgir um novo
grupo folclórico na Baixada Santista.
Segundo informações
O líder desse novo grupo é um “expert” em folclore, tem bagagem, e o
grupo esta muito bem e já com cerca de 14 pares, muito bem ensaia-

dos e prontinhos para dançar.
Perdeu
Isso mesmo, o presidente da Casa
de Portugal de São Paulo o Com.
Antonio dos Ramos, amante de um
bom fado, perdeu o grande show
da fadista Claudia Madeira. Foi demais.
Claudia Madeira
Belíssimo visual, magnífica voz,
simpática e muito comunicativa.
Atenção
Vem aí uma Nova Casa de Brunhosinho. Isso mesmo, depois de um
período fechada para reformas, já
esta nos retoques finais para iniciar
suas festas mensais.
Segundo
A direção, a primeira festa deverá
acontecer em outubro próximo, e
em novembro, será comemorado o
aniversario da casa com um festival
de folclore envolvendo cerca de 4
grupos folclóricos.
O Grupo
Folclórico dos Veteranos de São
Paulo, com o apoio da Zarco Turismo, Trevo Estacionamentos e
Grupo Leograf, estará se exibindo na próxima festa da Casa de
Portugal e seu grupo folclórico.
Será um festival de folclore no
próximo dia 22.08 a partir das 19
horas, ok.

Dia 08.08.2015
Adega da Lusa
O Dpto. Social da Associação Portuguesa de Desportos estará nesta
noite realizando mais uma Adega da
Lusa. Como de costume as tradicionais comidas típicas e muita musica
para dançar. Teremos a exibição do
Grupo da Portuguesa. Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé –
São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 09.08.2015
Venha Comemorar o Dia dos Pais
no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará
neste dia comemorando o Dia dos
Pais com um concorrido almoço.
Teremos a deliciosa Bacalhoada
a Moda de Arouca alem de outros
pratos e a animação estará a cargo
do Trio Família Masan. Informações
convites e reservas a Rua Vila de
Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11)
2455.1000 - 2455.1988 - 2497.2581
www.aroucaclube.com.br
Dia dos Pais em Campinas com
Almoço
A Casa de Portugal de Campinas
estará neste dia a partir das 13 ho-

ras comemorando o Dia dos Pais
com um almoço festivo. Teremos
um espetacular show português especial para esta data. Informações
reservas e convites Rua Ferreira
Penteado, 1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752 www.casadeportugalcamp.com.br
Dia 14.08.2015
Comemoração dos 95 anos do
Clube Português
O Clube Português de São Paulo
estará nesta noite comemorando
seus 95 anos de fundação com um
jantar dançante. Rua Turiassú, 59
Bairro das Perdizes – São Paulo
fones (11) 3666.6837 – 3666.3035
Dia 16.08.2015
Bacalhau à Raízes
Não perca. O Rancho Folclórico Raízes de Portugal da Associação dos
Poveiros estará realizando neste dia
a partir das 13 horas, mais um almoço convívio. Teremos o tradicional
Bacalhau à Raízes além de outros
pratos e acompanhamentos. Muita
musica para dançar com a tocata do
Raízes e este se exibirá. Convites e
informações com Sra. Soledade (11)
2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250

Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V.
Maria – São Paulo.
Dia 22.08.2015
Festival de Folclore na Casa de
Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo
estará nesta noite realizando um
festival de folclore a partir das 19
horas. Teremos a exibição do grupo
da casa e como convidados o Grupo Folc. dos Veteranos de São Paulo do Clube Português e o Conjunto
Folklórico Chile Lindo. O convite
serão 2 kg de mantimentos que serão doados para o Lar da Provedoria. Informações: Av. da Liberdade,
602 Bairro da Liberdade Tel. (11)
3273.5555 – 3273.5553

Ola amigos, voltamos com as notícias do Campeonato Paulista de
Hóquei sobre Patins/2015 e com
muito orgulho garanto que estamos
tendo um campeonato bonito, competitivo, sem muitas faltas, às vezes
a arbitragem tem sido um pouco
tendenciosa, mas isso faz parte do
folclore do hóquei. O hóquei tem
crescido muito e para nossa grande
alegria a Associação Portuguesa
de Desportos tem sido a revelação
do campeonato, tanto que está na
liderança dos times principais, com
três vitorias nas três etapas que
aconteceram até aqui. O campeonato deste ano começou em abril
na lusa entre o Tabapuã, o Mogiana, o Inter de Santos, e a Lusa,
infelizmente não tivemos a presença do Sertãozinho por problemas
financeiros. A Lusa deu um show,
seu novo time conta com atletas
estrangeiros e mais dois reforços.
Entre eles um novo e jovem goleiro,
nossos atletas de ponta, e nossos
lideres, assim começou nossa nova
fase. Em seguida o grupo foi a Sertãozinho, com os mesmos times, e
novamente a Lusa trouxe a liderança, isso mostra o excelente trabalho
que está sendo feito nos últimos
seis meses no Canindé, que apesar
dos grandes problemas ainda tem
gente de força e caráter. O mesmo
acontece com a patinação artística,
que no ultimo torneio teve vários patinadores em destaque, cada atleta

tem se esforçado para manter o
emblema da lusa em lugar de destaque, apenas por amor ao esporte
e a sua agremiação, por puro orgulho e força das amizades. No fim de
maio ultimo tivemos a terceira fase
do Campeonato Paulista em Santos, apesar de todas as dificuldades
financeiras para manter os esportes
e os times, houve também um treino
dos times masters, e um encontro
entre os times do sub 13, entre a
Lusa e o Inter, afinal os times paulistas tem que aproveitar esses encontros para treinar seus times para
torneios como o Brasileiro e prepa-

rar atletas para uma possibilidade
de seleção brasileira. Alias está no
Brasil uma das maiores revelações
do hóquei mundial o senhor Jurandir Silva (DIDI), revelado na Lusa
onde toda a sua família praticou o
esporte e em breve faremos uma
matéria falando dessa historia incrível. Ele vem lutando pelo esporte e
hoje com experiência européia, vai
acompanhar a nossa seleção no
mundial da França. Em breve teremos noticias e a convocação da
seleção brasileira de hóquei sobre
patins e seus resultados no mundial
e das seleções. Abraços amigos.

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

O jornal Portugal em Foco publica
aqui graciosamente, todos os
eventos da comunidade, desde que
os mesmos sejam informados, via
telefone, fax, email ou por oficio. As
correspondências podem ser enviadas para a Rua Dr. Francisco Jose
Longo, 135 Chácara Inglesa - Vila
Mariana CEP 04140-060 Telefones
(11) 5581.2991 - 5589.3309 ou pelo
email amotorrao@gmail.com

Hoquei lusa

por Abertina Furtado
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A Fadista Claudia Madeira
Cantou e encantou na Casa de Portugal

A fadista Claudia Madeira fez a
Casa de Portugal de São Paulo, viver uma noite especialíssima, onde
se pode ouvir uma voz extraordinária e abençoada. Claudia Madeira
chegou a dizer ao final do show:
“Acho que acordei agora de um sonho onde o Fado foi Rei e eu me
senti Rainha! Não tenho palavras
para descrever a alegria, o carinho,
o amor, o calor e a harmonia que
aqui vivemos. Fui feliz, estou feliz e
todo o mundo me fez feliz!”, e aqui
completaríamos, “E você Claudia
Madeira nos fez feliz”. É atualmen-

te acompanhada em Portugal por
2 músicos do Porto, são eles Mário
Henriques na guitarra portuguesa
e Bruno Brás na Viola. Juntos têm
levado o Fado a todo o Portugal e
também à Suiça, China, França e
recentemente, ao Canadá. Claudia
Madeira uma fadista trasmontana,
definiu que o fado não é de Lisboa,
o fado não é de Portugal, o fado é
do mundo. Descendente de uma
família humilde, naturais do Pêso
da Régua, seus pais eram agricultores e desde pequena acompanhava os pais no trabalho da vinha.

