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Passos Desafia Costa a dizer com 
Clareza se quer entrar no Governo

Passos Coelho desafiou, 
o secretário-geral do PS a 
enviar uma “contraproposta 
objetiva” para mostrar em-
penho nas negociações e a 
dizer com clareza se preten-
de entrar numa coligação de 
Governo com PSD e CDS
-PP.

Numa carta dirigida ao 
secretário-geral do PS, di-
vulgada pelo PSD, ele con-
sidera que o documento que 
aquele lhe enviou “frustra as 
expectativas de todos aque-
les que contavam com a 
continuação das conversas”. 
“Se o PS está verdadeira-
mente empenhado em che-
gar a um acordo de princípio 
que propicie estabilidade e 
governabilidade, então de-
verá apresentar uma contra-
proposta objetiva, que inclua 
base programática e medi-
das concretas, bem como 
uma proposta de metodolo-

Dia do Poveiro e aniversário de 63 anos do Rancho Eça de 
Queirós, festejado em grande estilo. (Detalhes na pagina 8)

A Casa da Vila da Feira foi, mais uma vez,  o palco da festa de 
aniversário do programa, Viva Portugal, na Rádio Rio de Janei-
ro, dos radialistas, Dimas Ramos e Vera Lúcia. Na foto vemos o 
casal diante do bolo festivo. (Detalhes nas paginas 5, 16 e 17)

Dia Do Poveiro comemoraDo
 em granDe estilo

36º aniversÁrio Do 
Programa viva Portugal 

Como é tradicional, todos os anos, a Casa dos Açores do 
Rio de Janeiro realizou o Encontro Cultural Açoriano. Na 
foto o momento da abertura oficial com o Cônsul de Por-
tugal do Rio de Janeiro, Nuno de Mello Bello, o presidente 
Açoriano, Fernando Pires Fagundes e demais autorida-
des. (Detalhes na página número 2)

X encontro cultural açoriano

força mais votada nas legis-
lativas, mas não conseguiu 
somar uma maioria absoluta 
de deputados.No final, Pas-
sos afirma que, “sob o falso 
pretexto de negociações que 
não deseja”, a ação do PS 
ameaça “arrastar o país e os 
portugueses para a instabi-
lidade, num retrocesso que 
pode pôr em causa o árduo 
trabalho dos últimos 4 anos”.                                                                                                                                           
A carta que anteontem me 
foi dirigida pelo secretário-
geral do PS frustra as expec-
tativas de todos aqueles que 
contavam com a continua-
ção das conversas com vista 
a um entendimento que pu-
desse garantir a estabilidade 
e a governabilidade”. “De 
fato, a carta não faz mais 
do que repetir a linha que 
o PS tem usado para evitar 
esse entendimento com a 
coligação Portugal à Frente”, 
acrescenta.

Na entrevista a TVI, 
Paulo Portas, deixou 
claro até que ponto es-
tava disposto a ceder, 
para que houvesse um 
entendimento com o PS. 
Numa coligação a 3, dei-
xaria de ser o número 2 
do Governo, “Não é uma 
questão de lugares”, 
afirmou, parafraseando 
a expressão que António 
Costa tinha utilizado na 
resposta a Passos Coelho, “mas 
de governabilidade do país”. 
Costa tinha afirmado que o en-
tendimento com a coligação não 
era “uma questão de lugares, 
mas de reorientação política”.                                                                                    
E não hesitou em manifestar 
a sua disponibidade para dei-
xar para Costa o seu lugar.                                                                                                                                         
As suas declarações, na véspe-
ra do encontro de António Costa 
com o Presidente da República, 
serviram também para voltar a 
apelar ao PS que se una à coli-
gação e deixe de lado PCP e BE. 
“Ainda tenho uma reserva de es-
perança o PS caia em si”, asse-

Portas oferece o  Lugar no 
Governo a Antônio Costa

Portugal receberá cerca 
de 31,5 milhões de euros, 
no próximo ano, através do 
programa europeu Erasmus+ 
para educação e formação, 
enquanto para a área geral 
da juventude estão alocados 
aproximadamente 4,6 mi-
lhões de euros. Na Comissão 
Européia, o programa que fi-
nancia iniciativas ligadas à 
educação, formação, juventu-
de e esporte terá em 2016 um 
orçamento de 2,2 bilhões de 
euros que se deverá destinar 
a 600 mil pessoas. No terceiro 

Portugal recebe 31,5 Milhões 
através do Erasmus +

O Solar Beirão foi o ponto de encontro de diretores e compo-
nentes do G.F. Serões das Aldeias, para juntos passarem mais 
um convívio social de lazer e amizade, com familiares e amigos. 
(Detalhes na pagina 18)

g.F. serões Das alDeias e 
seu traDicional almoço

eXPlosão De alegria no 
arouca Beer Fest 

Surfista Garrett McNamara 
ajudou a promover Nazaré pelo 
Mundo. Mais de 103 mil visitas 
ao Forte de S. Miguel e quase 
o dobro dos passageiros no 
elevador  espelham o aumento 
de turistas na Nazaré, atribuído 
pela autarquia ao impacto da 
onda surfada por Garrett Mc-
Namara e à promoção interna-
cional. “Temos indicadores de 
que a Nazaré tem estado mais 
cheia de turistas”, destacando-

se o fato de “no Farol no For-
te de S. Miguel terem entrado 
mais de 103 mil pessoas”, dis-
se Walter Chicharro, autarca da 
Nazaré. Entre 5 de julho e 16 
de setembro do ano passado, 
37 517 pessoas visitaram o for-
te. Este ano, entre 29 de mar-
ço e 30 de setembro, foram 64 
977 visitantes. Já no elevador, 
que liga a vila ao Sítio, a média 
mensal aumentou de 54 796 
para 79 839 em 2015.

O secretário-geral do 
PS convocou para hoje 
uma reunião da Comissão 
Política tendo em vista 
analisar os resultados dos 
processos de diálogo com 
as diferentes forças polí-
ticas para encontrar solu-
ções de governabilidade.
Esta informação foi trans-
mitida à agência Lusa por 
fonte oficial socialista, que 
adiantou que a reunião da 
Comissão está marcada 
para as 21.30 horas de 
hoje .

A reunião da Comissão Política Nacional do PS surge na sequ-
ência do mandato que António Costa obteve deste mesmo órgão 
no dia 6 de outubro, 2 dias após as eleições legislativas, no sentido 
de iniciar conversações com as diferentes forças políticas, quer à 
esquerda, quer à direita, para encontrar soluções de governabi-
lidade no novo quadro parlamentar. Esta reunião, que tem como 
único ponto da agenda a “análise da situação política”, é marca-
da no dia em que o presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 
começa a receber os partidos que elegeram deputados à Assem-
bléia, estando agendadas para esta tarde audiências com o PSD, 
PS, Bloco de Esquerda e CDS-PP. Em relação ao processo de 
conversações iniciado por António Costa, tem defendido que têm 
decorrido de forma mais construtiva “à esquerda do que à direita”.                                                                                                                                        
Se o processo de diálogo entre António Costa e o presidente do 
PSD, Pedro Passos Coelho, se encontra num impasse, com trocas 
de acusações públicas entre ambos, já no que respeita às conver-
sações com o PCP e com o Bloco de Esquerda desconhece-se até 
agora qualquer resultado concreto saído das reuniões já realizadas.

Costa convoca Comissão Política

Ondas Gigantes atraem mais Turismo

Um domingo de 
muita alegria e 

descontração nas 
dependências 

do Arouca, onde 
amigos, diretores 

se divertiram nesta 
simpática festa. Na 

foto, o presidente 
Fernando Soares 
e o amigo Licinio 

Bastos,  curtindo o 
tradicional Arouca 

Beer Fest (Detalhes 
página 19)

gia alternativa à que a coli-
gação apresentou. Se pre-
fere discutir estas matérias 
enquanto futuro membro de 
uma coligação de Governo 
mais alargada, que inclua, 
além do PSD e do CDS, o 
próprio PS, então que o diga 

também com clareza já que 
nunca excluímos essa pos-
sibilidade, como é sabido”. 
O presidente do PSD sus-
tenta, ao longo desta carta, 
que o PS não quer chegar 
a um acordo com os parti-
dos da coligação, que foi a 

ano deste programa, no capítu-
lo da educação e formação, o 
ensino superior português re-
ceberá 15,7 milhões de euros, 
a maior fatia do orçamento. O 
comissário para a Educação, 
Cultura, Juventude e Despor-
to, Tibor Navracsics, notou as 
“oportunidades incríveis” que 
podem ser dadas através do 
Erasmus+ e o seu orgulho num 
orçamento que apoiará “milha-
res de ótimas idéias para criar 
salas de aula, aumentar criati-
vidade de jovens e criar socie-
dades mais tolerantes”. 

Terrenos da antiga Feira Popular 
sem nenhuma proposta

A Câmara de Lisboa anunciou não ter recebido “qualquer pro-
posta” de interessados nos antigos terrenos da Feira Popular, situ-
ados em Entrecampos, que iriam ser alienados por um valor base 
de 135,7 milhões de euros. “Terminou o prazo fixado no procedi-
mento de hasta pública para venda dos terrenos da antiga Feira 
Popular, sem que tenha sido recebida pelo município de Lisboa 
qualquer proposta”, informou a Câmara. A autarquia adiantou que 
vai agora seguir para “uma segunda fase”, para que, “no prazo de 
45 dias, possam ainda ser apresentadas propostas para a aquisi-
ção dos terrenos em causa, sem alteração de qualquer uma das 
condições anteriormente aprovadas pelos órgãos municipais”. O 
novo prazo de propostas termina às 17h00 do dia de 2 de dezem-
bro, pelo que a hasta pública  prevista para dia 3 de dezembro, no 
edifício da Câmara de Lisboa no Campo Grande.

verou. “Há 41 anos que os parti-
dos que garantiram o progresso 
do país, a salvação do país em 
casos de intervenções externas, 
foram o PSD, o PS e o CDS.                                                                                                                    
Criticou também as “insinu-
ações” do PS em relação às 
contas públicas - “são todas au-
ditadas por entidades indepen-
dentes “e aproveitou para dizer : 
“O PS é que sabe alguma coisa 
do que é esconder contas públi-
cas. E os portugueses também”.                                                                                                                                         
Para o presidente do CDS-PP 
estas “insinuações” foram “o 
momento em que António Costa 
teve menos sentido de Estado”.

PSD da Emigração Agradece
Caras amigas e caros amigos

Depois de um exaustivo dia de apurações, PORTUGAL À 
FRENTE reelegeu os Deputados Carlos Páscoa e José Cesário  
de Fora da Europa e Carlos Gonçalves pela Europa.

Pelos números apurados podemos afirmar que as Comuni-
dades Portuguesas cada vez mais apoiam os partidos da Coli-
gação PORTUGAL À FRENTE.

É momento de agradecer a tantas pessoas que se envolve-
ram na divulgação de nosso programa e que apoiaram a nossa 
campanha, a quem na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
fazemos por este meio.

É momento de tirar as lições devidas de tudo que aconte-
ceu no decorrer desta campanha e corrigir o que tem que ser 
corrigido.

É momento de saudar nossos opositores, se mantiveram 
eticamente corretos e dentro das regras democráticas durante 
toda a campanha.

Finalmente é momento de assumir o compromisso de nesta 
Legislatura dar o melhor no sentido de minimizar os problemas 
que afligem as nossas Comunidades.

Carlos Páscoa

nota De Falecimento
A comunidade Portuguesa está de luto 
e triste com a perda de mais uma gran-
de amiga Senhora Adélia Santos, mãe 
do Presidente da Casa do Minho, Agosti-
nho dos Santos esta hora já esta junto de 
Deus. Que descanse em Paz
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Nesta coluna, vamos abordar 
uma questão de Direito do Trabalho 
Relevante, onde este colunista tam-
bém é Pós Graduado, visando a es-
clarecer nossos estimados assinan-
tes e leitores. Com efeito, vamos lá:

O Egrégio Tribunal Superior do 
Trabalho - TST, ao apreciar e jul-
gar AIRR - o Recurso de Revista nº 
479-60.2011.5.04.0231 - derrubou 
o art. 39 da Lei 8.177/91, com suas 
alterações posteriores,  levando em 
consideração o julgamento e a deci-
são proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal que reconheceu como in-
constitucional o uso da TR (Taxa Re-
ferencial) como índice de correção 
monetária, definindo que o IPCA-E 
(Índice Nacional de Preços ao Con-

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO CArrAsqUeirA

sumidor Amplo Especial) represen-
ta o índice que reflete a inflação e 
a manutenção do valor da moeda, 
recompondo, assim, o patrimônio 
do cidadão lesado.  

Por tabela, o STF também de-
clarou inconstitucional o art. 1º-F da 
Lei 9.494/1997, com a nova redação 
que lhe deu a Lei nº 11.960/2009, a 
qual determinava a correção mone-
tária contra a 

Fazenda Pública, empresas 
públicas da administração direta, 
federal, estadual ou Municipal, pe-
los índices da caderneta de pou-
pança, além de outros dispositivos 
legais da própria constituição fede-
ral (§§ 2º, 9º, 10º e 12 do art. 100 e 
art. 97 dos ADCT) (ADIs  nºs 4.357, 
4.372, 4.400 e 4.425), passando a 
ser agora, cumpridas as formalida-
des legais acima apontadas pelo 
IPCA-E, aplicável, também pelo 
TST. Ao modular os efeitos da de-
cisão, o TST, apresentou 4 (quatro) 
cenários e respectivas datas: a) 30 
de junho de 2009 para os créditos 
em abertos ainda não liquidados 
ou pagos; b) 14 de março de 2013, 
em razão do julgamento das ADIs 

nº 4.357; 4.372; 4.400 e 4.425; 01 
de janeiro de 2014.em virtude de 
ser adotado, desde o exercício de 
2014, o citado IPCA-E, inclusive 
para os Precatórios e RPVs, expe-
didos pela Administração Pública 
de natureza alimentar; 26 de março 
de 2015, que foi a data fixada pelo 
STF para os demais casos de pre-
catórios dos Estados e Municípios 
não alimentares.

  Quais os impactos financeiros 
para empresas

O assunto é muito relevante, e 
isto tem causado um verdadeiro al-
voroço nas empresas com um pas-
sivo elevado, já que isto irá impactar 
tanto as provisões, como também o 
caixa das empresas. 

O Impacto financeiro é alto, mas 
não é possível cravar um percentual 
exato sobre os débitos e cada pro-
cesso sofrerá um reajuste diferente 
em função da data de ajuizamento 
da ação. 

As tabelas abaixo demonstram 
algumas simulações, mostrando 
que o incremento pode chegar a 
33,60% do crédito devido ao em-
pregado: 

Já devemos corrigir nossas 
ações trabalhistas através do IPCA?

Por hora as correções ainda se-
rão realizadas pela TR, isso porque 
ainda será expedido ofício ao CSJT 
para retificar a tabela de atualização 
monetária da Justiça Trabalho (Ta-
bela única fornecida mensalmente), 
fato que ainda não ocorreu. 

Além disso, a fim de evitar 
conflito entre súmulas, será en-
caminhado parecer à Comissão 
de Jurisprudência e Precedentes 
Normativos para emissão de pa-
recer acerca da retificação ou can-
celamento da OJ 300 da SDI-I, na 
qual reconhece a TR como fator de 
atualização de débitos trabalhistas 
(fato que também não ocorreu até 
o presente momento). 

Como preparar sua empresa 
para a nova regra de cálculo.

É importante salientar que o 
fato é conclusivo acerca das mo-
dificações no critério de atualiza-
ção dos créditos trabalhistas e, 
por conseguinte, um impacto nos 
pagamentos das ações e valores 
lançados nas contingencias traba-
lhistas, motivo pelo qual as empre-

sas precisam se preparar. 
Acrescenta-se ainda que a de-

cisão proferida entende que deverá 
prevalecer o IPCA-E somente para 
as parcelas devidas a partir de 30 
de junho de 2009, não atingindo, 
entretanto, pagamentos já realiza-
dos ou em andamento, uma vez 
que estão protegidos pelo ato jurí-
dico perfeito. 

QUESTÃO PARA
ADVOGADOS

No meio jurídico, especialmen-
te em Escritórios Especializados 
em direito público e Previdenciário, 
esta questão vem causando alvo-
roços, posto que, a partir da publi-
cação do Acórdão sobre a matéria 
em questão, todo o titular de conta 
vinculada do FGTS, passa a ter o 
direito líquido e certo para pedir a 

QUESTÃO TRABALHISTA RELEVANTE
REVISÃO DO FGTS desde a data 
declinada, na medida em que a cor-
reção do referindo tema fundiário, 
era feita por valores infinitamente 
inferiores aos fixados pelo STF.

Este advogado que assina a 
coluna já ingressou com diversas 
ações perante a Justiça Federal 
visando esta correção, as quais es-
tão sobrestadas (suspensas), até 
que o aludido Acórdão seja publi-
cado e transitado em julgado. Aliás, 
existem hoje no País, centenas de 
ações sobre o mesmo tema. É claro 
que este ônus é da Caixa Econô-
mica Federal, na medida em que o 
empregador não contribui de forma 
direta ou indireta para a lesão aos 
titulas da conta vinculada do FGTS, 
mas o Governo Federal, cuja ges-
tão era e é de responsabilidade da 
CEF. Estamos atentos.  

Mesa de Honra do X Encontro Cultural Açoriano: Álvaro Mendonça – 1.º Vice-presidente da Casa dos Açores, Martha Rocha – Deputada Estadual, Monsenhor Augusto Cabral, 
Fernando Pires Fagundes – Presidente da Casa dos Açores, Sr. Nuno de Mello Bello – Cônsul Geral de Portugal no RJ, Sr. Rodrigo V. de Oliveira – Subsecretário Regional da 
Presidência para Relações Externas – Açores, Paulo Teves – Diretor Regional das Comunidades, Francisco Amaro Borba Gonçalves – 2.º Vice-presidente da Casa dos Açores 
RJ, Maria da Conceição e Maria Orísia Melo – escritoras de S. Miguel – Açores

Diretor Cultural da Casa dos Aço-
res Daniel Evangelho Gonçalves 
apresentando o evento

X ENcONTRO cULTURAL AçORIANO NO RIO
Subse-
cretário 
Regional 
da Presi-
dência das 
Relações 
Externas – 
Açores Sr. 
Rodrigo V. 
de Olivei-
ra,demais,
autorida-
des

Foi realizado no último fim de 
semana na Casa dos Aço-

res do Rio de Janeiro, com o 
apoio do Governo dos Açores 
o X Encontro Cultural Açoriano 
que teve início na última sexta-
feira (dia 16 de outubro), tendo 
em sua abertura Exposição 
de Fotos do Sr. Santo Cristo 
dos Milagres. Logo a seguir foi 
aberto oficialmente o X Encon-
tro Cultural Açoriano, com a 
presença do Cônsul de Portu-
gal no Rio de Janeiro Nuno de 
Bello Mello, do subsecretário 
Regional da Presidência para 
Relações externas dos Açores 
Sr. Rodrigo de Oliveira. dando 
sequência aos trabalhos ocor-
reram às palestras, com o Sr. 
Augusto Cabral “falando a De-
voção ao Sr. Santo Cristo dos 
Milagres”, palestra do Sr. Fran-

Monsenhor Augusto Cabral, duran-
te a sua palestra “A Devoção ao 
Senhor Santo Cristo dos Milagres”

cisco Amaro Borba Gonçalves, 
cujo o tema foi “A Veneração 
do Sr. Santo Cristo na Ilha Ter-
ceira de Outrora”. Também foi 
realizado nesta noite o lança-
mento do Livro das escritoras 
Maria da Conceição R.V.R.M., 
Cabral e Maria Orísia R. C.C. 
Melo “Açores: - Porque So-
mos”. Encerrando a noite foi 
servida uma degustação típica 
açoriana para todos os pre-
sentes.

Dando sequência ao X En-
contro Cultural Açoriano no 
sábado dia 17 com início às 20 
horas, tendo como abertura a 
palestra da Sra. Márcia Assis 
que teve como tema “História 
da Paróquia e do bairro Santo 
Cristo dos Milagres - RJ”. Em 
seguida tivemos como pales-
trante o Sr. Eduardo Lima que 

abordou o tema “História da 
Festa do Sr. Santo Cristo na 
Casa dos Açores do RJ”, logo 
a seguir as palestras foi reali-
zado o lançamento do excelen-
te livro das escritoras Maria da 
Conceição R.V.R.M. e Maria 
Orísia R.C.C. Melo “Saberes e 
Sabores dos Açores”. Fechan-
do a programação da noite 
como é tradicional foi servido 
aos presentes uma degusta-
ção típica açoriana.

Finalizando com chave de 
ouro o 3.º e último dia do X 
Encontro Cultural Açoriano foi 
realizada uma missa em louvor 
ao Sr. Santo Cristo dos Mila-
gres com a presença de direto-
res, autoridades e convidados, 
em seguida ao ato religioso 
foi realizado um grandioso al-
moço de confraternização do 

X Encontro Cultural Açoriano 
com a linda apresentação do 
Grupo Folclórico Padre Tomaz 
Borba que com seus cantares 
e dançares e garra encantou 
o público presente. Logo a 
seguir a apresentação do ex-

celente Coral da Paróquia Santo 
Cristo dos Milagres. Encerran-
do o Encontro com homenagens 
prestadas pelo presidente Aço-
riano Fernando Fagundes Pires e 
demais membros da diretoria da 
Casa dosa Açores do RJ.

Sra. Maria Assis – Representante da Paró-
quia Santo Cristo dos Milagres

2.º Vice-presidente Francisco Gon-
çalves

Doação do Quadro do Senhor Santo Cristo após a pales-
tra feita pelo ex-presidente açoriano Eduardo Lima Assitência do X Encontro Cultural Açoriano

Diretoria 
da Casa 

dos Açores  
do Rio de 

Janeirocom o 
Subsecretário 

Rodrigo de 
Oliveira e o 
Diretor Re-

gional Paulo 
Teves

Quem marcou presença no X Encontro Açoriano, foi o Subprocurador 
da República do Brasil Dr. Alcides Martins e esposa Angelina Martins, 
Manuel Quintas e Ermelinda Quintas com os amigos

Durante o almoço festivo de encerramento do evento, vemos nosso 
amigo Francisco Machado, Rui Ávila e esposa, o ex-presidente An-
tonio Toste e esposa Alzira e demais amigos

Sempre presente na sua Casa dos Açores o ex-presidente Eduardo 
Lima e esposa Fátima, com o amigo Monsenhor Augusto Cabral, Anto-
nio Oliveira, Antonio Humberto, Sandra e Serafina Santos

O ato religio-
so na Casa 
dos Açores 
Monsenhor 

Augusto Anel 
e Padre Már-
cio, celebran-

do a missa 
em Louvor 
ao Senhor 

Santo Cristo



Portugal em Foco 3Rio de Janeiro, de 22 a 28 de Outubro de 2015

Notas.. ...e mais

PÊNDULO Gonçalo Ramires

sÓ Neste PaÍs
No seu artigo publica-

do na “Folha de S. Paulo” de 
12/10/2015, Gregório Duvivier, 
dizendo-se “apaixonado por Por-
tugal”, acusa os portugueses de 
não terem nenhuma relação afe-
tiva com as vogais. E dá alguns 
exemplos em que do lado de lá 
do Atlântico, certas palavras são 
pronunciadas como se as vogais 
não existissem. E dá um exem-
plo: confortável que em Portugal 
tem outra pronúncia. Ora, ora...

PoLÍtiCa
Portugal atravessa uma fase 

política complicada e com muitas 
indefinições. De um lado, está a 
coligação governamental – PSD 
e CDS – que venceu as eleições 
de 4 de outubro, mas não con-
seguiu a maioria absoluta; e, do 
outro, alinham os partidos da 
oposição, que dispõem agora de 
mais cadeiras na Assembleia da 
República pretendem inviabilizar 
a formação e o funcionamento 
do novo governo.

O impasse político assume 
uma gravidade maior não só por-
que interrompe o processo de 
recuperação da economia, que o 
governo procurava manter, mas 
também porque impede a apro-
vação do orçamento para o pró-
ximo ano que era obrigação do 
país já ter enviado à Comissão 
Européia, em Bruxelas.

Neste cenário de disputas acir-
radas e de impasses que parecem 
difíceis de ser transpostos pelos 
responsáveis dos partidos, o país 
corre o risco de mergulhar numa 
crise política de conseqüências 
imprevisíveis para o processo de 
recuperação da economia e para 
o combate aos múltiplos desequi-
líbrios que nos últimos anos têm 
exigido grandes sacrifícios de toda 
a população. E o acirramento de 
posições – cada um puxando a 
brasa para a sua sardinha – pode 
levar não só à perda do que o país 
já conseguiu melhorar com mui-
tos sacrifícios, como ainda tornar 
cada vez mais difícil assegurar o 
apoio dos parceiros europeus, 
que, como se viu no caso da Gré-
cia, não estão dispostos a aceitar 
as estropelias e os desacertos  de 
políticos irresponsáveis nos Esta-
dos-membros.

aCeRtos
A semana abriu com a notícia 

de que foram oferecidos a Antó-
nio Costa, do Partido Socialista, 
alguns cargos no próximo gover-
no para , com isso, se desobs-
truir o impasse do partido com a 
coligação PSD-CDS.

Seria uma forma de aliviar a 
turbulência e de por fim à insta-
bilidade política que, se continu-
arem, só prejudicarão o país e os 
portugueses.

maCaU
Nesta semana, tivemos no Rio 

de Janeiro (antes foi Santos e S. 
Paulo) a presença de Macau em 
vários eventos. Na segunda-fei-
ra, uma delegação do Instituto 
Internacional de Macau, tendo 
à frente o Presidente Dr. Jorge 
Rangel e o Vice-Presidente José 
Amaral, visitou o Real Gabinete. 
No domingo já tinham visitado a 
Casa de Macau, onde foram fi-
dalgamente recebidos pela Dire-
toria e associados da Casa. Na 
terça-feira, os trabalhos de um 
simpósio decorreram no Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, 
com a participação de intelec-
tuais brasileiros e portugueses 
– entre estes o Prof. Eugénio 
Anacoreta Correia e o Reitor da 
Universidade de Coimbra, Prof. 
João Gabriel Silva, além do Mes-
tre de Macau – Dr. Jorge Rangel. 
E na quinta-feira, no Centro Lu-
so-Brasileiro de Cultura, na Rua 
Pereira da Silva, 310, foi aberta 
uma exposição sobre temas ma-
caenses, que poderá ser visitada 
pelo público nos próximos dias 
(Macau – uma história de suces-
so).

Graças ao entusiasmo e ao 
trabalho dos dirigentes do Insti-
tuto Internacional de Macau (Dr. 
Jorge Rangel, e José Amaral), 
o território, com seus valores e 
sua História, com seu progresso 
e suas Universidades, com suas 
heranças e realizações, continu-
ará, no Brasil, a ser admirado e 
querido.

Bem hajam. E as famílias ma-
caenses residentes no Brasil ficam 
felizes com este empenho perma-
nente do Instituto Internacional 
de Macau em promover ações 
permanentes de difusão dos pa-
trimônios e riquezas culturais de 
sua terra e de sua gente. Além de 
manter todos os anos a realização 
de pesquisas e Bolsas de estudo 
sobre a terra e a gente, o passado 
e o presente de Macau.

FUteBoL
O nosso “Vasco” empatou 

com o “São Paulo”, mas mere-
cia a vitória. Foi falta de sorte. O 
clube ainda está com “Chances” 
de evitar o rebaixamento. Vamos 
“torcer”.

ReLaÇÕes
eCoNÔmiCas

Como era inevitável, o comér-
cio entre o Brasil e Portugal está 
a ressentir-se dos efeitos da cri-
se e nos últimos meses o volume 
das trocas entre os dois países 
declinou. Pode ser que com a 
proximidade do Natal e do fim 
do ano alguns produtos que Por-
tugal exporta mais nesta época 
provoquem alguma melhoria. No 
entanto, a situação está difícil...

FeCHo
O sorriso de uma criança faz 

a mãe chorar de alegria e felici-
dade. E nem uma pintura da Re-
nascença nos emociona tanto. 

Chegamos ao fim de uma jornada. Como na 
carta do Apóstolo São Paulo, combatemos o 
bom combate e fizemos o melhor trabalho de 
que fomos capazes, em prol da instituição e  
prestígio da nossa comunidade 

Quando a Federação foi fundada no início 
dos anos 30 do século passado pelos líderes da 
comunidade portuguesa do Brasil, eram outras 
as realidades – políticas, econômicas, culturais 
e sociais – dos dois países. A Federação sur-
gia, sob a inspiração de Carlos Malheiro Dias, 
para unir a colônia portuguesa, congrega-la em 
torno das associações e fazer chegar ao conhe-
cimento dos governos, as aspirações e os an-
seios coletivos.

Durante décadas, tendo à sua frente gran-
des compatriotas, de Albino Sousa Cruz ao Vis-
conde de Moraes, de Aventino Lajes e Antônio 
Alves Sarda, cumpriu sua missão e foi porta-
voz de reinvindicações coletivas e, de modo es-
pecial, legítima intérprete das posições da “co-
lônia” no contexto dos dois países-irmãos.

A queda do antigo regime com o advento da 
Revolução de 25 de abril e, a seguir, a demo-
cracia em Portugal, provocaram no universo as-
sociativo luso-brasileiro, como não podia deixar 
de ser, profundas mudanças. Essas mudanças 
não impediram, entretanto, que seguíssemos 
sempre com fidelidade os princípios patrióticos 
e os ensinamentos de nossos antepassados: 
acima dos governos e dos políticos estavam e 
estão os interesses do Brasil e de Portugal.

Seguindo essa máxima, atravessamos con-
junturas políticas diferentes, convivemos com 
governos de diversas tendências, mas visamos 
sempre objetivos nacionais e coletivos, não 
partidários, nem ideológicos, identificados com 
o entrelaçamento de duas Pátrias e com a ami-
zade de dois povos.

Mas nestas últimas décadas a nossa comu-
nidade repercutiu também o desvio da imigra-
ção portuguesa, que se direcionou sobretudo 
para os países europeus – e no Brasil as leis da 
morte foram atingindo, ano após ano, os velhos 
emigrantes e reduzindo o número dos portu-
gueses que optaram por realizar aqui seu proje-
to de vida. Nem tudo foram perdas, pois muitos 
dos que partiram foram substituídos, no âmbito 
associativo, por seus descendentes já nascidos 
neste país, ou por outros luso-brasileiros, que, 
com idêntico fervor e empenho, serviram a co-
munidade.

As mudanças estruturais e politicas em Por-
tugal a partir de “25 de abril” tiveram reflexos 
profundos também na emigração. Criou-se a 
secretaria das Comunidades e criaram-se nos 
países receptores da emigração os Conselhos 
das Comunidades, cujos representantes pas-
saram a ser os intérpretes das necessidades 
e dos anseios coletivos dessas comunidades. 

O EncErramEntO da FEdEraçãO
POrtuguEsa E LusO BrasiLEira

Isso para já não nos referimos aos 4 deputados 
eleitos para a Assembléia da República pelos 
círculos da emigração.

Neste novo cenário, órgãos representativos 
como a Federação, perderam influência, impor-
tância e a própria razão para existirem e funcio-
narem. Não havia motivos para mantê-los, pois 
o seu custeio foi sempre suportado pelas pró-
prias associações e com comunidades – e não 
pelos orçamentos oficiais.

No Brasil, além dos Conselhos das Comuni-
dades criados em diversos Estados, tivemos os 
reflexos do declínio de novos emigrantes, afe-
tando também a própria sobrevivência de muitas 
e tradicionais associações de raíz portuguesa.