Para se poder distrair e passar o
tempo o pai incentivava-a a cantar,
visto que adorava fado. Os seus
ídolos são o filho Martim e o pai,
com quem aprendeu a dar valor à
música e que chorava sempre que
a ouvia cantar. Em São Paulo foi
acompanhada pelo Wallace Oliveira, à guitarra, e à viola e violão por
Sérgio Borges e Bonfim. Apresentou fados e canções do seu recente
CD “Caminho” lançado este ano e
também do seu CD “Fado fora de
Portas”. Claudia Madeira falou do
seu orgulho em se apresentar na-
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quela casa, falou do orgulho em saber que grande parte dos presentes
eram portugueses e muitos destes
de sua terra natal. Pediu aplausos
para aqueles que considerou responsáveis por ali estar e à direção
da Casa de Portugal. Apresentou
fados e canções como: “Loucura,
Fica Comigo, Sina, Nem as Paredes Confesso, Senhor Vinho, Casa
Portuguesa, Sonhos, Tudo isso é
Fado”, e outras mais e contou com
a participação da amiga fadista
Ciça Marinho. Resumindo um belíssimo espetáculo.

Aqui vemos radiantes, o casal de amigos Sra. Isaura e Sr. Manuel Leal, na belíssima Deutschland - Berlim, junto com o filho
Roberto Igor Leal, que agora mora lá.

Presentes vemos amigas integrantes do Grupo Folclórico da Casa de Portugal de São Paulo.

Aqui os diretores da Casa de Portugal Com. Vasco de Frias Monteiro, Dr.
Victorino Fontinha e o Dr. Paulo Machado.
Um flagrante exclusivo dos amigos e irmãos Baeta, que neste
ano foram novamente à Festa de Malta-Macedo de Cavaleiros
Portugal. Aguardavam dentro do carro, o socorro depois de ficarem sem gasolina à noite em Mogadouro-Portugal. Que papelão
heim...

Um belíssiTambém presentes os diretores Teresa Morgado, Dr. David a Fonte, a esposa
Sra. Eunice da Fonte, Sr. Fernando Diniz e o Com. Vasco de Frias Monteiro.

Claudia Madeira e os músicos Wallace Oliveira, Sérgio Borges e o
Bonfim.

mo flagrante do amigo
fotografo
G ualber to
BoaMor te,
lá de Viana
do Castelo.

O diretor Ricardo Magalhães e sua mãe a Sra. Maria Silvia de M. Correia.

A PEÇA DO MÊS
A colher de torga

A colher é uma peça indispensável na
vida do povo português. Garfo, não,
que, no dizer de alguns entendidos,
só chegou a Portugal aí por meados
do século XVIII. E então para a gente mais modesta só foi opção muito
posteriormente. Feito de ferro pelos
mesmos artesãos que forjavam as
diversas alfaias agrícolas, o garfo foi
um luxo nos meios rurais da primeira
metade do século XX. Quanto à colher, a sua história é muito mais longa. Feita dos mais diversos materiais
desde a prata ao ferro ao alumínio e
outros metais, no seu fabrico foi também utilizada a madeira, segundo as
variedades mais comuns e apropriadas de cada região. Para peça deste
mês trazemos uma colher muito rara
hoje, a colher de torga, uma planta
existente nas regiões mais pobres

Juntas Claudia Madeira e Ciça Marinho.

Olha só, o atual presidente da Casa de Portugal do Grande ABC
Sr. Carlos Jose Rodrigues, posando junto a uma baiana na Bahia.
Certamente já deve estar com saudades....da Bahia é claro.

das serranias do norte e centro do
país. Trabalhada à mão por pastores
e outros artesãos em tempos de descanso, esta planta cresce lentamente,
levando anos e anos para que possa
atingir tamanho bastante para o efeito. Além disso, esta madeira, com caraterísticas ótimas para a modelação
e durabilidade, tem o inconveniente
de rachar com facilidade depois de
trabalhada, o que não a aconselha
para o fabrico de colheres. O nosso
povo, porém, sábio como sempre foi,
encontrou a solução: se a torga, antes de trabalhada for bem cozida na
panela da cozinha durante algumas
horas, ganha qualidades que lhe garantem a capacidade de nunca rachar
depois de transformada em colher,
ainda que bastante fina, como é o
caso da que hoje estamos a divulgar.

São Paulo

Av. Dos Bandeirantes, 1051 - Vila Olímpia, SP.

Rio de Janeiro

Rua Maria Quitéria, 136 - Ipanema, RJ.

Tel: (11) 2639.2077

Tel: (21) 2287.0335

www.ranchoportugues.com.br

www.ranchoportuguesrio.com.br

@ranchoportugues
@ranchoportuguesrio
/ranchoportugues.leitaoabairrada
/ranchoportuguesrio
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show o Almoço Mensal das
Quintas no C.P.N do ingá

Numa pose
inédita, o
nosso amigo
Carlinhos,
proprietário do
Restaurante
Cantinho das
Concertinas
com sua esposa Ilda, sua
filha Nathália e
o seu namorado João
Marcos Vieira.
Será que vem
noivado?

N

A família portuguesa, residente em
Niterói reuniu-se com amigos e convidados para reforçarem sua fé e louvor à
nossa Senhora de Fátima, no seu tradicional Almoço Mensal das Quintas, no
Clube Português de Niterói, onde este
ato religioso acontece todos os meses.
Em seguida foi oferecido um cardápio

gos e familiares, relembrando as terras
de além mar com harmonia e segurança. Realmente, o Polo Gastronômico
do Cadeg é um verdadeiro ponto turístico do Rio, onde os visitantes podem
desfrutar de excelentes restaurantes
das melhores qualidades e uma vasta gastronomia de diversos empórios,
onde encontram-se vinhos portugueses das melhores procedências e bacalhau, queijo da Serra, e Alheiras e
demais produtos.

Música e alegria é a marca
registrada do
Cadeg, dando
uma canja no
restaurante
Eggshow, o
simpático cantor Mossoró,
o Renato e o
Sérgio

especial, uma deliciosa bacalhoada,
tudo preparado sob a supervisão do
devoto Nando. Não podemos deixar de
citar os magníficos vinhos portugueses
distribuídos pela importadora Barrinhas
e a simpatia do presidente, Paulo Moisés e sua diretoria, sempre atenciosos
com os associados e amigos.
No Almoço
Mensal das
Quintas no
C.P.N., Roberto Tavares,
Renato Viana,
Mateus Teixeira, Adriano
Lima, Ademir
A. Carvalho e o
Cônsul Honorário Dr. Fernando
Guedes

Aldeia Portuguesa e
Restaurantes no Cadeg
já são P ontos T urísticos

o primeiro sábado de agosto, transcorreu mais uma Aldeia Portuguesa, ponto de encontro de amigos e
muitos folcloristas. A animação está
sempre a cargo dos sanfoneiros que
aparecem e contagiam, colocando todos na pista de dança. A cada evento
aparece mais gente. É bom nos lembrarmos, que em um período dificil, é
muito bonito que ainda existam lugares
como as Aldeias, que se pode passar
longas horas de lazer ao lado de ami-

Portugal em Foco

Uma legião
de amigos,
saboreando
aquele delicioso bacalhau no
C.P.N. do Ingá,
Dr. Fernando
Guedes – Vice
-presidente do
C.P.N., Raimundo Diniz,
Augusto, Manuel Lima, dos
deliciosos Rei
dos Queijos,
Luís e demais
amigos

Curtindo o Almoço das Quintas,
Marcos Flávio.
Everaldo, Zé
Neto, Roberto Nolasco.
Kennedy, Luiz
Fraldão, Mucio,
Tadeu Miranda,
Poul, Henrique,
Celso Pacheco
e Marquinhos
Bragança