A Federação por isso foi perdendo um es-
paço que em outras épocas ocupara com re-
sultados cívicos e associativos importantes. E 
a sua existência tornou-se meramente formal. 
Há muitos anos deixou de cobrar contribuições 
financeiras, os funcionários foram dispensados 
e absorvidos pelo Liceu Literário Português, o 
seu acervo (desde a documentação histórica, o 
prédio de sede, que conseguimos por doação da 
Fundação Calouste Gulbenkian, e outros ativos 
remanescentes, etc.), passam por determinação 
estatutária, para o Real Gabinete Português de 
Leitura do Rio de Janeiro.

Se, todos estivermos de acordo e se a nossa 
proposta for acolhida, a Federação das Associa-
ções Portuguesas e Luso-Brasileiras será extin-
ta. E podemos dizer que deixou um passado de 
realizações para a nossa comunidade, do qual 
todos nos podemos orgulhar.

Combatemos o bom combate – por Portugal 
e pelo Brasil.

Obrigado por tudo e obrigado a todos. Decer-
to que valeu a pena

Com estas convincentes , afirmações chega 
ao fim uma das mais ilustres agremiações  Por-
tuguesas , a Federação ,  o Dr Antonio Gomes 
da Costa , nosso líder eterno , observa as mu-
danças acontecendo,  e  as mudanças mudam 
coisas , nos aqui no Portugal em Foco , não po-
demos deixar estar com ele. Mas como foi dito 
em sua narrativa  , “combatemos o bom com-
bate” , então desta forma , não vamos deixar o  
combate , sendo ele agora diferente, no Rio de 
Janeiro e fora dele , somos muitos no Grande 
Rio, e não devemos deixar de conversar. No dia 
desta reunião , apareceu uma idéia , a qual o 
Jornal Portugal em Foco acha bastante conve-
niente , não criar uma Federação , os tempos 
são outros , mas criar um ambiente , onde os 
presidentes, se encontrem , para conversar so-
bre os problemas de cada um. Sem salas , sem 
contribuições , do tipo um almoço por mês , para 
conversar sobre assuntos da comunidade .

Ao Dr Antonio Gomes da Costa , nossa grati-
dão por todo o seu trabalho .   

dOminguEira Em PEnEdO
cOm FErnandO santOs
da cOncErtina nOta 10

15/11/2015
Venha passar um domingo super animado em Penedo, ao 

som da concertina de Fernando Santos.
E aproveitar para fazer suas compras antecipadas para o 

Natal, na linda cidade do papi Noel.
VaLoR: aPeNas R$ 120,00 (PoR Pessoa)
incluído: Ônibus de luxo com serviço de bordo

(almoço à parte)
saÍda: 15/11/2015 (domingo) às 07:00h na Rua Capitão Fé-

lix, 110 – Benfica, em frente ao Mercado Cadeg.

RetoRNo: Às 17:30h do mesmo dia
no mesmo local de embarque.

Reserva confirmada mediante à depósito,
vagas limitadas

Contato: 98693-9427 / 98611-1047
essa você não pode perder!

durão Barroso espera que coligação
e Ps “se entendam” em nome da 
estabilidade
O ex-presidente da Comissão Europeia Durão Bar-
roso afirmou, em Macau, esperar que a coligação 
PSD-CDS/PP e o PS se entendam para a formação 
do Governo, a fim de dar ao país “condições de 
estabilidade”. “Visto que não há uma maioria ab-
soluta na Assembléia  era importante que a força 
política que ganhou e a principal força da oposição 
se entendessem, dando ao país condições de esta-
bilidade e um governo coerente”, defendeu, ao su-
blinhar que “os partidos têm os seus interesses pró-
prios”, mas que “o país está acima dos partidos”.                                                                                                                                      
Neste sentido, o ex-primeiro-ministro considerou 
que “se não for possível que o governo tenha uma 
maioria que haja pelo menos acordos parlamenta-
res que permitam a estabilidade em Portugal”.
Portugueses aplicam mais 166 milhões 
nos produtos do estado
O Estado obteve mais 166 milhões de euros junto 
de pequenos investidores, através dos certificados. 
Os títulos de aforro continuam a representar uma 
pequena “fatia” do novo investimento, com a maior 
“fatia” do dinheiro a ser canalizada para os Certifi-
cados do Tesouro Poupança Mais . Captaram, em 
Setembro, mais de 150 milhões de euros.
 acordos para as 35 horas nas autarquias vão 
ser desbloqueados
Os acordos assinados entre as autarquias e os sin-
dicatos que podem servir para legalizar ou reduzir 
o horário para 35 horas vão agora ser publicados 
pela DGAEP. A decisão surge depois de divulgado 
o acórdão do Tribunal Constitucional que na se-

mana passada considerou inconstitucional a norma 
que permitia a intervenção do Governo nestes acor-
dos. A decisão foi divulgada pela DGAEP no seu site 
oficial, numa nota com data de 14 de Outubro que 
esteve indisponível até esta semana .
Portugal atribuiu quase 30 mil autoriza-
ções de residência em 2014
Em 2014, as autoridades portuguesas concederam 
perto de 30 mil primeiras autorizações de residên-
cia, sendo que quase 50% foram atribuídas por ra-
zões familiares. Brasil e China são as nacionalida-
des que mais autorizações receberam de Portugal.
Foram  46,5% dessas licenças foram atribuídas por 
razões familiares e 21,5% por motivos relacionados 
com emprego. Estes são dados que constam de um 
relatório publicado, pelo Eurostat e que mostra ain-
da que Brasil (28,0%), China (15,8%) e Cabo Verde 
(8,9%) são as nacionalidades, externas à UE, que 
mais requisitam primeiras autorizações de residên-
cia em Portugal.
Pedidos de adesão ao Psd disparam
O número de pessoas a manifestarem a intenção de 
se filiar no PSD tem vindo a aumentar consideravel-
mente nos últimos meses. O aumento nas adesões 
não é de agora: em julho, 435 novos militantes, em 
agosto 472 e em setembro 627. Mas foi a seguir às 
eleições, enquanto se avolumavam dúvidas sobre 
quem será convidado para formar governo, onde 
houve o boom,  foram 783 os pedidos de adesão. 
Alem do aumento de filiações, têm chegado à sede 
muitos e-mails e cartas. “A esmagadora maioria das 
cartas e dos e-mails expressam a indignação e o 
sentimento de injustiça das pessoas com tudo o que 
se está a passar desde a noite das eleições”,
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Notícias
de Oeiras

Mais de 200 portu-
gueses e espanhóis 
estão até domingo, em 
Oeiras; Lisboa, a parti-
cipar na 5.ª Conferência 
Ibérica de Empreende-
dorismo, um encontro 
que visa à troca de 
experiências e incenti-
vos à criação de novos 
negócios.

Nuno Campilho, um 
dos coordenadores da 
CIEM 2015 - Confe-
rência Ibérica para o 
Empreendedor ismo, 
subordinada ao tema 
“Empreender para Ven-
cer”, explicou que o ob-
jetivo do encontro é “es-
timular para não haver 
desistências”.

“Queremos que seja 
encarado como um in-
centivo, como motiva-
ção, para que quem 
está desmotivado te-
nha força para continu-
ar com o seu projeto e 
perceba que este é o 
momento para se dar o 
salto e criar condições 
para novas empresas”, 

sustentou.
A conferência di-

vide-se em jornadas 
científicas e técnicas, 
que decorrem até sex-
ta-feira, e culminam 
com uma feira local de 
empreendedor ismo, 
no centro histórico de 
Oeiras, onde estarão 
expostos projetos do 
concelho e outros mais 
experientes.

Realizada anual-
mente, a CIEM preten-
de encarar o empreen-
dedorismo como vetor 
de crescimento econô-
mico, promover a coo-
peração e proximidade 
entre Portugal e Espa-
nha de modo a tornar 
o empreendedorismo 
numa referência ibérica 
nos domínios acadêmi-
co e empresarial.

O dia de hoje é dedi-
cado à troca de ideias, 
numa vertente mais te-
órica, com a participa-
ção de representantes 
de universidades portu-
guesas e espanholas.

Empreendedores Portugueses e 
Espanhóis Promovem Incentivos 

Câmara recorre à Mina
de água para Regar 
Jardins do Palácio 

Marquês de Pombal

Os jardins do Palácio 
Marquês de Pombal, em 
Oeiras, começaram a 
ser regados com a água 
da mina local, substi-
tuindo a água da rede 
pública, o que irá permi-
tir uma poupança anual 
de 15 mil euros, refere à 
autarquia.

 A intervenção, en-
globada no “Plano Es-
tratégico da Água”, cujo 
investimento rondou os 
9.000 euros, irá permitir, 
segundo a Câmara de 

CANTANHEDE

MIRANDA Do DouRo

MIRANDElA

vINHAIs

Regiões & Províncias

Oeiras, uma poupança 
anual de cerca de 15 
mil euros no consumo 
de água.

 Trata-se da 18.ª 
captação de água em 
funcionamento no con-
celho, sendo já utiliza-
do este método de rega 
no Parque dos Poetas, 
da Quinta de Santo An-
tônio (Miraflores), do 
Parque Urbano de Mi-
raflores e da Fábrica da 
Pólvora de Barcarena, 
entre outros.

A chegada do carro da Biblioteca Itinerante de Cantanhede às esco-
las primárias de Ourentã e Cordinhã, na última quinta-feira, foi uma 

grande festa.
À exceção dos alunos do primeiro ano, que apenas visitaram o es-

paço, todos os outros já conheciam as dinâmicas e aproveitaram para 
escolher alguns dos livros que vão ler nos próximos dias.

Refira-se que a Biblioteca Itinerante de Cantanhede é um serviço gra-
tuito disponibilizado pelo município, através da sua biblioteca municipal. 
O carro, que foi recentemente remodelado, chega às escolas mais dis-
tantes da sede do concelho, facilitando o acesso dos alunos de escolas 
primárias e jardins de infância à leitura, permitindo a descentralização da 
oferta cultural por parte do município.

Miranda do Douro integra a Rede de Cidades Inteligentes de Portugal

Biblioteca Itinerante serve Escolas Distantes

Por decisão do comi-
tê estratégico da Rede 
Portuguesa de Cidades 
Inteligentes (RENER). A 
candidatura da cidade mi-
randesa foi aprovada por 
unanimidade.

Apesar de Miranda do 
Douro se integrar em zona 
de baixa densidade po-
pulacional, “tem projetos, 
políticas e desenvolveram 
esforços merecedores da 
confiança do organismo 
de decisão”, defende fonte 
da Inteli, gestora da Rede 
Portuguesa de Cidades In-
teligentes.

Desde sempre foi pre-
ocupação do município 
de Miranda do Douro o 
desenvolvimento susten-
tável baseado nas novas 
ferramentas de gestão e 
tecnológicas, integrando 

Faz agora Parte da Rede de
Cidades Inteligentes de Portugal

soluções eficientes que 
respondam às necessida-
des dos cidadãos de for-
ma integrada e inteligente.

A estratégia do muni-
cípio mirandês nasce do 
consenso e coordenação 
de todos os agentes eco-
nômicos locais, de forma 
a encontrar soluções para 
reforçar uma política de 
uma cidade inteligente e 
reforçar a sua postura pe-
rante o futuro.

A estratégia proposta 
pelo conceito de cidades 
inteligentes são uma res-
posta ao desenvolvimento 
econômico, social e turís-
tico de Miranda do Douro 
e para isso, esta autarquia 
quer aprender e integrar 
um grupo de trabalho que 
estabeleça melhores práti-
cas e procedimentos.

Recordo que a RENER 
nasceu em 2009 e iniciou 
com 25 Municípios, en-

quanto Rede Piloto para 
a Mobilidade Elétrica. Em 
2013 apostou no alar-
gamento temático de in-
tervenção, incorporando 
outras áreas como a efici-
ência energética, as ener-
gias renováveis, a gestão 
de água e resíduos, a go-
vernação e cidadania, a 
cultura e o turismo, numa 
lógica de modelo holístico 
de ‘cidade inteligente’. Pro-
moveu, ainda, ao longo do 
último ano, o alargamento 
geográfico da rede com a 
incorporação de mais Muni-
cípios nacionais, ganhando 
escala, massa crítica e ca-
pacidade de cooperação. 
É agora constituída por 46 
Municípios, 3 do Nordeste 
Transmontano, Bragança, 
Macedo de Cavaleiros e 
Miranda do Douro.

Decorreu no passa-
do dia 13 de outubro, nas 
instalações do Ministério 
da Economia, em Lisboa, 
uma reunião com o Se-
cretário de Estado Adjunto 
e da Economia solicitada 
pelo Presidente da Câma-
ra Municipal de Mirandela, 
na qual participaram tam-
bém Produtores de Alheira 
de Mirandela e a Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Mirandela enquanto en-
tidade gestora da Alheira 
de Mirandela ETG. Foi ain-
da realizada uma reunião 

Governo assume Compromisso
com Produtores de Alheira 

com o Diretor Geral de 
Alimentação e Veterinária.

O objetivo destas reu-

niões foi o de solicitar a 
intervenção junto das enti-
dades que têm gerido pu-

blicamente o assunto dos 
casos de botulismo relacio-
nados com o consumo de 
enchidos, nomeadamente 
a Autoridade de Seguran-
ça Alimentar e Econômica 
(ASAE) e a Direção Geral 
de Saúde, para a disso-
ciação clara da alheira do 
processo de uma única 
marca comercial que nada 
tem a ver com a Alheira de 
Mirandela, bem como so-
licitar também apoio para 
fazer face aos prejuízos 
que os produtores locais 
estão a sofrer.

RÉPTEIs EM EXPosIÇÃo NA CAsA DA vIlA
O Centro de Interpreta-

ção do Parque Natural de 
Montesinho, Casa da Vila 
em Vinhais, tem desde 10 
de outubro uma exposição 
sobre Répteis, aberta ao pú-
blico de segunda-feira a do-
mingo, das 9h00 ão 12h30 
e das 14h00 às 17h30, até 
30 de dezembro.

Nesta exposição é possí-
vel observar a evolução his-

tórica das espécies desde 
que se tornaram conheci-
dos há 340-335 milhões 
de anos até à atualidade. 
Neste momento, existem 
19.000 espécies de rép-
teis, dos quais 10.000 são 
aves, 9.766 são tartaru-
gas, lagartos, serpentes, 
anfisbênios, tuataras e 
crocodilos.

Esta exposição contém 

ainda informações gerais 
sobre as formas de alimen-
tação de algumas espécies 
e as ameaças, como a in-
trodução de espécies exó-
ticas, o atropelamento nas 
estradas, a destruição e 
degradação de habitats, a 
captura para comércio ile-
gal ou para colecionismo. 
Por fim, existe ainda uma 
amostra dos répteis exis-

tentes no Parque Natural 
do Alvão, como a Lagartixa
-ibérica, o Lagarto da Água, 
o Sardão, entre outros.

A mostra sobre Répteis 
foi organizada pela Câma-
ra Municipal de Vinhais, o 
Centro de Interpretação do 
Parque Natural de Mon-
tesinho e a Instituição de 
Conservação da Natureza 
e Florestas do Norte.
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Durante as 
homenagens, 
no palco, ve-
mos os casais 
Maria, Mário 
Simões, Maria 
Antônia Ri-
beiro, Antônio 
Ribeiro, Amé-
rico, Elizabete 
e os anfitriões, 
Dimas e Vera 
Lúcia, entre-
gando o troféu 
Fernando 
Pessoa alé, de 
uma rosa

Mais ami-
gos home-
nageados, 
Toninho 
Serápico 
e esposa 
Fernanda, 
os radialis-
tas Roberto 
Canázio, 
agradecen-
do a ho-
menagem 
junto a
Ana Paula 
Portugue-
sa, 

36.º aniversário do Programa viva Portugal

O tradicional corte do bolo com os aniversariantes, Luiz e esposa, 
Augusta, Toninho Serápico, Alfredo Amorim, Toninho Vieira, Dimas 
e Vera, entre outros

Mais homenagens 
na Vila da Feira, 
Dr. Sergio Viana, 
Ernesto Boaventu-
ra, Presidente da 
Casa da Vila da 
Feira, Carlos Maia, 
vocalista da Banda 
TB Show, Eduardo 
Rocha, o cantor 
José Chaves e o 
anfitrião, Dimas 
Ramos 

A Casa da Vila da Fei-
ra foi o palco de mais uma 
comemoração do Progra-
ma Viva Portugal, dos ra-
dialistas, Dimas Ramos e 
Vera Lúcia que vai ao ar 
todos os sábados na Rá-
dio Rio de Janeiro no Dail 
1400 AM das 9 às 11 ho-
ras. A confraternização, 
como sempre, teve início, 
pontualmente às 11:59h 
do jeito que foi programa-
do. O almoço constou da-
quele churrasco delicioso, 
self-service, com carnes 
nobres e guarnições, sar-
dinha portuguesa assada 
na brasa, arroz de baca-
lhau, etc... A festa foi mui-
to legal e descontraída 
tendo a animação do Con-
junto Típicos das Beiras 
que tocou a linda música 
gravada pelo cantor portu-
guês, Roberto Leal, tema 
de abertura do Programa 
Viva Portugal,dando inicio 
a tarde festiva, Concertina 
do Fernando Santos,Apre-
sentou-se também a nossa 
querida e estimada amiga, 
Isaura Milhazes, cantan-
do a linda canção “O Imi-
grante”. Dando sequência 
à programação musical, a  

Um verdadeiro espetáculo o sensacional show de concertinas com 
Toninho Serápico e Camilo Leitão, acompanhados do Sérgio no pan-
deiro e da Banda TB Show

Como é tradicional, nas suas apresentações, o cantor romântico 
Mário Simões, cantando e distribuindo rosas às senhoras presentes

um sensacional show de 
Desgarrada entre Toninho 
Serápico e o excelente Ca-
milinho Leitão, e logo a se-
guir um show com o cantor 

romântico, Mário Simões, 
mais uma vez brindando 
seu público com um belís-
simo espetáculo com lindas 
canções.  Como é normal 

nas festas do Dimas foram 
realizados os tradicionais 
leilões e Bingo, como sem-
pre, o amigo Dimas home-
nageando com um troféu 
do programa todos os  ami-
gos que, de alguma forma 
colaboram com o sucesso 
do programa Viva Portugal, 
principalmente aos seus 
patrocinadores, pela con-
fiança e prestígio nesses 
36 anos dessa parceria e, 
este ano, o troféu teve o 
nome do Poeta Fernan-
do Pessoa. Finalizando os 
trabalhos o Dimas e Vera 
Lúcia agradeceram a todos 
que prestigiaram a grandio-
sa festa do 36º aniversario 
do programa Viva Portugal.

O vice Con-
sul honorário 

de Portugal 
em Niterói, 

Dr. Fernando 
Guedes e 

esposa, Dra. 
Rosa Gue-

des, receben-
do o troféu 
Fernando 

Pessoa e ro-
sas do radia-

lista Dimas 
Ramos 

O casal Rosa e João Martins quando eram homenageados pelo ra-
dialista, Dimas Ramos

O casal, 
dona Ma-
ria Izabel 
e o Prior 

na Ordem 
N. S. do 
Carmo, 
Adelino 
Pedro, 

durante 
a entrega 
do troféu, 
na Casa 

da Vila da 
Feira 

Felipe Mendes, diretor do Jornal Portugal em Foco, recebendo 
sua homenagem das mãos do diretor do programa Viva Portugal, 
Dimas Ramos e ao lado da simpática Vandinha 

Mesa do “Sangue Bom da Barão” Comendador José Morais e espo-
sa Berenice, Paulo Cesar e dois amigos

Mário Simões, cantando para os amigos, os casais João e Rosa 
Martins, Irene e Adão Ribeiro, dona Fernanda Serápico, ao fundo, 
ainda vemos, Francisco Torrão, o homem do biscoito Globo

Durante a festa do 36º aniversario do programa Viva Portugal, dos 
radialistas Dimas e Vera Lúcia, na foto quando cumprimentava o 
amigo Gerson Monteiro, presidente da Radio Rio de Janeiro 

O simpático casal Vera e Dimas, confraternizando-se com os amigos 
Afonso e Florbela, Vitorino e Ilda, nosso radialista Maneca e Ana 
Paula Portuguesa, da Rádio Globo

Durante a 
festa de 

aniversário 
do programa 
Viva Portugal 
vemos o ca-

sal, o empre-
sário Antônio 

diretor do 
Posto Alegria  

e sua queri-
da esposa, 

Marluci, 
distribuindo 

felicidade 
pela home-

nagem

Amigos Veteranos Poveiros, participando do almoço dos 36 anos do Programa Viva Portugal, como 
acontece todos os anos

O cantor ro-
mântico, Mário 

Simões, rea-
lizou mais um 
belo show co-

memorativo ao 
36º aniversário 

do Programa 
Viva Portugal, 
acompanhado 
pelos amigos, 
da excelente 

Banda TB 
Show do Ro-

gério Costa
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PORTUGAL: NEVOEIRO 
NA POLÍTICA

das decisões que vierem a ser 
tomadas em Lisboa.

Quando menos se espe-
rava, pois já apareciam sinais 
positivos na economia e dese-
quilíbrios menores nas contas 
do governo, Portugal ficou 
ameaçado de entrar de novo 
num período de turbulência e 
de incertezas. E se isso acon-
tecer perder-se-ão muitos 
dos esforços e dos sacrifícios 
feitos para o resgate da crise 
que atingiu e enfraqueceu o 
país nos últimos anos.

O desfecho da disputa que 
está a ser travada pelos parti-
dos ainda é incerto. Que go-
verno o país vai ter? De que 
lado ficará, afinal, o Partido 
Socialista? Que reações virão 
da Europa comunitária? Que 
políticas vão ser reprovadas 
ou aceitas pelo Parlamento? 
Que Portugal os portugueses 
vão querer?

Neste quadro de “nevoei-
ro” e dúvidas no Terreiro do 
Paço, o melhor é esperar e 
“torcer” para que os portugue-
ses acertem o melhor cami-
nho – e não se deixem levar  
pelo desvario e pela ambição 
daqueles políticos que pare-
cem estar mais interessados 
em ganhar o poder do que 
em servir o país e fazer pela 
estabilidade das instituições e  
pelo bem-estar de todos.

A. Gomes da Costa 

Como se não bastassem 
os problemas e as dificulda-
des econômicas e sociais 
que os portugueses vêm en-
frentando nos últimos anos, 
resultantes da crise que levou 
o país à beira da bancarrota 
no crepúsculo do governo de 
José Sócrates, agravou-se de 
repente o ambiente político 
em conseqüência dos resulta-
dos das eleições legislativas 
de 4 de outubro. É que embo-
ra a coligação que estava no 
governo, formada pelo PSD e 
CDS,  tenha conseguido ele-
ger a maioria dos deputados 
para a Assembleia da Repú-
blica, não alcançou  “quorum” 
suficiente para assegurar a 
maioria absoluta.

Em seqüência aos re-
sultados eleitorais, o Partido 
Socialista  (o segundo mais 
votado) uniu-se aos demais 
partidos da esquerda radical 
(PCP e BE) e o país corre o 
risco de entrar num período 
de instabilidade política.

Para já as desavenças e 
os desencontros partidários 
trazem conseqüências negati-
vas à economia. As empresas 
retraem-se até haver uma de-
finição do governo; o desem-
prego aumenta; o déficit públi-
co agrava-se com a quebra de 
receitas; não se fazem novos 
investimentos; os bancos cor-
tam as operações de crédito 
– e os parceiros da Comissão 
Europeia ficam na expectativa 
do desfecho dos impasses e 

Tem apenas 2 lugares 
e 3 rodas, gasta um 

euro para fazer 100 km e 
tem autonomia para 400 
km graças à sua eleva-
da eficiência: é o Veeco, 
o primeiro veículo elétrico 
português, cuja produção 
industrial irá iniciar-se no 
primeiro trimestre de 2016.

“Ainda não estamos a 
aceitar encomendas fixas, 
porque estamos a negociar 
encomendas com os forne-
cedores, mas tenho interes-
sados para todos os que po-
demos produzir no primeiro 
ano, cerca de 200”, revela 
João Oliveira, mentor do pro-
jeto.

Desenvolvido em con-
sórcio pela empresa familiar 
do Entroncamento VE-Ve-
ículos Elétricos e o Instituto 
Superior de Engenharia de 
Lisboa, o primeiro protótipo 
custou cerca de 1,5 milhões 
de euros, dos quais 900 mil 
financiados por fundos co-
munitários e está pronto des-
de o início de 2012. A produ-

Carro Elétrico Português em 2016

ção industrial está dividida 
entre várias empresas portu-
guesas parceiras do projeto, 
e o preço rondará 23 a 25 mil 
euros, já com baterias inclu-
ídas.

O custo elevado dos ve-
ículos elétricos será, ainda, 
um dos principais desmoti-
vadores da adesão à tecno-
logia em Portugal, apesar 
dos incentivos fiscais e do 
subsídio a abate que vigora 
até ao fim do ano. Segundo 

fonte do Governo, até ao 
início de agosto, apenas 58 
portugueses beneficiaram do 
subsídio de 4500 euros para 
trocar o veículo convencional 
por um elétrico ou híbrido. 
Até maio, venderam-se ape-
nas 187 carros elétricos e 97 
híbridos. “Ao todo, teremos 
cerca de mil veículos deste 
gênero em Portugal”, adianta 
Helena Silva, diretora execu-
tiva do CEIIA.

Nissan, Mercedes, Re-

nault, Opel, Peugeot e VW 
comercializam modelos ex-
clusivamente elétricos em 
Portugal que, mesmo com 
subsídios ou campanhas de 
retoma, não custam menos 
de 15 500 euros e obrigam ao 
pagamento do aluguer men-
sal das baterias, um valor 
que fica entre 50 e 79 euros. 
A grande vantagem está no 
custo de utilização: ronda um 
euro por cada 100 km percor-
ridos ou menos, enquanto o 
carregamento nos postos pú-
blicos portugueses ainda não 
tem qualquer custo.

O objetivo nacional é ser, 
a seguir à Índia e à Holan-
da, o terceiro país com mais 
quota nos 20 milhões de veí-
culos elétricos e híbridos que 
deverão circular até 2020, no 
âmbito do projeto da Agência 
Internacional de Energia, no 
qual Portugal participa. Um 
valor ambicioso face ao sto-
ck atual, mas realista, dado o 
crescimento rápido da tecno-
logia, que vai permitindo des-
cer os preços dos veículos.

Dez dos 19 municípios 
dos Açores já têm aprova-
do o chamado IMI familiar, 
que estabelece descontos 
para agregados com de-
pendentes sobre prédios 
destinados a habitação 
própria e permanente. A lei 
permite uma redução do 
Imposto Municipal sobre 
Imóveis de acordo com o 
número de dependentes 
do agregado familiar: até 
10% para famílias com um 
dependente, até 15% com 
dois dependentes e até 
20% com três dependen-
tes. O IMI familiar consta 
do Orçamento do Estado 
para 2015, mas só será 
aplicado no próximo ano. 
As assembléias munici-
pais que aprovarem a me-
dida têm que comunicar 
as reduções à Autorida-
de Tributária e Aduaneira 
até 30 de novembro. Se-
gundo dados avançados 

à Lusa pela Associação 
de Municípios da Região 
Autônoma dos Açores, 
nas autarquias da Ribeira 
Grande, Povoação, Lagoa  
e Praia da Vitória a redu-
ção prevista na lei de IMI 
familiar com dependen-
tes já foi aprovada, assim 
como nos três municípios 
do Pico (Lajes, São Ro-
que e Madalena) e ainda 
na Calheta de São Jorge. 
Na Horta, ilha do Faial, a 
redução só abrange o ter-
ceiro escalão, famílias com 
três ou mais dependentes. 
Na mais pequena ilha dos 
Açores, o Corvo, a medida 
não está para já nos pla-
nos da autarquia, já que 
teria “um impacto mínimo”, 
até porque algumas das 
poucas famílias que pode-
riam ser abrangidas “não 
têm habitação própria e 
vivem em casas alugadas 
ou de familiares”.

Dez Municípios dos Açores já 
aprovaram IMI Familiar

Cerca de 60 mil pessoas 
assistiram este ano a espe-
táculos tauromáquicos no 
Campo Pequeno, em Lis-

boa, numa temporada com-
posto por 12 corridas e uma 
novilhada, disse  fonte da 
empresa que gere o espa-

Campo Pequeno com 60 mil Espectadores este Ano
ço. Segundo a Sociedade 
de Renovação Urbana do 
Campo Pequeno, a taxa mé-
dia de ocupação por corrida 
de toiros foi de 81,3%, este 
ano, refletindo um aumen-
to de 6,3% relativamente 
aos 75,0% da temporada de 
2014. De acordo com a mes-
ma fonte, passaram este ano 
pelas bancadas do Campo 
Pequeno “cerca de 60 mil es-
petadores”, o que representa 
um “aumento de 20,6%” em 
relação a 2014. A temporada 
tauromáquica abre todos os 
anos no dia 01 de fevereiro, 

em Mourão, no distrito de 
Évora, com a realização de 
um festival taurino que en-
volve figuras do toureio de 
Portugal e Espanha. A épo-
ca encerra, por “tradição”, 
no dia 01 de novembro, no 
Cartaxo,  mas este ano, ex-
cepcionalmente, vai também 
decorrer na mesma data 
um festejo taurino na Arena 
d´Évora. Ainda no Campo 
Pequeno, cerca de 7 mil pes-
soas, de 86 países, visitaram 
o museu taurino desde a sua 
inauguração no dia 02 de ju-
nho deste ano

“O presidente da marca 
assegurou que o investimen-
to de 677 milhões de euros 
em Portugal segue como 
previsto, não tendo sido mini-
mamente afetado pelo plano 
de cortes nos investimentos 
anunciado pela Volkswa-
gen”, lê-se no comunicado 
do Ministério da Economia, 
divulgado após uma reunião 
por teleconferência entre 
representantes do Governo 
português e da marca alemã.

Nesse encontro à dis-
tância participaram Herbert 
Diess, membro da admi-
nistração do Volkswagen e 
responsável da marca para 
as viaturas ligeiras de passa-
geiros, o responsável da Au-
toeuropa em Portugal, Antó-
nio Melo Pires, o ministro da 
Economia, Pires de Lima, e 
ainda o Secretário de Estado 
Pedro Gonçalves.

Segundo o Governo, sem 
cortes no investimento, “a 

nova unidade de produção 
entrará em laboração até 
2018 com um nível de ativi-
dade previsivelmente igual 
ou superior ao que foi contra-
tualizado com a AICEP”.

O grupo Volkswagen de-
tém em Portugal a fábrica 
da Autoeuropa, em Palme-
la, onde são produzidos os 
modelos Volkswagen Eos, 
Scirocco e Sharan e Seat 
Alhambra.

Em março de 2014, o gru-
po anunciou um investimento 
de mais 670 milhões de eu-
ros e a criação de mais de 
500 postos de trabalho para 
o período entre 2014 e 2019, 
que previa também a vinda 
de novos modelos para a fá-
brica após a descontinuação 
do Volkswagen Eos e permi-
tia dobrar a produção e a ca-
pacidade de exportação da 
empresa.

Havia dúvidas sobre a 
continuidade na totalidade 

Governo diz ter Garantias da Volkswagen que 
Autoeuropa não será Afetada por Cortes

deste projeto, uma vez que o 
grupo Volkswagen anunciou 
que vai reduzir em 1 bilhão 
de euros por ano os investi-
mentos previstos para a mar-
ca Volkswagen.

Em Portugal existem cer-
ca de 117 mil veículos afe-
tados pela fraude e que pre-
cisam de ser corrigidos, das 
marcas Volkswagen, Audi, 
Sköda e Seat. 

Foi ainda “reiterada a 
garantia de que os proprie-
tários dos veículos não se-
rão chamados a assumir 
qualquer responsabilidade 
financeira, ou de outra or-
dem”, estando assim “prote-
gidos de custos resultantes 
das modificações dos moto-
res ou outros que venham a 
ser determinados”, de acor-
do com o comunicado.
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No dia em que Cavaco 
Silva recebeu Passos 

Coelho em Belém pela se-
gunda vez, desde as elei-
ções legislativas, a TVI24 
diz que o presidente vai in-
digitar o líder da coligação 
Portugal à Frente como 
primeiro-ministro , após as 
reuniões com os partidos.