Uma turma de
respeito, na Loja
Art dos Vinhos,
o ex-presidente do Arouca,
Dário Quintais,
o empresário
Ceará – diretor
das Lojas Art dos
Vinhos com um
grupo de amigos,
saboreando os
deliciosos vinhos
portugueses e a
deliciosa Cerveja
Super Bock

Um time de
primeira, no
sábado, no Cadeg, Ceará (Art
dos Vinhos), o
Presidente do
Cadeg, Marcelo
Penna, com
empresários de
gastronomia e
dos deliciosos
vinhos portugueses, que
estão sempre
degustando
acompanhando
um delicioso cordeiro,
cabrito e outras
carnes

Num destaque, vemos o presidente Paulo Moisés,
Marina, o diretor médico Afonso, Albino, José Nicolau e demais amigos

Uma trinca de responsabilidade, sempre trabalhando em prol do C.P.N. do Ingá, o popular Nando
e o jovem Presidente Paulo Moisés,amigos

Outro grupo de
empresários, sempre prestigiando
o Almoço Mensal
das Quintas no
C.P.N., Serafim,
seu filho, Márcio,
da empresa Safrigo, Dr. Fernando
Guedes – Cônsul
Honorário de
Portugal em Niterói, esposa Dra.
Rosa Guedes, Dr.
Carlos Bartha e
demais amigos

O empresário
José Nicolau
– diretor das
Lojas Bello
Banho, em
Niterói, o
Presidente
do C.P.N.
Paulo
Moisés, sua
esposa a
primeira-dama Jaqueline
Boaventura

Portugal em Foco
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Esportes

TAÇA DE PORTUGAL

“É Um Sonho Jogar no
Estádio da Luz” – Bilal
Bilal Ould-Chikh (exTwente) já conhece a história do Benfica. O reforço
holandês reconheceu que
é um sonho ter assinado
pelos encarnados e por ter
a oportunidade de jogar no
Estádio da Luz.
“Sei que é um grande
clube, é o campeão de
Portugal e tem muitos bons
jogadores. Jogar num estádio como este é um sonho”, afirmou Bilal, em declarações à Benfica TV.

O jovem extremo holandês admitiu que é um
grande salto na sua carreira.
“Estou feliz por estar aqui
e é um novo início para
mim. Estou muito feliz.”
Bilal revelou as suas
principais características.
“Jogo com o pé esquerdo, adoro ter a bola, driblar
e marcar gols.”
O extremo, de 18 anos,
assinou por cinco temporadas pelo Benfica.

Pinto da Costa Reage às
Declarações de Luís Filipe Vieira

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, criticou Pinto da
Costa por causa de ter apoiado Pedro Proença à presidência
da Liga em vez de Luís Duque, tendo o máximo dirigente portista explicado a sua posição.
“Ouvi o presidente do Benfica dizer que eu tinha mudado.
Eu não mudei absolutamente nada. O Luís Duque foi convidado para seis meses até à aprovação dos estatutos da Liga
e ele próprio disse que não podia assumir um período maior
e é óbvio que, cumprida a sua missão, não havia nenhum
compromisso de ninguém na sua continuidade. Portanto, no
tempo em que disse que o apoiava, apoiei sempre, e ele, se
for justo e sincero, terá que dizer que um dos maiores apoiantes, que com ele colaboraram, foi o FC Porto”, afirmou Pinto
da Costa, em declarações ao Porto Canal.

para poder mudar-me com a
minha família”, explicou Iker
Casillas, que faz a capa da

edição deste mês da revista
Dragões.
“Também me atraiu esse
desafio, de procurar objetivos
que não foram atingidos nos
últimos dois anos. Um clube
grande como o FC Porto tem
de conseguir títulos todos os
anos para que os adeptos
estejam contentes. O meu
objetivo era também disputar a Champions; o FC Porto
teve uma boa apresetação
na rodada passada, mas se
pudermos fazer mais, melhor
ainda. Trabalharemos para
isso, para tentar conquistar
títulos em Portugal, tanto na
Liga, como na Taça e na Taça
da Liga. Nas competições

europeias queremos chegar
o mais longe possível e aspirar ao máximo”, prossegue
o goleiro espanhol, que não
deixou de referir aquilo que
tinha conhecimento do clube
azul e branco:
“Joguei várias vezes contra o FC Porto, mas é verdade que isso já não acontecia
há alguns anos. Nas últimas
temporadas temos visto um
FC Porto campeão, tanto em
Portugal como nas competições europeias. Isso dá mais
nome e prestígio, por isso
este clube atraiu-me. Aqui
posso continuar ligado a uma
equipe muito importante e
desenvolver o meu jogo.”

Figuras do Futebol no Casamento de Jorge Mendes
Várias figuras de futebol estavam
presentes no casamento de Jorge Mendes e de Sandra Mendes,
numa cerimônia que aconteceu na
Igreja São João Baptista, na Foz do
Douro, cidade do Porto.
Cristiano Ronaldo chegou à igreja por volta das 16 horas na mesma
viatura em que seguia o noivo, Jorge Mendes, noticia a edição online
do Jornal de Notícias.
O craque português partilhou
uma fotografia, através das redes
sociais, em que surge com o amigo
Ricardo Regufe.

Com novidades em termos de formato, o sorteio
da 1.ª eliminatória da Taça
de Portugal realizou, na
sede da Federação Portuguesa de Futebol, com
os jogos agendados para
6 de setembro.
Nesta primeira rodada
entram em ação 118 equipes, divididas em cinco
séries de 14 equipes cada
e três séries de 16 cada,
deixando de haver clubes
isentos.
Os clubes dos escalões
profissionais só entram
nas próximas eliminatórias (os da Liga 2 na segunda e os da Liga na
terceira).
Eis o resultado
do sorteio:

“Escolhi o FC Porto Pela Confiança
e Proximidade com Lopetegui”

O goleiro espanhol reconheceu que a relação com
Julen Lopetegui foi decisiva
na escolha por aceitar a proposta do FC Porto.
“Principalmente a confiança e a proximidade que
tinha com o Julen Lopetegui. Tinha algumas ofertas,
não eram as que me atraíam mais e também queria
sair da Espanha. Assinar
pelo FC Porto foi uma maneira de deixar de lado o
meu passado madridista
em Espanha e poder dedicar-me a um clube fora do
meu país, mas relativamente próximo. Essa é uma facilidade que também queria,

Sorteio da
1.ª eliminatória

“Prontos para quebrar alguns
corações”, escreveu Ronaldo na
sua publicação no Instagram.
Grandes nomes do futebol
também marcam presença na
cerimônia: Peter Lim, dono do
Valência, Sir Alex Ferguson, Florentino Pérez, James Rodríguez,
Pepe, Fábio Coentrão, José
Bosingwa, Rui Patrício, Adrien
Silva, Paulo Ferreira, Pinto da
Costa, Jorge Jesus, Luís Filipe
Vieira, Fernando Santos, Paulo
Futre, José Peseiro, Fernando
Gomes, etc.