O líder do PSD afirmou 
que informou o presidente 
da República das diligên-
cias feitas para criar con-
dições de estabilidade e 
governabilidade. “Vim in-
formar o senhor presidente 
da República das diligên-
cias que fiz com vista a criar condições de estabilidade e de 
governabilidade no país, dado que presido ao partido mais 
votado nas últimas eleições”, declarou no final da audiência.

Cavaco Silva vai indigitar Passos Coelho
Recordando que Cava-

co Silva lhe tinha solicita-
do que “fizesse diligências 
com vista a criar condições 
para uma solução de gover-
nabilidade no país”, Passos 
Coelho referiu que cabe 
agora ao presidente da 
República indigitar o futuro 
primeiro-ministro depois de 
ouvir os partidos políticos.

“Compete agora, depois 
de ouvir os partidos políti-
cos, nos termos da Consti-
tuição, ao senhor Presiden-
te da República proceder 
à indigitação de um futuro 
primeiro-ministro de acordo 

também com aquilo que será a sua avaliação e o seu julga-
mento que não deixará com certeza de merecer informação 
da parte do próprio presidente da República”, acrescentou.

Dirigente do CDS não tem 
dúvidas de que Cavaco dará 
posse a Passos Coelho, já 
que “3 derrotados juntos não 
fazem um vencedor”. Um 
Governo PS teria um primei-
ro-ministro “vexado” pelas 
cedências à esquerda.

Eu e todas as pessoas 
que foram para casa espera-
vam e continuam a esperar 
que o candidato a primeiro-
ministro que manifestamente 
ganhou as eleições seja o fu-
turo primeiro-ministro. É o mí-
nimo que se pode esperar de 
uma democracia: que quem 
ganhou possa constituir go-
vernos e tenha condições 
para exercer o seu mandato.

Se por absurdo aconte-
cesse, seria uma aliança con-
trademocrática. Não devia 
nem podia acontecer. O que 
une PS, PCP e BE? O instinto 
de sobrevivência de António 
Costa. A vontade de não te-

Pires de Lima: ‘Antônio Costa está a Brincar com o Fogo’
rem um governo liderado pelo 
PSD e pelo CDS. Os 3 par-
tidos têm diferenças abissais 
em relação à forma como 
encaram a União Européia, 
o euro, o tratado orçamental 
e as nossas responsabilida-
des perante a dívida. A única 
grande motivação que levaria 
esses 3 partidos a juntarem-
se num governo seria con-
trariar a vontade eleitoral que 
deu a vitória a Passos Coelho 
e a Paulo Portas.

 A verdade é que aquilo 
que seria expectável é que 
um líder derrotado de uma 
forma tão clara como a do dia 
4 de outubro tivesse assumi-
do as suas responsabilidades 
e iniciado ele próprio um perí-
odo de clarificação dentro do 
PS. Os discursos de António 
Costa desde então têm-se ca-
racterizado pela volatilidade, 
num estilo ziguezagueante. 
Não acredito que o Presiden-

te da República legitime uma 
obscenidade política com es-
sas características. Não deve 
sequer dar espaço político 
para que essa fantasia seja 
experimentada. Houve 70% 
dos portugueses a dizer que 
não queriam  António Costa 
como líder de governo, houve 
90% dos portugueses a dizer 
que não queriam o BE e o 
PCP. Seria bizarro que estes 
partidos encontrassem uma 
maneira completamente arti-
ficial de irem parar todos ao 
Governo.

António Costa anda a 
brincar com o fogo e devia 
ter a noção de que 3 derrota-
dos somados não fazem um 
vencedor. O único vencedor 
político a 4 de outubro foi a 
coligação e Passos Coelho 
é o único político que tem 
legitimidade para formar um 
governo. Creio que será isso 
que vai acabar por aconte-

cer. Já são conhecidos os 
resultados eleitorais, a co-
ligação tem 107 deputados 
, mais de 48% dos deputa-
dos são da coligação. Não 
me restam muitas dúvidas 
de que Passos Coelho será 
indigitado como primeiro-mi-
nistro e formará um governo.

Esta decisão foi transmiti-
da aos jornalistas pela porta-
voz do BE, Catarina Martins, 
em conferência de imprensa, 
num hotel de Lisboa, no final 
da reunião da Mesa Nacional 
deste partido, órgão máximo 
entre convenções.

A resolução aprovada por 
unanimidade pela Mesa Na-
cional do BE fala “na viabi-
lização de um Programa de 
Governo” e “na votação de 
cada orçamento do Estado”, 
e não refere a possibilida-
de de um Governo conjunto 
com o PS. Contudo, segundo 
a porta-voz do BE, “não há 
nenhum limite no mandato”.

Questionada se está ex-
cluída a possibilidade de o 
BE entrar num Governo com 
o PS, Catarina Martins con-
siderou que essa leitura “é 
precipitada”, acrescentando: 
“Neste momento, o que está 
aqui são as garantias que o 
BE considera poder dar já 
face ao passo das negocia-
ções, que já não são poucas, 
porque já é um grande passo 

que é dado, e histórico, no 
nosso país”.

Interrogada se o mandato 
conferido pela Mesa Nacio-
nal estabelece algum limite 
quanto à forma que um acor-
do com o PS poderá assumir, 
a porta-voz do BE respon-
deu: “Não há nenhum limite 
no mandato”.

Na sua intervenção inicial 
nesta conferência de impren-
sa, Catarina Martins reiterou 
que, “pelo BE, Passos Coe-
lho e Paulo Portas não serão 
Governo”.

Depois, referindo-se às 
negociações com o PS, con-
siderou: “Hoje, com a aprova-
ção por unanimidade da ratifi-
cação do mandato da equipe 
negocial com o BE para as 
condições de um Governo 
que proteja empregos, salá-
rios e pensões, nos termos 
em que as negociações estão 
a correr, há condições acres-
cidas por parte do BE de es-
tabilidade, de determinação 
para que essas negociações 
cheguem a bom porto”.

Bloco ratifica Negociações 
com PS sem “Nenhum Iimite”

O vice-primeiro-ministro 
indicou também que a coli-
gação ainda não obteve res-
posta por parte do PS à carta 
enviada

O presidente do CDS-PP, 
Paulo Portas, afirmou que a 
coligação Portugal à Frente 
está disponível para nego-
ciações mas não para ence-
nações, acrescentando ain-
da não ter recebido resposta 
à carta enviada ao PS.

“A nossa posição desde o 

primeiro dia foi sempre a de 
ter abertura total e sem re-
servas quanto à busca e ao 
empenho político, autêntico 
e intenso em encontrar com-
promissos e nós também fo-
mos esclarecendo que para 
negociações temos disponi-
bilidade total, para encena-
ções não somos o parceiro 
ideal”, afirmou Paulo Portas 
aos jornalistas no final de 
uma reunião com a Confede-
ração do Turismo Português.

Coligação Disponível para
Negociações mas não

“para Encenações”O ex-presidente do Go-
verno Regional e do PSD/
Madeira, Alberto João Jar-
dim, anunciou que desistiu de 
apresentar uma candidatura 
às eleições Presidenciais.

“Embora, como cidadão, 
continue a lutar por aquilo 
que acho ser o melhor para 
o nosso país, mormente atra-
vés dos meios a que tenho 
acesso, decidi não protagoni-
zar quixotismos nas eleições 
presidenciais, apesar de na 
Madeira ter reunido o volume 

necessário de apoios para 
apresentar a candidatura”, 
disse Jardim em conferência 
de imprensa no Funchal. Al-
berto João Jardim manifes-
tou, no entanto, o seu apoio 
a Marcelo Rebelo de Sousa 
pela “amizade e atenções” 
que lhe deve apesar de reco-
nhecer de serem “opostos na 
consideração do sistema po-
litico-constitucional que vem 
destruindo Portugal”.Manifes-
ta ainda o seu apoio à can-
didatura de Marcelo Rebelo 

de Sousa pela “sua coerên-
cia com valores que sempre 
nortearam a sua vida”, “pela 
sua independência pessoal e 
científica”, pelas suas “rigo-
rosas concepções e práticas 
da doutrina social cristã” e 
“conhecido distanciamento à 
política austeritária da direção 
do partido”.Jardim disse que 
decidiu não se “prestar a no-
vas represálias institucionais” 
que tem sido sujeito por cau-
sa das suas “opções livres e 
legítimas na vida pública”.

Jardim Desiste de Apresentar Candidatura a Belém

Os seguristas continuam a 
reunir-se, mas com um ritmo 
mais intenso, nestes dias em 
que pode jogar-se a continuida-
de de António Costa como se-
cretário-geral.Fazem-se contas 
aos deputados que entraram 
pela quota minoritária negocia-
da por Álvaro Beleza. O com-
portamento destes elementos 
da bancada do PS a um acordo 
para um governo apoiado por 
PCP e BE e o exercício é difícil. 
“Não há um ‘bloco segurista’, 
não vão agir todos no mesmo 
sentido”, sinaliza um deputado 
do PS.                                                                                                                                             

Se António Costa quiser que o grupo parlamentar so-
cialista vote a prometida moção de PCP e BE para a rejei-
ção do governo de Passos Coelho, pode ter um problema. 
Os deputados comunistas e bloquistas somam 36 e são 
precisos mais 80 para totalizar a maioria absoluta de 116 
deputados - a que a Constituição obriga - para derrubar o 
governo. Com 86 deputados eleitos, Costa precisa de ga-
rantir que não haja pelo menos 7 ‘dissidentes’ na bancada.                                                                            
as são 15 os deputados eleitos na quota segurista que, na 
sua maioria, preferem que o PS apoie um governo da coli-
gação em vez de se associar à extrema-esquerda. Só que 
há outros fatores a pesar na balança e, no núcleo duro desta 
ala, há quem faça cálculos à determinação de cada um.Al-
berto Martins é apontado pelos seguristas para a presidência 
da Assembléia e não quererá contribuir para a instabilidade 
do partido. “Vai haver muita pressão e estão enganados os 
que acham que será fácil ‘entalar’ Costa”, diz um dirigente 

Alta Pressão Sobre a Minoria Segurista
socialista. A imprevisibilidade 
é elevada: tudo se poderá de-
cidir por 3 ou 4 deputados que 
transitem para um lado ou para 
o outro.                                                                                                                                          

Caso contrário, os deputa-
dos correm o risco de ser alvo 
de sanções disciplinares que 
podem levar à expulsão do par-
tido. Apesar de o mandato de 
deputado não poder ser retira-
do, poderão ficar no Parlamen-
to como independentes, sem o 
apoio do grupo parlamentar. E 
na direção de Costa confia-se 
que nenhum socialista queira 
arriscar. “Quando alguém vio-

la a disciplina partidária, há uma última consequência: sair 
do PS. Ninguém vai querer isso”, acredita a mesma fonte. A 
cabeça de lista por Coimbra, Helena Freitas, é uma indepen-
dente que tem demonstrado não estar totalmente alinhada 
com a direção: primeiro ao apoiar a candidatura de Maria de 
Belém e depois ao preferir uma solução de governo lidera-
da pela coligação. “Passos Coelho ganhou as eleições e tem 
todo o direito a governar. É assim que interpreto a vontade 
dos portugueses, respeitando a percepção prevalecente na 
nossa democracia”, escreveu no Facebook.Sérgio Sousa 
Pinto discorda da estratégia seguida de aproximação à extre-
ma-esquerda , o que levou à sua demissão do Secretariado 
Nacional, e já deu provas de que não teme pressões. Num 
texto publicado no Facebook, afastou as críticas de “antico-
munismo” de que tem sido alvo para dizer que PCP e BE não 
querem ir para o Governo. “Querem um Governo fraco do PS, 
para derrubarem quando for oportuno”, escreveu. 
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Dia Do poveiro e aniversário
Do rancho eça De Queirós

Dando continuidade a celebra-
ção do Dia do Poveiro, iniciada 
no dia 11 de Outubro, na se-
mana passada chegava a hora 

da grande festividade. O último domin-
go 18 foi marcado por momentos de fra-
ternidade, amizade e emoção daqueles 
que aqui no Brasil, não necessariamen-
te portugueses, mas que possuem o 
sentimento poveiro, e com orgulho e 
muita raça, homenageavam a “sua gen-
te simples do mar” através das figuras 
de seus memoráveis heróis salva-vidas 
como o Cego do Maio, Patrão Sergio e 
Patrão Lagoa.

A festa já se iniciou com o ritmo con-
tagiante do animado conjunto Claudio 
Santos e seus amigos que instigavam 
a todos para dançar as modas, viras e 
bailinhos portugueses, agradando ao 
público presente em cheio.

Foi servido de almoço o tradicio-
nal e farto Cozido Poveiro, com va-
riedades de pratos como opções a 

muitos gostos.
Abrilhantando ainda mais a tarde 

poveira, o Rancho Juvenil da Casa do 
Minho realizou uma bonita exibição, ga-
rantindo que as tradições das danças 
portuguesas ainda vai se prolongar por 
muito tempo.

Faltava o grupo aniversariante, 
63 anos sendo completados de puro 
amor, autenticidade e dedicação à 
Póvoa de Varzim, e desta vez o foco 
da homenagem do Rancho Folclo-
rico Eça de Queirós era justamente 
“as gentes poveiras”. Desta forma, os 
componentes se trajaram com roupas 
de Trabalho, romarias e  tricanas po-
veiras, dando uma pequena amostra 
do quanto é diversificado e rico o fol-
clore poveiro. No repertório sonoro, 
somente músicas do cancioneiro po-
pular da Póvoa como o Mar enrola na 
Areia, Vira de Proa, Vira do Pescador, 
Fandango entre outras. Resultado, 
uma apresentação grandiosa.

Belissima 
atuação 
do R. Eça 
de Quei-
rós com 
trajes 
diversifi-
cados

Conjundo Claudio Santos e amigos animando a festividade

Traje de trabalho sendo apresentado por uma bela poveira

Joviali-
dade e 
garra na 
apresen-
tação do 
Rancho 
Juve-
nil da 
Casa do 
Minho

Todo encanto do Rancho Eça de Queirós se apresentando aos convidados

Presidente 
Carlinhos da 

Casa dos 
Poveiros 

entregando 
uma lem-

brança pela 
passagem do 

Rancho Ju-
venil da Casa 
do Minho no 

63º aniversá-
rio do R. Eça 

de Queirós

Panorama da confraternização da festa do dia do Poveiro

Sendo o dia do poveiro uma data so-
mente comemorada na Casa dos Po-
veiros, a diretoria desta instituição re-
lembra e parabeniza seus fundadores, 

as pessoas que lutaram e os que ainda 
lutam por manter vivo no Brasil o orgu-
lho de se sentir poveiro, seja ele nato 
ou agraciado por vontade de Deus.
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Não perca, Roberto 

Leal vem aí com mais 

um grande show no 

Arouca São Paulo 

Clube. Teremos mais 

uma Noite Portugue-

sa no próximo dia 

07.11.2015. 

FAÇA SUA RESERVA. 

Um flagrante do en-
lace da belíssima 
Daniela Viveiros aqui 
com seu amado Ser-
gio La Valle. O enlace 
foi no ultimo dia 04.10 
no Espaço Escandi-
navo. A titia dos noi-
vos e nossa também 
Sra. Justina de Vi-
veiros Pereira, deixa 
aqui registrados seus 
votos bem como nós, 
de felicidades eter-
nas ao jovem casal.

Olhem só o presidente da Casa de Portugal do Grande ABC Car-
los Jose Rodrigues dando bons exemplos. Em dia de evento, fica 
só no refrigerante aqui com o cunhado e diretor da entidade Dr. 
Geraldo F. Rodrigues Junior.

Está chegando o grande dia da re-inauguração do salão de fes-
tas da Casa de Brunhosinho. Será no próximo dia 30.10, la es-
taremos.

Armindo Dias - Natural de Pombal Lançou Livro
O mega empresário Luso-Brasileiro Ar-
mindo Dias, de 83 anos, natural da La-
garteira - Pombal, Portugal, presidente 
do Grupo Arcel, cuja holding uma das 
maiores do interior de São Paulo, de-
tém o Royal Palm Hotels & Resorts, as 
concessionárias de veículos do Grupo 
Tempo e a agência MKT Contemporâ-
neo, lançou no ultimo dia 28 de setem-
bro de 2.015, em sessão de autógrafos 
para ilustres convidados, o seu livro 
“Armindo Dias: Uma Vida de Dedica-
ção a Deus, à Família e ao Trabalho” 
(da Editora Novo Século). O livro conta 
sua trajetória de sucesso, e foi escrito 
pelo jornalista Elias Awad, biógrafo de 
muitos outros empresários de sucesso. 
A obra de 400 páginas, levou 18 meses 
para ser concluída.  Armindo Dias veio 

para o Brasil ainda jovem com 24 anos. 
Em Portugal trabalhava na pequena la-
voura da família e veio para Salvador 
Bahia. Ali chegou sozinho depois de 
treze dias no mar, e com muitos sonhos 
para realizar, veio para trabalhar como 
representante numa fabrica de choco-
lates. Sempre arrojado e de perfil em-
preendedor, atuou por 34 anos no ramo 
alimentício sendo fundador da Empre-
sa, Doces Campineira, companhia que 
três décadas depois, se tornou líder 
nacional do segmento com a marca 
Triunfo, e depois disso, investiu em no-
vos mercados. Apesar de naturalizado 
nunca esqueceu suas raízes as quais 
visita em todos os anos. Em 2014, o 
seu hotel The Palms, hospedou Cristia-
no Ronaldo e a delegação portuguesa 

na Copa do Mundo em Campinas. No 
dia do lançamento da obra, Armindo 
Dias contou trechos escritos no livro: 
“Resolvi migrar e um dos lugares com 
atrativo grande na época era o Brasil, 
primeiro por causa da língua, e depois 
porque eu sabia que tinha tudo para ser 
o país que é, e pode ser ainda muito 
maior. Quando vim para o Brasil, no co-
meço não foi fácil, como nada foi fácil 
no começo, mas felizmente eu, hoje, 
agradeço a Deus por todas minhas 
oportunidades”. A historia de sucesso 
de Armindo Dias é contada pelo autor 
Elias Awad, que há 12 anos escreve 
biografias empresariais e livros sobre 
empreendedorismo e motivação. Já 
atuou como repórter em emissoras de 
TV, é graduado em jornalismo e admi-

nistração de empresas, e pós-gradua-
do em liderança e gestão de pessoas 
e equipes. Além de pensamentos do 
empresário, relatos sobre a carreira e 
a família, a biografia traz fotos e depoi-
mentos. O autor Elias Awad disse que 
a biografia de Armindo Dias, difere das 
demais que já escreveu, no aspecto de 
enxergar que Dias, tem muito amor a 
compartilhar com a família, sentimento 
que muitas vezes teve tempo para ex-
pressar e agora, realizado e satisfeito, 
presa por isso. Na abertura do livro, 
“Uma Vida de Dedicação a Deus, à 
Família e ao Trabalho”, que em breve 
estará nas livrarias, Armindo Dia escre-
veu: “Ainda tenho força, inteligência e 
disposição para continuar a jogar e pu-
xar a rede”.

O livro “Armindo Dias: Uma Vida de Dedicação a Deus, à Família e ao Tra-
balho” (da Editora Novo Século).

O protagonista do Livro “Armindo Dias: Uma Vida de Dedicação a Deus, à 
Família e ao Trabalho”.

Com. Armindo Dias e o casal amigo Sra. Verôni-
ca Heinzelmann e o Sr. Celso Semedo Fernandes 
ex-presidente da Casa de Portugal de Campinas.

Sr. Adelino da Ponte Presidente da Casa de Portugal 
de Campinas, o Com. Armindo Dias, a esposa Sra. 
Célia Dias e o vice presidente Sr. João Batista Meira.

O Com. Armindo Dias e o autor e jornalista Elias 
Awad.

Festival da Sardinha No Rancho Português
Diante do sucesso do primeiro festival 
da sardinha, a direção do Rancho Por-
tuguês, ira repetir esse sucesso. Será 
nos dias 23 e 24 de outubro, e você 
poderá comer sardinhas a vontade. O 
Rancho Português chegou à São Pau-
lo e Rio de Janeiro, com a proposta de 
mostrar um pouco do que é Portugal 
e fazer com que brasileiros, portugue-
ses e descendentes que aqui residem 
sintam-se como se estivessem em 
uma extensão de seus lares assim 
que ali entram. A mesa é farta e tra-
dicional, com receitas cheias de his-
tórias, passadas de geração em gera-
ção entre as famílias. Como toda casa 
portuguesa que se preze, não pode ali 
faltar bacalhau. Difícil é escolher entre 
as 15 receitas que levam o pescado, 
cada uma com um toque especial. 
Impossível não se deliciar com as op-
ções de entradas, petiscos, e com a 
variedade de sobremesas portugue-
sas que vão do tradicional Pastel de 
Belém até o exótico Pudim do Abade 

de Priscos. Isso sem contar com duas 
adegas que contemplam mais de 700 
rótulos de vinhos portugueses e com 
um empório repleto de objetos de de-
coração nacionais e importados, lou-
ças portuguesas e diversos produtos 
alimentícios de primeiríssima qualida-
de que você pode levar para casa. As-
sim, muito mais do que um restauran-
te, o Rancho Português chegou para 
ser um pedacinho de Portugal em São 
Paulo. Seja pela gastronomia, arqui-
tetura, decoração ou pelos produtos 
que oferecem em sua loja, cada deta-
lhe faz parte de uma viagem ibérica a 
ser explorada com os cinco sentidos. 
Lema da casa: “Somos apaixonados 
pela Gastronomia Portuguesa”. E 
anote aí, às terças feiras temos jan-
tar com fados. Faça sua reserva Av. 
dos Bandeirantes, 1051 - Vila Olímpia. 
(Esquina com Rua Alvorada)
São Paulo 
Email: contato@ranchoportugues.com.br 
Tel: (11) 26392077
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Lobo das letras portuguesas
Tão adoravelmente arrogante quan-
to José Maria d’Eça de Queiroz 
(1845 – 1900), mestre do realismo 
lusitano, e José Saramago (1922 
– 2010), vencedor do Prêmio No-
bel de Literatura de 1998, o lisboe-
ta António Lobo Antunes, discípulo 
do primeiro e contemporâneo do se-
gundo, naquele sábado, 4 de julho 
de 2009, estava a ser apresenta-
do pelo jornalista mineiro Humber-
to Werneck ao público da 7ª Festa 
Literária Internacional de Paraty, a 
prestigiosa FLIP, no litoral Sul do Es-
tado do Rio de Janeiro. Suava mui-
to. Vestia uma enorme camisa bran-
ca de manga comprida e uma calça 
cinza bem folgada. Ouvia, com en-
fado, quase a dormir, os elogios de 
Werneck à sua obra. Mas este, jor-
nalista de rara ironia e língua afia-
da, ao perceber o desinteresse do 
autor do célebre Fado Alexandri-
no, publicado em 1983, resolveu fa-
zer Lobo Antunes prestar atenção 
às suas palavras e, ao referir-se ao 
Nobel de 1998, fez um trocadilho, 
ao mesmo tempo, genial e infame, 
ao questionar se a célebre Acade-
mia de Estocolmo, na capital da Su-
écia, responsável pela premiação, 
teria cometido ‘um erro de portu-
guês’, ao escolher Saramago e não 
Lobo Antunes. O trocadilho de Wer-
neck fez despertar Lobo Antunes, 
considerado, com razão, o maior ro-
mancista português da atualidade, 
que, na seqüência, fez um apaixo-
nante depoimento à platéia presen-
te à histórica Paraty – uma das mais 
preciosas cidades portuguesas na 
América brasileira. Nascido numa 
das boas famílias da alfacinha Ben-
fica, bairro tantas vezes menciona-
do nos escritos de Eça de Queiroz, 
o grande Lobo Antunes, que tem 
hoje 74 anos, é médico psiquiatra 
e descende de uma família portu-
guesa que fez fortuna em Belém do 
Pará. Embora nascido 20 anos mais 
tarde que o Nobel de 1998, Lobo 
Antunes foi publicada no mesmo 
período de Saramago, escritor na-
tural da ribatejana Golegã, membro 

do Partido Comunista Português, 
que teve os principais livros edita-
dos entre os anos 1980 e 1990. In-
clusive a sua mais importante obra, 
Memorial do Convento, que che-
garia em 1982 às livrarias – apenas 
um ano antes do Fado Alexandri-
no, considerado por críticos literá-
rios europeus e americanos o equi-
valente português ao Ulisses, de 
1922, de autoria do irlandês James 
Joyce (1882 – 1941).
 
O Fado Alexandrino, quase como 
a odisséia de Joyce, decorre duran-
te uma noite, madrugada e respec-
tiva manhã, num jantar, quando vá-
rios ex-combatentes portugueses 
em Moçambique narram as peripé-
cias de suas vidas desde o dia do 
retorno da guerra colonial em Áfri-
ca até ao fim daquela manhã. Mas 
Lobo Antunes, que aparece na foto 
na FLIP de 2009, nunca gostou de 
ser comparado a Joyce, a quem ad-
mira pela consistência de Ulisses, 
porém, tem crí-
ticas aos lon-
gos textos – 
obser vações 
feitas na mes-
ma palestra 
realizada na 
FLIP de 2009. 
Quase a tota-
lidade da pro-
dução literária 
de Lobo Antunes é marcada pelas 
guerras coloniais travadas por Por-
tugal, entre 1960 e 1974, nas dife-
rentes frentes nas Áfricas. Ele mes-
mo esteve em Angola, de 1970 a 
1973, atuando como tenente médi-
co do Exército junto às tropas que 
combatiam os grupos armados do 
MPLA (Movimento para a Liberta-
ção de Angola), de Agostinho Neto 
(1922 – 1979), nos arredores da 
grande Luanda, FNLA (Frente Na-
cional de Libertação de Angola), de 
Holden Roberto (1923 – 2007), per-
to da fronteira com o antigo Zaire, 
atual Congo, e UNITA (União Na-
cional para a Libertação Total de 

Angola), de Jonas Savimbi (1934 – 
2002), na região de Huambo, pró-
xima à África do Sul. Ele chegou a 
escrever uma tetralogia dedicada 
aos duros enfrentamentos em Áfri-
ca – e da qual Fado Alexandrino 
é a segunda obra. Em diversos mo-
mentos da tetralogia, bem como em 
dois outros livros, Manual dos In-
quisidores (de 1996) e o Esplen-
dor de Portugal (1997), consegue 
reconstituir, com o brilho de seu tex-
to, cenas da vida portuguesa da-
quele marcante período. Sobretu-
do ao captar, como se estivesse a 
registrar tudo num gravador, os tu-
multuados meses seguintes à que-
da, em 1974, do regime iniciado em 
1926 por António de Oliveira Sala-
zar. Absolutamente nada é linear na 
literatura dele. Mas consegue re-
constituir, embora através de uma 
narrativa quebrada de depoimen-
tos, os dramáticos meses após a 
Revolução dos Cravos.
 

Adepto, natu-
ralmente, do 
glorioso Benfi-
ca, mais popu-
lar dos times 
por tugueses, 
Lobo Antunes 
chegou a atuar 
nas equipas de 
hóquei sobre 
patins do clu-

be e, sempre que podia, costuma-
va ir ao Estádio da Luz para incenti-
var os míticos encarnados. Quando 
não podia, escrevia e reescrevia 
seus textos por um total de 14 a 15 
horas por dia, incluindo os sábados 
e os domingos. Até mesmo o tempo 
das refeições era aproveitado para 
fazer correções à mão. Com sua fic-
ção complexa, profunda e reflexiva, 
tem tudo para ser o próximo escri-
tor de língua portuguesa a ganhar 
o Nobel de Literatura. Werneck terá 
então acertado na mosca com o tro-
cadilho feito na FLIP de 2009, e a 
Academia de Estocolmo, corrigido o 
‘erro de português’.

Respeitável galerinha, o circo chegou!
O mais paulistano de todos os circos cumpre temporada na zona 
norte e comemora o mês das crianças apresentando o espetácu-
lo “Elementos”, com a distribuição gratuita de vinte mil ingressos 

para os pequenos da rede pública municipal.
Administrar com qualidade o pouco 
tempo que sobra para o lazer fa-
miliar é o grande desafio dos pais 
modernos que buscam formas de 
diversão adequadas para cada 
idade. O ideal é optar por um pro-
grama único que agrade qualquer 
faixa etária - do bebê à vovó – e 
que transmita valores e habilidades 
úteis, principalmente para a vida 
da criança. Assim é o espetáculo 
circense. A memória afetiva é com-
posta por vivências que remetem 
a uma sensação de bem estar, e, 
uma tarde no circo, pode significar 
muito para a vida de uma criança, 
propiciando o vínculo amoroso com 
sua família. Sob a lona, a magia das 
luzes e o cheiro da pipoca tornam a 
atmosfera única, intima e inesque-
cível. Além do lúdico e da diversão, 
a criança tem oportunidade de ob-
servar o trabalho em grupo e a dis-
ciplina, tão importantes para o dia a 
dia. O Circo Spacial também prepa-
rou com carinho muitas surpresas 
para a respeitável galerinha. Basta 
acessar os links abaixo para ficar 
por dentro dos pacotes promocio-
nais que incluem até revistinha para 
colorir e pipoca.
https://www.vivaexperiencias.com.
br/experiencias/viva-a-vida-pre-
mium/circospacial_vivaavidapre-

mium
https://www.vivaexperiencias.com.
br/experiencias/viva-a-vida/circos-
pacial_vivaavida
Além disso, no mês das crianças, 
o Circo Spacial, distribuiu vinte mil 
ingressos grátis para os pequenos, 
numa ação conjunta com as escolas 
municipais, Secretaria Municipal de 
Cultura e Centro de Memória do Cir-
co. “Este projeto é muito importante 
e, muitas vezes, uma oportunidade 
única, para as crianças e famílias, 
que normalmente não tem acesso a 
um espetáculo circense.” O Spacial 
- num profundo respeito ao públi-
co - mantém a hereditariedade e a 
essência da tradição circense com 
espetáculos que têm produção de 
alta qualidade. O resultado é uma 
explosão de beleza, fruto do esforço 
e dedicação de centenas de artistas 
que unem experiências em teatro, 
música, dança e atividade circense. 
São palhaços, trapezistas, mágicos, 
malabaristas e contorcionistas que, 
com suas performances, surpre-
endem e emocionam crianças e 
adultos. O Spacial acomoda confor-
tavelmente três mil pessoas e cada 
sessão tem por volta de duas horas 
de duração, com quinze minutos de 
intervalo.  No mês da criança sur-
preenda seu filho com um presente 

diferente. Uma tarde em família no 
circo é emocionante e divertida, 
exatamente como a vida de ser.
Serviço
Circo Spacial - Travessa Simis, n. 
300 c/Av. Moises Rooysen (ao lado 
do Carrefour do Center Norte) – São 
Paulo –  Informações (11) 98234-
3381
Temporada até 6 de dezembro  de 
2015 | Quintas e sextas às 20h30 
/ sábados, domingos e feriados às 
16h, 18h e 20h30.

Frase da Semana
Por ocasião da inauguração da Ponte Rio-Niterói, pediram a opinião do Max Nunes. Resposta: Por 
um lado, é muito bom; por outro lado, é Niterói.. (Max Nunes)
Frase de para – choque
Adoro as rosas, mas prefiro as trepadeiras...