SÉRIE A
1. União Torcatense - Maria da Fonte
2. Águia - Amares
3. Atlético Arcos - Limianos
4. Vianense - Neves FC
5. Montalegre - Vitorino
Piães
6. Pontassolense - Minas
Arcozelo
7. Vilaverdense - Bragança
8. Camacha - Juventude
Pedras Salgadas
SÉRIE B
1. São Martinho - Arões
2. Fafe - Vizela
3. Mondinense - Mirandela
4. Tirsense - Felgueiras
1932
5. Vila Real - Amarante
6. Pedras Rubras - AD
Oliveirense
7. Trofense - Sobrado
SÉRIE C
1. Sanjoanense - Sousense
2. Gondomar - Coimbrões
3. Bustelo - Lusitânia FC
4. Cinfães - Salgueiros 08
5. Régua - Rio Tinto
6. São Roque - Torre de
Moncorvo
7. Oliveira do Douro - Cesarense
SÉRIE D
1. Lusitano Vildemoinhos
- Gafanha

2. Estarreja - Carregal do
Sal
3. Tourizense - Oliveira
Hospital
4. Oliveira Frades - Manteigas
5. Águeda - Trancoso
6. Anadia - Sabugal
7. Penalva Castelo - Mortágua
SÉRIE E
1. Alcains - Clube Operário
2. Rabo Peixe - União FC
3. Águias Moradal - Fayal
SC
4. Ideal - Vigor Mocidade
5. Pampilhosa - Estação
6. Praiense - Mira Mar
7. Nogueirense - Naval
Futebol
8. Angrense - Ass. Acadêmica Coimbra SF
SÉRIE F
1. Alcanenense - Elétrico
2. Peniche - Caldas
3. Vitória Sernache - FC
Crato
4. Benfica Castelo Branco
- Amiense
5. Leiria Marrazes - Alcobaça
6. Comércio Indústria Tomar - UD Leiria
7. Sertanense - Gavionenses
SÉRIE G
1. Alcochetense - Loures
2. Malveira - Barreirense
3. Mosteirense - 1.º Dezembro
4. Redondense - Sacavenense
5. Real - Sintrense
6. Cova Piedade - União
Torreense
7. Coruchense - Povoense
8. Casa Pia - Vilafranquense
SÉRIE H
1. Praia Milfontes - Viana
Alentejo
2. Pinhalnovense - Atlético SC
3. Almansilense - Moura
4. Lagoa - Amora
5. Juventude SC - Louletano
6. Castrense - Vasco
Gama
7. Lusitano VRSA - Moncarapachense

Esportes
Sousa Cintra:
“A Época Vai
Ser Uma
Maravilha”
Confiança parece ser a
palavra de ordem para Sousa Cintra no que ao Sporting
diz respeito por estes dias. O
antigo presidente dos leões
não esconde que os verde e
brancos têm, uma vez mais,
de apontar ao título de campeão nacional e há “ingredientes” que ajudam a acreditar nisso.
“Sinto uma confiança muito grande. Jesus é um treinador campeão e os jogadores
têm mostrado um grande
empenho e motivação. Estamos animados e a equipe
vai lutar para ser campeã,
como sempre, e temos motivos para estar otimistas. É

Passos Elogia “Palmarés Extraordinário”
Nacional no Special Olympics

uma equipe jovem, mas com
grandes talentos. Jesus vai
lançar jogadores que vão dar
nas vistas e criar um futebol
bonito, de ataque, de espetáculo. Acredito que a época
vai ser uma maravilha. O FC
Porto e o Benfica têm equipes fortes, mas o Sporting
tem de acreditar que vai ser
campeão”, afirmou Sousa
Cintra à Rádio Renascença.

E prosseguiu, antevendo
já o primeiro duelo com os rivais da Segunda Circular, na
Supertaça, no próximo dia 9.
“Qualquer jogo com o Benfica é sempre importante, são
os nossos rivais de sempre.
A motivação é outra e é uma
situação saudável. Os dois
treinadores querem ganhar.
Vai ser um jogo com muita
garra e empenho”

“Só nas Ditaduras Há Um Só
Candidato” - Bruno de Carvalho

No final da tomada de
posse de Pedro Proença
como presidente da Liga,
Bruno de Carvalho congratulou-se com os novos ventos
que sopram agora na casa
dos clubes profissionais.
“É uma pessoa com conhecimento, formação acadêmica na área da gestão,
e conhecimento do futebol.

Terá uma abordagem completamente diferente e essa
é a ambição do Sporting”,
declarou.
O líder leonino desvalorizou a ausência de Benfica
e SC Braga na cerimônia
– “estamos quase com o
campeonato a arrancar, há
vendas e compras para fazer, acho normal” - e acre-

dita que no futuro os clubes
estarão mais unidos depois
das eleições:
“Foi um ato ordeiro, demos belíssima imagem do
futebol português. A democracia é bonita assim; só
as ditaduras têm um candidato único. De resto, todos
os clubes querem uma liga
mais forte, que gere mais
receitas e tenha outra visão
do futebol.”
Pelo meio, Bruno de
Carvalho mandou uma bicada à RTP pelo vídeo
promocional da Supertaça,
“um filme sem pés, nem cabeça e nem fim”, utilizando
esse exemplo para marcar a fronteira com o que
é agora o sentimento geral
dos clubes. “Terminadas
as eleições estamos agora
preocupados com o negócio futebol”, rematou.

Casillas e Carbonero Escolhem Casa de 1 Milhão de Euros
É desta que Iker Casillas e Sara Carbonero vão deixar a suíte do hotel Sheraton onde
têm vivido desde que chegaram ao Porto, com
uma diária de 300 euros. À sua espera estará
agora uma casa com piscina, jardim, jacúzi,
aquecimento central, varandas grandes, painéis solares e sistema de vigilância apertado,
apenas alguns dos “mimos” que o casal vai ter
na casa que escolheu para morar na Invicta,
segundo avança esta sexta-feira o “ABC”.
O goleiro do FC Porto e a mulher já terão
escolhido a vivenda que fica situada na rua
Professor Rodolfo de Abreu, nas imediações
da avenida Marechal Gomes da Costa, perto
da residência do treinador, Julen Lopetegui,
e numa zona da Invicta onde também mora
Cristian Tello e por onde passaram outros
“dragões” como Hulk, Lucho e Casemiro.
O mesmo periódico publica que a habitação do casal, que se insere num complexo de
cinco vivendas, custa mais de um milhão de

Papelaria

euros, mas assume que o arrendamento poderá ser uma opção, já que contrato do internacional espanhol com os dragões é de dois
anos (com mais um de opção).
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O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho,
elogiou a participação de Portugal nos Jogos
Mundiais de verão do Special Olympics, que
conquistou um total de 44 medalhas, considerando ser um “palmarés extraordinário”.
“Alguns deles já eram medalhados, já
eram atletas que tinham tido consagração em
jogos anteriores, mas, realmente, foi um palmarés extraordinário”, afirmou Pedro Passos
Coelho, em Ourém, no distrito de Santarém,
na inauguração das novas instalações do
Centro de Reabilitação e Integração de Ourém, instituição de apoio a pessoas com deficiência mental.
“Quero aproveitar esta ocasião daqui para
lhes mandar um grande, grande abraço de
felicitações por todas essas disputas bem-sucedidas que tiveram e aquelas que acabaram
por não trazer medalhas, para dizer que elas
continuam ao nosso peito, todos os dias, porque sabemos que só seremos uma sociedade
mais completa quando valorizarmos realmente aquilo que tem valor”, acrescentou.
Portugal fechou a participação nos Jogos
Mundiais de verão do Special Olympics, que
terminaram no domingo, em Los Angeles,
com um total de 44 medalhas.
Ao longo dos nove dias de competição,
os atletas portugueses, que competiram em

nove modalidades, arrecadaram 14 medalhas
de ouro, 18 de prata e 12 de bronze.
O Special Olympics é um movimento criado há 50 anos por Eunice Kennedy, irmão do
antigo presidente dos EUA John Kennedy,
para apoiar pessoas portadoras de deficiências intelectuais.
O movimento, que chegou a Portugal em
2001, é atualmente liderado por Dias Ferreira, para quem os resultados alcançados nos
Estados Unidos são um “motivo de enorme
orgulho”.
Maria Taveira, de 14 anos, foi a atleta que
mais se destacou ao conquistar quatro medalhas nas competições de ginástica rítmica.

Platini Defende Mundial de
Futebol com 40 Seleções

Michel Platini tem bem
delineado o plano para assumir a presidência da FIFA.
O ainda líder da UEFA pretende, entre outras medidas,
alargar o número de seleções que participam na fase
final do Mundial de futebol.
O francês quer que estejam 40 seleções presentes
na fase final da prova, em
detrimento das 32 que atualmente carimbam o passaporte para o Mundial.
O anúncio desta proposta será feito no próximo dia
27, altura em que é sorteada a fase de grupos da Liga
dos Campeões, revela o diário espanhol AS.
O candidato à lideran-

ça do organismo que rege
o futebol mundial terá na
“manga” outras propostas:
o cartão branco, que deixa
de fora durante dez minu-

tos os jogadores que não
respeitarem os árbitros e os
adversários; a realização de
mais duas substituições em
jogos que tenham ido para
o prolongamento e a proibição de qualquer transferência que envolva jogadores
menores de 18 anos.
As eleições na FIFA estão agendadas para 26 de
Fevereiro do próximo ano
e, além de Platini, o sulcoreano Chung Mong-Joo
também já anunciou que
vai concorrer à presidência
do organismo, surgindo o
príncipe jordano Ali bin Al
Hussein e o brasileiro Zico
também como potenciais
candidatos.

Ex-companheiro de Mandela na
Prisão Candidato à FIFA
Tokyo Sexwale já desempenhou funções no organismo que tem sede em Zurique
e manifestou vontade de tentar conquistar a liderança do
organismo.
O sul-africano Tokyo
Sexwale poderá vir a ser o
próximo candidato à presidência da FIFA tendo manifestado vontade de fazer
concorrência a Michel Platini, único candidato oficial à
liderança do organismo que
dirige o futebol mundial.

Quem revelou a notícia
foi Peter-Paul Ngwenya, elemento da Global Watch Foundation, e assistente do antigo
preso político e responsável
do Governo, em declarações
à agência Reuters.
Sexwale esteve preso juntamente com Nelson
Mandela, em Robben Island,
durante 13 anos e é membro
fundador do Makana Football
Association, clube dos prisioneiros.
Sexwale, de 62 anoas,

já desempenhou funções na
FIFA, tendo estado ligado ao
combate ao racismo.
Segundo Ngwenya afirmou que este se sente
“honrado com os contactos,
feitos por pessoas a quem
tem em alta consideração”,
acrescentando que Sexwale
“acredita na FIFA como uma
entidade unida e não irá envolver o seu nome no processo caso não disponha de
garantias de que será assim
no futuro”.

PORTUGAL EM FOCO
O MEU CÃO NÃO!
Não bastassem os
assaltos a residências,
estabelecimentos comerciais,
roubos indiscriminados ao cidadão,
como carros, bicicletas,
celulares,
crime este, que
acontece a todo o
momento nas ruas
da nossa maravilhosa Cidade. Ressaltando que as nossas crianças e adolescentes
são as grandes vítimas na porta dos colégios,
especialmente na Zona Sul, onde o poder econômico dos pais é maior e faz com que os jovens muitas vezes exibam aparelhos de última
geração. O que eu pessoalmente não recomendo; considerando que a violência e o trauma,
sofridos pelas crianças, acabam deixando sequelas, muitas vezes até no comportamento das
mesmas. Um aparelho mais simples resolve o
problema da comunicação! Diante de tudo que
acabei de citar, surge agora, mais um trauma
para as crianças e adultos que adoram os animais domésticos, especialmente os cães – Está
em alta, o roubo do cãozinho de raças consideradas nobres que vem crescendo a cada dia
na nossa Cidade. São verdadeiras quadrilhas
organizadas que ao menor vacilo dos donos
dos animais, levam os seus queridinhos com o
objetivo de vendê-los, até colocando anúncios
na internet. O mais curioso, é que ao registrar
a ocorrência na delegacia, o caso perante a Lei
é considerado roubo de um bem e não o arrancar do convívio do dono do animal, aquele que
muitas vezes é seu único companheiro e amigo.
É importante que se mude esse conceito na Lei
e especialmente, que se punam com rigor os
ladrões do grande amigo do homem. Só faltava termos que conviver com mais este tipo de
agressão e violência!

Contatos:
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

Rio de Janeiro, de 6 a
12 de Agosto de 2015
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Viseu: mais emoções no
“Dia dos Pais” antecipado

Um dia
especial para
a família
Boaventura
que se reuniu
para festejar
o 93.º da
matriarca,
Dona Rosa
Boaventura
que vemos
na foto, envolvida pelo
carinho de
todos

Domingo Festivo nO Vila
A diretoria da
Casa da Vila da
Feira realizou, no
domingo, mais um
almoço festivo, reunindo a família feirense que passou
algumas horas de
lazer e serviu-se
de um cardápio especial, degustando
saborosos vinhos
portugueses, além
daquela cervejinha
bem
geladinha.
Este fim de semana
foi especial, onde
foi comemorado o
aniversário da D.
Rosa Boaventura,
grande baluarte da
Casa da Vila da

Portugal em Foco

Uma data muito especial para a família Boaventura. Num registro fotográfico, no passado domingo,
o Presidente Ernesto Boaventura, seu genro Camilo
Leitão, filha Rose Boaventura, sua mãe, a aniversariante Dona Rosa Boaventura e Ana Paula, Gabriel
e Adriana

Feira, sempre trabalhando em prol
da Casa sendo envolvida pelo carinho
e amor do seu filho,
o Presidente Ernes-

to Boaventura que,
ao lado de todos os
familiares festejou
sua mãe com direito
a bolo de aniversário e parabéns.
Uma turma
boa de
amigos,
curtindo
o almoço
dominical
da Casa
da Vila
da Feira,
Domingos,
esposa
Percy, Luisa ,Aurélio
e Joaquim

O Presidente da Casa de Viseu, o vice-presidente Alcídio Morgado e os diretores Raul
Vale e Paulo Senna, quando homenageavam o Pai do Ano, de 2015 da Casa de Viseu,
Sr. Eduardo Pinto ao lado da, esposa Noêmia, filha Denise, o genro Sancler Fereira e
sua linda neta Maria Luisa

Num clima de inverno, mas com uma temperatura bem amena e
agradável, a diretoria
visiense antecipou as
comemorações, em homenagem ao Dia dos
Pais. O Presidente Flávio Martins ofereceu um
almoço com churrasco,
sardinha
portuguesa
na brasa, além de febras de porco, pratos
variados, caldo verde e
mesa de frutas. A animação ficou a cargo
do Conjunto Amigos do
Alto Minho que anima
os dançarinos em qualquer ocasião. Mas, a

A família Visiense ficou feliz em rever seu grande benemérito e amigo, nosso querido José Bonifácio que graças à Deus superou a fase adversa que ultrapassou e,
já está, mais uma vez, em nosso convívio social. Que
Deus o abençoe,. Na foto com amigos: entre eles Antonio Pinto

atração maior da tarde
foi a escolha do Pai do
Ano, da Casa de Viseu

Durante o almoço festivo, em homenagem aos Pais da
Casa de Viseu destacamos o Presidente Flávio Martins,
esposa, a primeira-dama Luciene Martins, seus pais Domingos Martins, Lourdes Martins com os amigos Camila
Vale, Marcia Morgado e filha Carolina

de 2015. O eleito foi o
Sr. Eduardo Pinto, num
momento emocionante
para todos os presentes.
Durante a festa, a
diretoria homenageou
os seus naturais de
Armamar, Tabuaço e
Tarouca. Foi uma tarde
bem agradável e que a
família visiense se reuniu
para festejar seus Pais,
sempre antecipado, já se
tornando tradicional. Foi
uma linda homenagem
ao chefe da Casa que recebeu o carinho de todos
os seus familiares.