Programe-se
Dia 25.10 teremos o 16.o Almoço 
Beneficente em Prol das Obras da 
Casa Lar São João Menino do Pa-
dre Antonio Maria, mesa de frios, al-
moço Bacalhoada à Moda da Casa 
seguindo-se um bingo e a coroação 
de Nossa Sra. De Fátima seguida 
de uma benção; Arraial Madeirense 
e aniversario dos grupos folclóricos 
na Casa Ilha da Madeira; Almoço 
Dançante na Casa do Minho; Dia 
29.10 Jantar anual em prol, do Lar 
da Provedoria no Buffet Torres; Dia 
31.10 Noite Trasmontana na Casa 
de Brunhosinho e sua re-inaugura-
ção, missa, benção, e o arraial com 
comidas típicas e exibição dos gru-
pos mirim e adulto da entidade; Dia 
07.11 Noite Portuguesa no Arouca e 
mais um grande show do ídolo Ro-
berto Leal; Noite Dançante no Tri-
canas de Coimbra em Santos; Dia 
08.11 Festa da Primavera na Sede 
Campestre do SAMPAPÃO em Ibi-
úna tendo como atração o cantor 
Daniel; Dia 12.11 Jantar comemora-
tivo dos 103 anos da Câmara Portu-
guesa no Buffet Casa Petra, quando 
será homenageado com o Premio 
Personalidade do Ano o Dr. Roberto 
Irineu Marinho Presidente do Gru-
po Globo; Dia 14.11 Comemoração 
dos 42 anos de existência do Grupo 
Folclórico da Casa de Portugal, te-
remos a exibição do aniversariante 
e ainda o grupo Veteranos da Casa 
de Portugal de São Paulo do perío-
do de 1.992 a 2008; Festa dos 54 
anos de vida do Rancho Folclórico 
Olhem só
A nossa agenda de eventos do pró-
ximo domingo. Temos o evento e al-
moço beneficente do Padre Antonio 
Maria na Casa de Portugal do Gran-
de ABC, que fica no ABC, o almoço 
da Casa do Minho que fica na Zona 
Oeste de São Paulo e o aniversario 

do Grupo Folclórico da Casa Ilha da 
Madeira e arraial que fica na zona 
norte. Como podemos prestigiar a 
todos?? Difícil não é, esta vida de 
repórter.
Assim
Pelas distancias e pelo regime ali-
mentar que vimos fazendo só pode-
remos ir a uma festividade.
Lindo
E muito criativo foi o convite das 
Bodas D´Oiro do casal amigo Sra. 
Laurinda e Sr. Hermínio Loureiro. 
Vejam a seguir os versos do convite 
genial que deve ter vindo de Viana 
do Castelo é claro: “Vai passarinho 
feliz voando, neste convite enviado, 
leva contigo esta mensagem, ao 
nosso querido convidado. As Bodas 
D´Oiro estão a chegar, e no dia 11 
de outubro vamos realizar, na pa-
róquia nossa Sra. Do Belo Ramos, 
queremos as 17, 45 horas convosco 
contar. Neste dia especial, o Hermí-
nio e a Laurinda de noivos vão se 
trajar, para juntos no altar, os seus 
votos renovar. Além da eternidade, 
durará nossa paixão, vamos para 
isso celebrar, em nossa casa com 
muita emoção...
O Grupo Folclórico
Da Casa de Portugal de São Paulo, 
estará em festa para comemorar os 
seus 42 anos de existência no próxi-
mo dia 14.11. Teremos a exibição do 
aniversariante e ainda o grupo Vete-
ranos da Casa de Portugal de São 
Paulo do período de 1.992 a 2008
A Casa de Brunhosinho
Estará re-abrindo suas portas no 
próximo dia 31.10 com cerca de 
95% das reformas prontas. Tere-
mos às 19 horas a celebração e 
uma missa e benção; às 20 horas 
arraial com muita musica para dan-
çar comidas típicas e exibição dos 
seus ranchos, mirim e o adulto, com 
novo repertorio.

Também
Ali teremos em breve uma capela, 
onde será colocada uma linda ima-
gem de Nossa Sra. De Fátima, tra-
zida recentemente pelo chefinho do 
Leite Gegê Sr.  Celestino Pantaleão. 
O SAMPAPÃO
Entidade que congrega as entida-
des de Panificação e Confeitaria 
de São Paulo, estará empossando 
suas diretorias para o quadriênio 
2015/2019 no próximo dia 13.11 no 
salão da Fiesp. Lá estaremos.
Teremos também
Antes disso, no dia 08.11 a Festa da 
Primavera na sede campestre do 
SAMPAPÃO em Ibiúna.  Como atra-
ção lá estará o cantor Daniel. 
Que pena
A Portuguesa de Desportos, peran-
te um publico jamais ali visto nos 
últimos anos, mais uma vez não fez 
a lição de casa. Parece uma coisa, 
quanto mais precisa, menos faz ou 
menos a sorte a acompanha.
Independente disto
Iremos ter no clube mais uma elei-
ção para o Conselho Deliberativo. 
O amigo Mauricio do Nascimento do 
grupo folclórico do clube, não per-
deu tempo e já aqui publica o seu 
santinho para sua re-eleição. 
Festival da Sardinha
É o que teremos neste final de se-
mana, dias 23 e 24 no Rancho Por-
tuguês na Avenida dos Bandeiran-
tes, Vila Olímpia.
E Você
Já tem convite para o anual jantar 
em prol do Lar da Provedoria??? 
Não, ligue para o seu PORTUGAL 
EM FOCO e faça sua reserva (011) 
558’1.2991- 5589.3309.

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

Dia 25.10.2015
16.o Almoço Beneficente em Prol 
das Obras da Casa Lar São João 
Menino
A Casa de Portugal do Grande ABC 
estará neste dia abrindo suas por-
tas para a realização de mais um 
almoço em prol das Obras do Padre 
Antonio Maria. Teremos a partir das 
12,30 horas, mesa de frios e almo-
ço Bacalhoada à Moda da Casa 
seguindo-se um bingo. Presença 
confirmada da Fadista Gloria de 
Lourdes e o Cover do Elvis Presley 
– Helder. No encerramento teremos 
a coroação de Nossa Sra. De Fáti-
ma e uma benção do Padre Antonio 
Maria. Convites e informações R. 
Nossa Senhora de Fátima 55 - San-
to André – São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188  
Arraial Madeirense e Aniversario 
do grupo folclórico
A Casa Ilha da Madeira estará nes-
ta tarde realizando mais um arraial 
madeirense. Teremos como de 
costume as tradicionais espetadas 
além de outros quitutes da culinária 
madeirense e do continente. Tere-
mos a comemoração do aniversário 
dos grupos folclóricos da entidade 
e varias surpresas. Informações e 
convites: Rua Casa Ilha da Madei-
ra, 214 Bairro Horto Florestal – São 
Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922 
www.casailhadamadeira.com.br
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa Cultural Império do Minho 
e seu rancho folclórico estarão re-
alizando mais um almoço dançante 
tendo como prato principal o delicio-
so bacalhau a moda do Minho além 
de outros pratos e acompanhamen-
tos. A animação estará a cargo da 
tocata do rancho da casa que se 
exibirá. Convites e reservas com a 
diretoria e componentes. Local Rua 
Jaguaretê, 414 Casa Verde 
fone 011 - 98155.8187  
Dia 31.10.2015
Re-Inauguração da Casa de Bru-
nhosinho
A Casa de Brunhosinho de São Pau-
lo depois de um período fechada 
para reformas e adequações, estará 
abrindo suas portas nesta noite a 
partir das 19 horas com sua habitual 
Noite Trasmontana. Comidas típi-
cas, muita musica para dançar com 
sua tocata, e exibição do seu grupo 
folclórico mirim e o adulto. Entrada 
Franca. Local Rua Georgina Diniz 
Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São 
Miguel Paulista. Reservas de mesas 
até as 20,00 horas pelos fones pelos 
fones (11) 2401.6580 com Juliana ou 
96923.4989 com Fabiana email ca-

sadebrunhosinho@gmail.com  
Dia 07.11.2015
Roberto Leal no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará 
nesta noite realizando mais uma 
grande Noite Portuguesa.  Teremos 
os deliciosos bolinhos de bacalhau, 
caldo verde e aquele bacalhau à 
moda de Arouca e o grande show 
do ídolo Roberto Leal. 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 
Noite Dançante no Tricanas
O Rancho Folc. Tricanas de Coim-
bra de Santos, estará nesta noite re-
alizando mais uma Noite Dançante 
em sua sede a partir das 20 horas. 
Teremos incluso no convite jantar 
frango à Tricanense com batatas 
ao forno. Rua Almirante Barroso, 24 
Campo Grande - Santos 
Fones (13) 3223.1023
Dia 12.11.2015
Jantar Comemorativo dos 103 
Anos da Câmara Portuguesa
Não perca este concorrido jantar 
em comemoração aos 103 anos da 
Câmara Portuguesa no Buffet Casa 
Petra. Nesta noite será homenage-
ado com o Premio Personalidade 
do Ano o Dr. Roberto Irineu Marinho 
Presidente do Grupo Globo. Preços 
especiais para associados.

Dia 14.11.2015
Festa dos 54 Anos do Rancho 
Verde Gaio
O Centro Cultural Português convi-
da a todos para a festa em come-
moração aos 54 anos de fundação 
do seu rancho o Verde Gaio em sua 
sede a partir das 20 horas. Teremos 
a exibição do aniversariante e musi-
ca para dançar com Marcos Victor e 
Vera Lucia. Convites e informações 
Av. Ana Costa, 290/294 ou Rua 
Amador Bueno, 188 Santos Fones: 
(013) 3234-6503 (013) 3219-3079.
Comemoração dos 42 anos do 
Grupo da Casa de Portugal
A Casa de Portugal convida a todos 
para festa em comemoração aos 42 
anos de existência do seu grupo fol-
clórico a partir das 19,30 horas em 
sua sede com o patrocínio da Nu-
matur Turismo. Teremos a exibição 
do aniversariante e ainda o grupo 
Veteranos da Casa de Portugal de 
São Paulo do período de 1.992 a 
2008. Convites e Informações: Av. 
da Liberdade, 602 Bairro da Liber-
dade fones (11)  Tel. (11) 3273.5555 
– 3273.5553  
Adega da Lusa
O Dpto. Social da Associação Por-
tuguesa de Desportos estará nesta 
noite realizando mais uma Adega 
da Lusa. Comidas típicas e mui-
ta musica para dançar. Teremos a 
exibição do Grupo da Portuguesa e 
como convidado o Rancho Folclóri-
co Raízes de Portugal. Rua Comen-
dador Nestor Pereira, 33 Canindé 
– São Paulo Fone (11) 2125.9400  
www.portuguesa.com.br

Dia 22.10.2015
Sueli F. Veríssimo (filha do falecido 
José de Freitas Veríssimo do Car-
vão São José).
Dia 25.10.2015 
Leonor Nascimento Moreno da 
Silva; Márcia Moreno; Andréa Gil 
(filha do Sr. Gil); Neste dia nasceu 
a Sofia, filha da Vanessa e neta 
do casal Leonor Rocha e Manuel 
Rocha; Mauricio D´Paula Soares; 
Camila C. Gallo Cabral (esposa 
do Ricardo Cabral e diretora da 
Integrata Centro de Referência em 
Saúde); Maria Célia Magalhães 
(filha do falecido Magalhães da 
Casa de Portugal); aniversario de 
casamento 11 anos em 2015 dos 

jovens Patrícia e Fernando Jeroni-
mo (Supermercado Kanguru e Re-
sort Monte das Oliveiras); 51 anos 
de casados Sr. José Lopes e Sra. 
Ana Lopes (Transportes Cruz de 
Malta) em 2015.
Dia 26.10.2015
Sra. Olinda de Lourdes Doutel Lo-
pes (Esposa Sr. Albino da Cruz Lo-
pes – Transportes Cruz de Malta); 
Aniversário de casamento Varela 
Leal e Mimi; Manuel Luis Quitério 
(assinante e amigo do jornal Portu-
gal em Foco).
Dia 27.10.2015
Honorato (filho do casal Antonio 
Honorato e Consuela Karina e 
neto do casal amigo Tereza e Ma-

nuel Torres).
Dia 28.10.2015 
Aniversário de casamento do es-
critor Sr. Antonio Manuel Neto 
Guerreiro e Darcy Mendes; Isabel 
Maria Aires (ex-colaboradora da 
Zarco turismo); Afonso Henriques 
(filho Com. João Caldas); Adalber-
to Pantaleão (Grupo Folc. Da Casa 
de Brunhosinho e Leite Gegê); 
Sra. Maria Adelaide Martins de Al-
meida (mãe do Sr. Carlos Teixeira); 
Márcia Regina; Ciça Marinho (fa-
dista); o amigo assinante Jacinto 
José Pereira; o fadista Tiago Filipe 
Brites; Sra. Creuza Lossurdo (mãe 
da Sra. Sandra esposa do Sr. João 
Aurélio da Zarco Turismo).
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Num dos recentes almoços convívios da Associação dos Povei-
ros vemos o Presidente Sr. Lino Lage e os amigos Luis Iaúca, 
seu irmão Sr. Manuel Fernandes de  Azevedo e o sobrinho Andre 
C. de Azevedo.

Olhai o casal amigo Sr. Manuel Gonçalves e a esposa Sra. Marli 
Gonçalves ambos da ARTFLORA, em recentes férias na Kapa-
dócia – Turquia. Ficaram bem nessa linda vestimenta típica da 
Turquia não acham???

Aqui um flagrante das “Bodas D´Oiro” do querido casal amigo 
Sra. Laurinda e o Sr. Hermínio Loureiro, grandes colaboradores 
do Rancho Folc. Pedro Homem de Mello, ocorridas no ultimo 
dia 11.10, na Igreja Nossa Sra. Do Belo Ramo. Vemos o casal 
doirado, filhos, noras, genro, netos e os muitos amigos, em sua 
grande maioria, folcloristas de Sampa.

Num recente evento da comunidade, que já faz parte do passa-
do, registramos a presença dos amigos Zé Lourenço (conhecido 
como o Zé do Metrô) e o Frei Alain Hevin do Santuário de Nossa 
Sra. De Fátima no Sumaré.

O Requintado “Almoço das Quintas”
O tradicional almoço da Comuni-
dade Luso Paulista, o conhecido e 
inigualável “Almoço das Quintas” na 
Casa de Portugal, esteve mais uma 

vez concorrido, nos últimos dias 08 
e 15 de outubro de 2.015. Ali se re-
únem semanalmente, amigos, em-
presários, dirigentes associativos, 

para saborear as delícias da culiná-
ria 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.

Aqui reunidos vemos radialista Martins Araujo, o Mauro Fernandes do Bu-
ffet O Marques, o presidente Com. Antonio dos Ramos, o empresário do 
Roberto Leal Sr. José de Sá, o presidente da Casa Ilha da Madeira Sr. José 
Manuel Bettencourt, e o Com. Joaquim Justo dos Santos.

Neste dia registramos a presença do amigo Sr. Humberto Gregório Mendes 
e os amigos Sr. Jose Augusto Martinho e o Sr. Armando Augusto Rolo.