Portugal em Foco
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Momento da entrada do Rancho de Veteranos, no Ginásio da Casa do Minho, para sua apresentação

Muito bonita a evolução e a dinâmica do Rancho Folclórico Veteranos Minhotos, além de seus lindos trajes
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Os aniversariantes, no Arraial, são homenageados com
uma lembrança que é um chapéu, como é feito nas festas em Viana do Castelo, ao som da Tocata Minhota

Quinta de Santoinho: tradicional Arraial Minhoto
A

Casa do Minho realizou, mais um animado Arraial, a Quinta
de Santoinho, em sua
sede na Rua Cosme
Velho, nas Laranjeiras.
E, todo o primeiro
sábado de cada mês,
o carioca tem uma noite feliz e para quem
aprecia, uma festa portuguesa, com certeza,
indo ao Minho dançar e
comer bem, na famosa
Quinta de Santoinho,
que teve o Conjunto
Amigos do Alto Minho
e Josevaldo, animando
e tocando um repertório especial de música
popular e a empolgante
música portuguesa. O
Presidente da Casa do
Minho, Agostinho dos

O caldo
verde é
uma das
tradições da
Quinta de
Santoinho,
tudo sob
a supervisão do
Departamento
Feminino

Santos e a sua diretoria,
recebem a todos, sempre com muita gentileza
e um bom papo. O Minho tem o privilégio de
desfrutar de uma boa
área e muitos a elegem
como o “ponto de encontro”, comendo uma
sardinha portuguesa na

brasa, broa e o caldo
verde saboroso, entre
uma cerveja gelada ou
uma caneca de bom vinho.
Enquanto a grade
atração se apresentava, o lindíssimo Rancho
Folclórico Veteranos da
Casa do Minho, alguns
O dinâmico
Bernardo era
só alegria
nesta noite
maravilhosa
relaxando
um pouco
do dia a dia,
agora com
seu point do
Bernardo na
Rua Mariz e
Barros 144 –
Tijuca

membros da Tocata, ficam a desafiar uns aos
outros, numa espécie
de desgarrada, regada
à vinho, claro.
No salão, outros
amigos e sócios da
Casa se deliciavam
com sardinha e galeto
assados na brasa, batatas e cebolas cozidas,
feijão manteiga com
arroz branco, salsichão
ou linguiça na brasa,
broa de milho e o delicioso caldo verde.
Enfim, o Veteranos é anunciado, sob
os aplausos da plateia
que se encanta a cada
número, como os belos
“Viras e Chulas”, que
recordam as velhas romarias do Minho.

O Presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos
durante o Arraial com Dr. Eduardo, o vice-presidente Casimiro Ferreira e o ex-presidente Joaquim Fernandes

A festa esquenta
quando chega-se ao
“vira-livre”, onde alguns componentes do
Rancho Folclórico tiram
pessoas da platéia para
dançar. E o ponto alto

ocorre a seguir, quando as luzes se apagam,
e uns casais passam
correndo segurando balões acesos, dando um
ar de mistério, encanto
e beleza.
Num destaque no Arraial
Minhoto, o empresário Bernardo – diretor
da empresa
Bernardo Eventos, Viagens e
Excursões com
familiares e um
grupo de amigos, prestigiando a Quinta de
Santoinho

Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l
Maneca

Bela Tarde no Solar Beirão

Após almoço na
Casa das Beiras,
domingo passado,
todos
dançaram
muito com a execução da gostosa
música
popular
portuguesa
que
agradou a todos,
inclusive à Diretoria do Solar Beirão.
Como vemos na
foto, à esquerda o amigo Luiz Ramalhoto, sua Senhora, D. Maria Helena, na sequência, Sr. Júlio Robalo, seu filho José Henrique (Presidente) sua mamãe D. Ilda, a seu
lado a jovem Senhora Dona Veronica, como sempre uma simpatia, de pé vemos o
casal D. Dalva e Sr. Renê, casal do Rio Grande do Sul e Diretores da Casa das Beiras.
Parabéns a todos e o meu muito obrigado pela atenção dispensada.

Bruna Macedo e Flavion Masson
o Amor na Vida e no Folclore
É com muita alegria e satisfação que publicamos esta foto, deste lindo casal, Bruna
Macedo e Flavion Masson. Pela alegria demostrada no olhar de ambos percebemos
que o amor que um sente um pelo outro
é tão grande que levaram um pouco para
o folclore português. Agora os noivos juntinhos, celebrando o amor, dançando no
Rancho Folclórico Maria da Fonte na Casa
do Minho, de certo que a mamãe coruja,
Fátima Macedo deve estar transbordando
de felicidade e satisfação. Um beijão e um
forte abraço! Será que vem casamento aí.

Pé de Valsa da Semana,
Num Dia Todo Especial
Após almoço dançante, domingo passado, no Solar Beirão, um dia todo especial
para Dona Maria Antónia, que estava de
aniversário, mas falou para seu marido:
“vamos comemorar na pista de dança”.
Parabenizo o estimado casal, não só
pelo aniversário, mas também pela demonstração de carinho pelas suas raízes, curtindo esta data numa Casa Regional e dando aquele show. Parabéns
ao distinto casal, Dona Maria Antónia e
Sr. António Ribeiro, Diretores da Padaria
e Confeitaria Santo António, no Largo
dos Leões, no Humaitá

Parabéns Dona Rosa pelos 93 Anos de vida

Domingo passado, no Almoço Dançante, da Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria,
uma tarde maravilhosa pelo acontecido. Como vemos, neste lindo cenário fotográfico,
D. Rosa Boaventura, completando 93 anos de vida. Como é gratificante ver D. Rosa
ser tratada com tanto carinho, pelos seus filhos, netos, bisnetos e outros familiares. D.
Rosa, que esta data se repita e que nós possamos dar-lhe parabéns por muitos anos,
com muita saúde, são os votos da família do Jornal Portugal em Foco.

Fino Quarteto da Casa Vila da
Feira e Terras de Santa Maria

Depois do costumeiro almoço dos
domingos, no Solar Feirense, muita descontração e
o animado bingo.
Como vemos na
foto, à esquerda, a
simpática, D. Alice
irmã do Sr. Ernesto
Boaventura, a seu
lado Sr. António Silva, Sr. Presidente
Ernesto Boaventura
com o amigo Fernando, Diretor Social. Para executar
os trabalhos, o competente Dr. Sergio Viana que além de cantar o bingo, faz uma
comunicação alegre com o público, parabéns.

Depois de Umas Merecidas
Férias, Regressão a Portugal
Como vemos na foto, o
simpático casal, natural de
Chaves, mais precisamente
de Santa Cruz, depois de
visitarem familiares no Maranhão, e também amigos
no Rio de Janeiro estão de
volta à Pátria Mãe. Para
mim foi um prazer receber
o casal de Professores, D.
Isilda, seu marido Lino Pimparel, a quem agradeço a
visita e também, por serem
portadores de abraços,
para Agostinho Cabugueira
e familiares, de seu irmão,
Francisco José Cabugueira
e de todos nós, com o desejo de muita saúde, e boa
sorte.
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domingo passado,
todos
dançaram
muito com a execução da gostosa
música
popular
portuguesa
que
agradou a todos,
inclusive à Diretoria do Solar Beirão.
Como vemos na
foto, à esquerda o amigo Luiz Ramalhoto, sua Senhora, D. Maria Helena, na sequência, Sr. Júlio Robalo, seu filho José Henrique (Presidente) sua mamãe D. Ilda, a seu
lado a jovem Senhora Dona Veronica, como sempre uma simpatia, de pé vemos o
casal D. Dalva e Sr. Renê, casal do Rio Grande do Sul e Diretores da Casa das Beiras.
Parabéns a todos e o meu muito obrigado pela atenção dispensada.

Bruna Macedo e Flavion Masson
o Amor na Vida e no Folclore
É com muita alegria e satisfação que publicamos esta foto, deste lindo casal, Bruna
Macedo e Flavion Masson. Pela alegria demostrada no olhar de ambos percebemos
que o amor que um sente um pelo outro
é tão grande que levaram um pouco para
o folclore português. Agora os noivos juntinhos, celebrando o amor, dançando no
Rancho Folclórico Maria da Fonte na Casa
do Minho, de certo que a mamãe coruja,
Fátima Macedo deve estar transbordando
de felicidade e satisfação. Um beijão e um
forte abraço! Será que vem casamento aí.

Pé de Valsa da Semana,
Num Dia Todo Especial
Após almoço dançante, domingo passado, no Solar Beirão, um dia todo especial
para Dona Maria Antónia, que estava de
aniversário, mas falou para seu marido:
“vamos comemorar na pista de dança”.
Parabenizo o estimado casal, não só
pelo aniversário, mas também pela demonstração de carinho pelas suas raízes, curtindo esta data numa Casa Regional e dando aquele show. Parabéns
ao distinto casal, Dona Maria Antónia e
Sr. António Ribeiro, Diretores da Padaria
e Confeitaria Santo António, no Largo
dos Leões, no Humaitá

Parabéns Dona Rosa pelos 93 Anos de vida

Domingo passado, no Almoço Dançante, da Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria,
uma tarde maravilhosa pelo acontecido. Como vemos, neste lindo cenário fotográfico,
D. Rosa Boaventura, completando 93 anos de vida. Como é gratificante ver D. Rosa
ser tratada com tanto carinho, pelos seus filhos, netos, bisnetos e outros familiares. D.
Rosa, que esta data se repita e que nós possamos dar-lhe parabéns por muitos anos,
com muita saúde, são os votos da família do Jornal Portugal em Foco.

Fino Quarteto da Casa Vila da
Feira e Terras de Santa Maria

Depois do costumeiro almoço dos
domingos, no Solar Feirense, muita descontração e
o animado bingo.
Como vemos na
foto, à esquerda, a
simpática, D. Alice
irmã do Sr. Ernesto
Boaventura, a seu
lado Sr. António Silva, Sr. Presidente
Ernesto Boaventura
com o amigo Fernando, Diretor Social. Para executar
os trabalhos, o competente Dr. Sergio Viana que além de cantar o bingo, faz uma
comunicação alegre com o público, parabéns.

Depois de Umas Merecidas
Férias, Regressão a Portugal
Como vemos na foto, o
simpático casal, natural de
Chaves, mais precisamente
de Santa Cruz, depois de
visitarem familiares no Maranhão, e também amigos
no Rio de Janeiro estão de
volta à Pátria Mãe. Para
mim foi um prazer receber
o casal de Professores, D.
Isilda, seu marido Lino Pimparel, a quem agradeço a
visita e também, por serem
portadores de abraços,
para Agostinho Cabugueira
e familiares, de seu irmão,
Francisco José Cabugueira
e de todos nós, com o desejo de muita saúde, e boa
sorte.
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José Henrique,
com o Pai do
Ano de 2015, da
Casa, Antonio
João Ramos da
Silva, irmão do
Presidente, comfilha,Talita,neta
Mayana,genro
Altemir,esposa
Marcia,filha
Mayana sogra
Alice, Ao fundo o
Conjunto Típicos
da Beira Show

Dia dos Pais

Momento marcante da tarde, em homenagem aos Pais do Ano, onde vemos o Presidente
José Henrique, cumprimentando os eleitos: Pai Mais Novo, Altemir Junior, o Pai Mais Idoso, Antonio Nunes e o Pai do Ano, Antonio João Ramos da Silva,demais amigos
Durante o
convívio social
Beirão vemos
a primeira-dama, Verônica,
o presidente
José Henrique, seus pais
Dona Ilda e
Júlio Robalo,
Felipe Mendes
e a secretária
da Casa das
Beiras, Dalva
Luedke

Nas Beiras: uma
“Corrente” de Alegrias

PAI

– a semente dos nossos caminhos, o espelho da vida e
a inspiração do nosso futuro. Foram
estas queridas mensagens transmitidas no ambiente social, confraternizante, que a Casa das Beiras promoveu no passado dia 2, registrando a
passagem do Dia dos Pais, junto ao
seu quadro social e às famílias frequentadoras. A diretoria ofereceu um
almoço com cardápio especial, churrasco, sardinha assada na brasa, dobradinha, arroz de polvo, empadão de
frango e diversas saladas, muito prestigiado com a presença expressiva das
famílias.
O Dia dos Pais é uma das datas
sempre festejadas com muito carinho
pela Casa das Beiras, no seu calendário social. E a diretoria, presidida
pelo Presidente José Henrique, ofereceu um dia de grande confraterni-

zação, no domingo passado.
Muitos associados e amigos,
acompanhados de seus familiares, movimentaram o Solar Beirão
da Rua Barão de Ubá. O Conjunto
Típicos da Beira foi a atração que
alegrou a todos os “pés de valsas”
presentes nesta festa.
PAI DO ANO
O ponto alto da festividade, na
Casa das Beiras foi a eleição do Pai
do Ano de 2015. O escolhido foi o Sr.
Sr. Antonio João Ramos da Silva.
Na oportunidade, o Presidente
José Henrique, em nome da diretoria anunciou o Pai Mais Jovem, Altemir Junior e o Pai Mais idoso Antonio
Nunes. Foi uma tarde de convívio e
manifestações de carinho em torno
deste ser iluminado que tanta presença marca em nossas vidas, que é o
nosso Pai.
Gente boa e
amiga, festejando aniversário no Solar
Beirão, Dona
Terezinha que
comemorou
mais um ano
de vida com
familiares e
amigos

Portugal em Foco

Esta turma, realmente não é fácil,
energia, amizade e simpatia,
marca registrada
deles. A presença
do casal Maria
Antonia Ribeiro
que estreou nova
idade, Maria do
Céu, Alberto e
Gertrudes, sempre bem recebidos nas Casas
Regionais

Outro belo instante, desta tarde festiva, o Presidente José Henrique e membros da
diretoria, homenageando todos os pais presentes na Casa das Beiras

Portugal em Foco
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Vida associativa
AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
AGOSTO – 9 – Domingo – Dia dos Pais.
Missa 11 horas – Almoço 13 horas. Cardápio: bacalhau
a Gomes de Sá, escalopinho, filé de frango, strogonoff
de frango, batata frita, arroz de polvo, farofa, . Atração
Marco Vivan. Convite: R$ 85,00 – Bebida não incluída.
CASA DA VILA DA FEIRA E
TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
AGOSTO – 8 – Sábado – 12h. Feijoada completa e pratos variados em nosso salão
AGOSTO – 9 – Domingo – 12h. Almoço Especial Dia dos Pais no Salão Social. Cardápio variado. Música ao vivo.
CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897
Todas as quartas-feiras almoço dos amigos
– cardápio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces portu-gueses. Serviço a La Carte.
AGOSTO – 14 – Sexta-feira – 21h. Show com o
comediante Paulinho Gogó da Praça É Nossa .
AGOSTO – 23 – Domingo – 12:30h. Comemoração do 11.º aniversário do Grupo Folclórico Serões
das Aldeias. Almoço será servido churrasco, sardinha
portuguesa assada na brasa. Bebidas e doces à parte.
Como atrações Trio Josevaldo, o Trio Massapé e o Grupo Folclórico Serões das Aldeias. Reservas pelo telefone 99438-0908 (Jane) ou 2273-1897 (Casa das Beiras).
CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 –
AGOSTO – 9 – Domingo – 12h. Dia dos Pais.
Cardápio: churrasco completo com acompanhamentos, filé de peixe, empadão de frango, saladas
diversas. Atração: Amigos do Alto Minho. Valor R$
50,00. Aceitamos cheque, dinheiro e cartão.
CASA DO BENFICA
Rua São Francisco Xavier, 363 – Rio de Janeiro/RJ
Tels.: 2261-2184 – 9984-1534/9637-6094
AGOSTO – 16 – Domingo – 12h. Festa dia dos
Pais da Casa do Benfica. Local: Casa das Beiras,
Rua Barão de Ubá, 341. Bailarico: Banda Típicos
da Beira e Show de Concertinas Portuguesas. Atração: Dançarinos profissionais para danças com as
damas. Entrada: Gostosa Calabresa, deliciosos
aperitivos tropicais, doces Portugueses, pão de ló
e bagaceira das Aldeias. Menu: Delicioso churrasco self-service completo, saladas variadas, arroz de
bacalhau, empadão, sardinha Portuguesa assada
na brasa, etc. Bolo dos aniversariantes do mês, com
direito a brindes e parabéns. Bingo: 5 Prêmios e leilãode produtos Portugueses. Sorteio: Vales brindes
no valor de R$ 100,00 e outros prêmios.
CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
AGOSTO – 9 – Domingo – 12h. Almoço do Dia
dos Pais. Tradição em família. Momentos são para
serem eternizados. Tenha um Dai dos Pais ines-

quecível e desfrute de momentos de alegria ao lado de
pessoas queridas em nossa festa. Saboreie um cardápio
especialmente pensado e preparado para a sua família.
Aprecie deliciosos doces portugueses e o típico folclore
minhoto com a apresentação de nosso rancho Juvenil.
Tudo isso embalado ao som do maravilhoso Trio Josevaldo com um repertório dançante que irá alegrar o seu dia.

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
R Profa. Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói
– Tel.: 2717-4640

AGOSTO – 9 – Domingo – 12h. Festa do Dia
dos Pais, Almoço imperdivel, música ao vivo, venha
e traga sua família.
CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tel.: (21) 2568-9535
AGOSTO – 9 – Domingo – 13h. Festa do Dia
dos Pais. Com almoço servido no estilo self-service em nosso Salão Nobre (Ar condicio-nado). O
melhor e mais completo churrasco, frango, lombinho e linguiça assados na brasa com saladas
e acompanhamentos varia-dos. Música ao vivo
com: Os Vilacondenses. Apresentação do G.F.
Padre Tomaz Borba. Home-nagem especial ao
Pai do Ano 2015. Eleito pela diretoria da Casa dos
Açores. Crianças até 10 anos não pagam almoço.
Aniversariantes do mês de agosto, acompanhado,
não paga!!! (é necessário estar acompanhado de
uma pessoa pagante, e também apresentar documento de identidade no dia, na entrada no salão).
CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel.: 3251-3585
AGOSTO – 7 – Sexta-feira – 20h. Miguel
Marques.
C.S CAMPONESES DE PORTUGAL
Sede Campestre: Est. São Mateus, 25 –
J. Primavera - Tel.:2776-3352/2453-2349
Rua Itatinga, 560 Paulicéia – Duque de Caxias
Tel.: (21) 2772-4100
AGOSTO – 9 – Domingo – 12h. Grandiosa homenagem ao Dia dos Pais. Posse festiva da nova diretoria
biênio 2015/2017 Camponeses de Portugal. Renovação de parceria com Rotary Club de Duque de Caxias.
Atração. A pedidos o famoso porco no rolete. Almoço:
Caldo verde – sopa de ervilha – galeto na brasa – carne
assada – feijão a Aldeia e grande buffet. Show: Rancho
Infantil Manuel Coelho. Para dançar: Roberto Gomes
e sua Banda (cover de Roberto Leal). Lazer: bingo de
convívio – leilão – pula-pula – totó e outros lazer.
CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 -Tel.: 3178-4254/3189-6647
AGOSTO – 16 – Domingo – Nossa Senhora da
Assunção. 10:30 horas – Missa em nossa sede –
salão nobre. 12:30 horas - tradicional almoço com
churrasco, acompanhamentos, sardinha portuguesa assada na brasa e saladas diversas. Música ao
vivo Com o Conjunto Vilacondenses. Apresentação
do Rancho Folclórico Eça de Queirós. 16:00 horas –
Grande procissão de Nossa Senhora da Assunção.

Leila Monassa
Curiosidades Portuguesas
e sua Gastronomia Regional

ALGARVE litoral

O litoral do Algarve tem como base
para a sua alimentação os produtos
vindos do mar. A atividade pesqueira
é tão antiga quanto o povoamento da
região e tornou o peixe num ponto forte
da alimentação. Com destaque para a
sardinha e para o atum, os pratos “de
mar” do Algarve são de uma grande
variedade. Desde modo, os bivalves
(amêijoas, conquilhas) “deliram” na cataplana ou fazem deliciosos pratos de
arroz.
q
q
q
q
q
q
q
q

CANJA DE CONQUILHAS
1 kg de conquilhas fechadas
150 g de arroz
azeite
1 cebola
2 gemas de ovo
1 limão
1 ramo de salsa
sal

Coloque as conquilhas em água fria
temperada com sal durante algumas horas, para que larguem a areia.
Depois, passe-as por água limpa e coloque numa panela. Tape e leve ao fogo
forte até que fiquem bem abertas.
Escorra-as para uma tigela e passe a
água por um pano fino.
Descasque a cebola e pique-a muito
fina.
Leve ao fogo uma panela com azeite e
a cebola picada. Deixe cozinhar até a cebola estalar. Junte a água das conquilhas
com mais 1 litro de água quente e deixe
ferver.
Junte o arroz e mexa. Tempere com
sal e deixe cozinhar até o arroz ficar cozido.
Numa tigela, misture as gemas com o
sumo do limão. Junte esta mistura à canja em fio, mexendo sempre. Depois, sirva
polvilhado com salsa picada

PORTUGAL
EM FOCO
Rio de Janeiro, de 6 a 12
de Agosto de 2015

NOSSA SAÚDE
Esporão
O esporão de calcâneo, ou esporão de
calcanhar, nada mais é que um problema
ortopédico em decorrência do crescimento
anormal de uma parte do maior osso do pé
- o chamado calcâneo. Seguidos microtraumas na região podem gerar uma inflamação
muito dolorosa dos tecidos ao redor. O calcanhar é o “amortecedor” natural do corpo
humano, portanto o incômodo na área pode
dificultar muito nossas atividades cotidianas.
Diversos fatores podem levar a esse quadro. A idade é o primeiro deles, pois existe
um desgaste natural com o passar dos anos.
A partir dos 40 anos, portanto, o risco de desenvolver tal lesão aumenta. A obesidade
também deve ser observada, já que o excesso de peso pode sobrecarregar a almofada de gordura que temos sob o calcanhar,
acelerando o surgimento de dores. O uso de
sapatos inadequados também pode ser um
perigoso agravante, principalmente em pessoas com problemas de pisada. Profissionais

que trabalham muito
tempo em pé e/ou com
salto alto devem ficar
atentos. Por fim, praticar atividades físicas
de impacto nos pés como corridas de rua
e ballet - sem o devido
acompanhamento profissional também pode
piorar a situação.
A prevenção de esporão calcâneo, portanto, passaria por evitar o sobrepeso, sapatos
inadequados e excessos nas atividades físicas de impacto. O tratamento costuma passar por anti-inflamatórios e fisioterapia. Caso
os métodos menos invasivos falhem, a solução pode ser cirúrgica. Como sempre, o recomendável é buscar auxilio médico nos primeiros sintomas, pois o tratamento precoce
aumenta a chance de recuperação. Em caso
de dúvidas, procure seu ortopedista para um
diagnóstico mais preciso.

Paulo Pinheiro Vereador e médico
www.paulopinheiro.org

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