            EXPOSIÇÃO DA ARTISTA GABRIELA ALBERGARIA 
            APRESENTA PROJETOS INÉDITOS QUE DIALOGAM 
COM PAISAGISMO DE BURLE MARX

 O Consulado Geral de Portugal 
em São Paulo irá inaugurar a ex-
posição “Terra Território”, assinada 
pela artista portuguesa Gabriela 
Albergaria, conhecida por utilizar 
fotografia, desenho, instalação e 
escultura em seus projetos. A ex-
posição, que reúne obras inéditas 
da artista, discutirá questões como 
fronteira, deslocamento, território 
e pertencimento, além da relação 
que se estabelece entre o homem 
e a natureza. Os projetos foram ela-
borados a partir de um olhar atento 
e sensível ao Consulado de Por-
tugal, desde o edifício até o jardim 
- projetado na década de 40, pelo 
renomado paisagista brasileiro Ro-
berto Burle Marx. Em uma série de 
desenhos, Gabriela analisa a adap-
tação de duas espécies de árvores 
em dois climas distintos: o paulista 
e o de Lisboa. A exposição também 
conta com duas intervenções site-
-specific: uma irá ocupar o muro do 
Consulado - elemento que delimita 
a fronteira entre o território brasi-
leiro e português - com floreiras 
repletas de gerânios, remetendo 

às casas e edifícios residenciais de 
Portugal. Já a segunda é na pisci-
na dos jardins do Consulado, onde 
flutuarão bóias náuticas ancoradas 
por bolas de chumbo. A exposição 
será inaugurada no dia 31 de outu-
bro de 2015, entre 10h00 e 15h00, 
e contará com a presença de Ga-
briela Albergaria - que atualmente 
trabalha em Lisboa, Berlim e Nova 
York - no Consulado Geral de Por-
tugal em São Paulo. A entrada para 
o público é gratuita. A exibição irá 
ocorrer até 5 de dezembro, de se-
gunda à sexta-feira, das 10h00 às 
17h00. Na data de encerramento, a 
artista lançará um livro obra desen-
volvido especialmente para o proje-
to. A iniciativa é mais uma ação do 
Consulado Geral de Portugal em 
São Paulo para apoiar e difundir a 
produção contemporânea portu-
guesa em artes visuais, sempre em 
diálogo com o contexto e os artistas 
brasileiros.
Sobre Gabriela Albergaria
Formada pela Faculdade de Belas-
-Artes no Porto (Portugal), foi artis-
ta com residência em Kunstlerhaus 

Bethanien e começou a expor re-
gularmente a partir de 1990. Entre 
suas principais exposições estão: 
Fingidos, Carpe Diem Arte e Pes-
quisa, Lisboa, Portugal (2013); 1st 
Montevideo Biennal (2012/2013); 
Reverse Position (Invertir la Po-
sicion), Galeria Wu, Lima, Perú 
(2012); Counting Seeds, Travessa 
da Ermida, Belém, Lisboa (2012); 

WAND, 102-100 Galeria de Arte 
Contemporânea, Castelo Branco, 
Portugal (2012); Paisajes Improba-
bles, Galeria do Paço da Cultura, 
Guarda, Portugal (2012);Birdwa-
tchers, Bitforms Gallery, New York. 
(2011/2012); Forking Paths, Vera 
Cortês Art Agency, Lisboa, Portugal 
(2011); e Térmico, exposição indivi-
dual, Pavilhão Branco do Museu da 
Cidade, Lisboa, Portugal (2010).
SERVIÇO
Exposição “Terra Território” de 
Gabriela Albergaria | Curadoria: 
Isabella Lenzi
Data: 31 de Outubro a 5 de Dezem-
bro de 2015* | Segunda à Sexta
Horário: 10h00 – 17h00 | Entrada 
Gratuita
Local: Sala Fernando Pessoa - Con-
sulado Geral de Portugal em São 
Paulo
Endereço: Rua Canadá, 324 – Jar-
dim América - São Paulo/SP – CEP: 
01436-000

*Excepcionalmente em 05/12/2015 (Sába-
do), o Consulado Geral de Portugal estará 
aberto para lançamento do livro da artista 
Gabriela Albergaria, das 12h00 às 17h00

Língua Portuguesa 
Increve ADN de Comunicação no Mundo

Os Lusos, Prêmios Lusófo-
nos da Criatividade, regres-
sam para a sua 3ª Edição, 
abrindo as inscrições a todos 
quantos promovem e deixam 
uma marca de comunicação 
em português. As inscrições 
decorrem até 12 de novem-
bro. O ano de 2015 termina, 
dessa forma, com a pos-
sibilidade de reconhecer a 
genialidade falada e escrita 
em português nas seguintes 
áreas: TV e Cinema, Impren-
sa, Rádio, Outdoor, Digital, 
Mobile, Ativação, Marketing 
Relacional / Direto, Design, 
Meios / Melhor uso de Media, 
Comunicação Empresarial / 
Relações Públicas / Asses-
soria de Imprensa, num total 
de 12 categorias. Criados em 
2013, os únicos prêmios inter-
nacionais de comunicação e 

publicidade exclusivos para 
os países de língua oficial 
portuguesa, que durante o 
último ano reuniu mais de 70 
agências oriundas de Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Macau, 
Moçambique e Portugal, num 
total de 1300 trabalhos inscri-
tos, conta já com três anos 
de existência e centenas de 
profissionais que trabalham 
para criar um ADN de comu-
nicação em língua portugue-
sa. Os Lusos privilegiam as 
agências que trabalham todo 
o ano em prol da criatividade 
na comunicação, as agências 
inscrevem todos os quadri-
mestres, de forma a pontua-
rem para o ranking lusófono e 
também do seu país, e uma 
vez por ano as agências e os 
profissionais veemreconhe-
cidos a qualidade e o profis-

sionalismo durante a gala que 
reúne o mundo lusófono da 
comunicação. Há um primeiro 
lugar, mas todos os que veem 
a sua inscrição aceite, têm 
uma prova de reconhecimen-
to do seu trabalho entre os 
seus pares.  O Festival Anual 
dos Prêmios Lusos, que in-
clui conferências de grande 

interesse com a presença de 
alguns dos maiores profissio-
nais do mercado, também é o 
lugar para a entrega dos Prê-
mios de agências/Produtoras 
do ano. Os troféus de agência 
do ano lusófona de cada área 
da comunicação e também 
de cada país são atribuídos 
durante o evento.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 9

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 7

JORNADA 11JORNADA 7

AVEIRO
JORNADA 6

COIMBRA
JORNADA 5

LISBOA
JORNADA 4

VILA REAL
JORNADA 5

VISEU
JORNADA 3

GUARDA
JORNADA 4

CASTELO BRANCO
JORNADA 3

LEIRIA
JORNADA 3

Benfica “Cinzento” Segue na 
Frente na Taça de Portugal

O Benfica classificou-se para a quarta eli-
minatória da Taça de Portugal ao vencer, em 
Barcelos, o Vianense por 2-1, com Jardel a 
dar o triunfo às “águias” no fim do jogo. Fren-
te a um Vianense que ocupa oitava e penúlti-
ma posição da série A do Campeonato Nacio-
nal de Seniores, o Benfica jogou para seguir 
em frente, mas era exigível outra exibição a 
uma equipe que contou com seis habituais ti-
tulares… Pela positiva, destacam-se os belos 
gols de Carcela e Coulibaly.

Rui Vitória procedeu a algumas alterações 
no onze, mas menos do que as que seria de 
supor. Assim, o Benfica alinhou com: Júlio Cé-
sar, Sílvio, Luisão, Jardel, Eliseu, Fejsa, Talis-
ca, Pizzi, Nuno Santos, Carcela e Mitroglou.

Sporting 
Goleia 

Vilafranquense

O Sporting classificou-
se para a quarta elimina-
tória da Taça de Portugal 
após golear o Vilafran-
quense por 4-0, em en-
contro realizado no Es-
toril, casa emprestada do 
clube dos distritais.

Os brasileiros Matheus 
Pereira, aos 12 e 16 mi-
nutos, e Bruno Paulista, 
aos 40, e Gelson Martins, 
aos 77, marcaram os gols 
dos leões, detentores do 
título.

FC Porto Vence Varzim e 
Parte para a Quarta Rodada 

O FC Porto classificou-se para a quarta eliminatória 
da Taça de Portugal, ao vencer fora o Varzim, da II 
Liga, por 2-0, com um gol em cada tempo O espanhol 
Cristian Tello inaugurou o marcador, aos 20 minutos, 
e o suplente André, ex-jogador dos poveiros, saiu do 
banco para estabelecer o resultado final, aos 90 mi-
nutos da partida.

Os ‘dragões’ juntam-se na quarta rodada da prova 
ao Benfica e ao Sporting, que afastaram o Vianense 
(2-1 na sexta-feira) e o Vilafranquense (4-0), respec-
tivamente.
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Platini Admite que Pagamento se 
Baseou em “Acordo de Cavalheiros”

Ronaldo Indenizado em 20 Milhões 
de Euros por não Aparecer em Filme

Fernando Gomes Concentrado na FPF 
e não na Possível Sucessão na UEFA

O presidente da UEFA, Michel Platini, ad-
mitiu que a verba de 1,8 milhões de euros que 
recebeu do presidente da FIFA, Joseph Blatter, 
se baseia num acordo de cavalheiros e não 
num contrato escrito.

Numa entrevista ao jornal francês Le Mon-
de, Platini, suspenso pelo Comitê de Ética da 
FIFA por 90 dias, refere que “na legislação su-
íça um contrato verbal tem o mesmo valor de 
um contrato escrito”.

Platini disse ao jornal que o acordo foi feito 
em Singapura em 1998, quando Blatter, que 
também se encontra suspenso por 90 dias, lhe 
propôs que fosse seu conselheiro de futebol e 
lhe perguntou quanto queria ganhar.

“Disse a Blatter: ‘um milhão do que quise-
res’. Era o mesmo que dizer-lhe ‘paga-me o 
que quiseres”, explicou Platini, acrescentando 
que Blatter lhe disse que, em francos suíços, 
esse valor triplicava o salário do secretário-ge-
ral da FIFA, pelo que deveria baixá-lo.

O presidente da UEFA terá então proposto 
receber uma verba anual de 300.000 francos 
suíços (cerca de 277.000 euros) e a liquida-
ção, mais tarde, de uma verba que consideras-
sem adequada.

“Só que esse ‘mais tarde’ nunca chegou” 
assegurou Platini, reiterando que é uma pes-
soa de bem que não pensa em dinheiro.

Platini, que preside à UEFA desde 2007, 
garantiu que a troco dessa remuneração re-
formou o calendário mundial de competições, 
desenvolveu um projeto para apoiar as fede-
rações mais pobres e acompanhou Blatter em 
muitas viagens.

“Trabalhei muito e há muitas pessoas que 

Cristiano Ronaldo vai receber uma indeni-
zação de 20 milhões de euros por não partici-
par no mais recente filme do realizador Martin 
Scorsese, intitulado “O Manipulador”, baseado 
na vida do milionário italiano Alessandro Proto.

FC PoRto GAnhoU qUASE tAnto 
CoMo BEnFICA E SPoRtInG jUntoS

Conquistas da temporada 
passada valeram importante 
encaixe.

O FC Porto auferiu mais 
de 27,3 milhões de euros 
pela participação na Liga dos 
Campeões de 2014/15, contra 
os 14,5 milhões arrecadados 
pelo Benfica e pelo Sporting, 
afastados na fase de grupos.

A UEFA revelou os valores 
distribuídos na última tempo-
rada nas suas principais pro-
vas de clubes, sendo então 
possível confirmar que os por-
tistas, que disputaram o grupo 
H e se mantiveram em prova 
até as quartas de final e que 
dispunham de uma cota de 
mercado de 4,263 milhões de 
euros,  auferiram um total de 
27,363 milhões de euros.

Os encarnados, que inte-
graram o grupo C com uma 
quota de mercado de 3,947 
milhões de euros, saíram em 
dezembro com 14,547 mi-
lhões e o Sporting, que saiu 
do grupo G para a Liga Euro-
pa, auferiu 14,518 milhões de 
euros, detendo uma quota de 
3,418 milhões de euros.

No que diz respeito à Liga 
Europa, e com uma cota de 
mercado de um milhão de 
euros relativa aos direitos de 
transmissão, os dois clubes 
portugueses que competiram 
desde o início naquela prova, 
o Estoril e o Rio Ave, auferiram 
valores muito aproximados, 
uma vez que nenhum deles foi 
além da fase de grupos.

Alinhando no grupo E, a 
equipe da Linha auferiu 2,715 
milhões de euros, enquanto o 
conjunto vila-condense, que 
competiu no grupo J, ficou-se 

pelos 2,615 milhões de euros.
Proveniente da Liga dos 

Campeões, o Sporting com-
petiu nos 16 avos de final, 
nos quais foi eliminado, e re-
cebeu relativo à quota de mer-
cado 187,329 mil euros mais 
o prêmio de participação de 
200.000 euros.

Na Liga dos Campeões, 
o Barcelona, além do troféu, 
amealhou 61,027 milhões de 
euros, enquanto o Sevilha, 
que repetiu o triunfo na Liga 
Europa, saiu com 19,144 mi-
lhões de euros.

podem comprovar isso”, acrescentou Platini, 
não descartando a hipótese de Blatter ter filtra-
do informação sobre o caso para prejudicá-lo. 
Na sexta-feira, Joseph Blatter afirmou que o 
pagamento de 1,8 milhões de euros a Michel 
Platini “foi um acordo de cavalheiros”.

Na entrevista ao Le Monde, Platini conside-
ra ser o único que pode fazer “com que a FIFA 
volte a ser a casa do futebol”.

Platini foi suspenso por 90 dias pelo Comité 
de Ética da FIFA a 08 de outubro, tal como o 
presidente e o secretário-geral do organismo 
regulador do futebol mundial, o suíço Joseph 
Blatter e o francês Jérôme Valcke, respetiva-
mente, por implicação no escândalo de cor-
rupção que atingiu a instituição.

O Comitê de Ética da FIFA suspendeu por 
seis anos o sul-coreano Chung Mong-Joon, 
que, tal como Platini, tinha manifestado inten-
ção de se candidatar à presidência da FIFA.

O presidente da Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF), Fernando Gomes, está concen-
trado nos assuntos federativos e não a pensar 
em suceder ao francês Michel Platini no caso 
de este abandonar a presidência da UEFA.

Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, 
Fernando Gomes “seria o grande favorito para 

suceder a Michel Platini se este não seguisse 
à frente da UEFA”.

Confrontado com esta notícia, uma fonte 
da FPF disse que o líder federativo está “con-
centrado no projeto ‘cidade do futebol’ e no 
crescimento da FPF”.

Ainda de acordo com o diário desportivo 
catalão, num texto assinado pelo subdiretor 
Francesc Aguilar, o dirigente português “tem o 
apoio dos homens fortes da UEFA, incluindo 
do próprio presidente”.

“Passou à frente de Ángel Villar, que era 
para muitos o seu delfim histórico, mas tam-
bém do alemão Wolfgang Niersbach, do ho-
landês Michael van Praag e do inglês David 
Gill”, diz ainda o jornal catalão.

O Mundo Deportivo lembra que Fernando 
Gomes “tardou a entrar no Comitê Executi-
vo na UEFA, porque assim lhe pediu Michel 
Platini anteriormente. ‘Sacrificou-se’ para 
que o presidente pudesse colocar o checo 
Laurinec por razões políticas e agora pode 
cobrar o favor”.

Segundo avança o jornal Sport , este foi 
o acordo a que chegaram os advogados do 
atacante do Real Madrid com a produtora 
do filme, depois de Proto ter dito que não 
autorizava a presença do CR7 na produção 
cinematográfica.

“Ronaldo é um grande jogador, mas isso 
não significa que seja o rei do Mundo. Eu 
não o quero no filme que fala sobre a minha 
vida. Martin Scorsese também está de acor-
do comigo. O Cristiano não vai fazer parte 
do filme”, disse o milionário italiano em co-
municado.

“Peço desculpas se ele se sentiu desva-
lorizado, mas na vida ganha-se e perde-se. 
Se realmente tenho de lhe dar 20 milhões de 
euros, vou dá-los e em mão”, acrescentou 
Alessandro Proto.

FIFA Investiga Suspeitas de 
Subornos Pagos pela Alemanha

A entrega da organização do Mundial 
2006 está envolta em suspeitas 

  A FIFA confirmou estar a investigar “sé-
rias suspeitas” relacionadas com o pagamen-
to de subornos para que a organização do 
Campeonato do Mundo de futebol de 2006 
fosse entregue à Alemanha, avança a Sky 
News.

A revista germânica Der Spiegel noticia 
que o comitê de candidatura alemão cons-
tituiu um fundo de 10,3 milhões de francos 
suíços (cerca de 9,4 milhões de euros) para 
pagamento de subornos de forma a que os 

24 membros do comitê executivo da FIFA 
votassem favoravelmente à organização da 
prova pela Alemanha.

joão Sousa Continua no 45.º Lugar do AtP
O tenista português João Sousa, que foi 

eliminado na primeira rodada de Xangai e 
disputará esta semana o Open de Moscovo, 
mantém-se na 45.ª posição na classificação 
mundial ATP, continuando a ser o melhor 
luso, enquanto Gastão Elias subiu cinco luga-
res mas situa-se no 180.º posto.

Já o francês Jo-Wilfried Tsonga subiu cinco 

lugares, passando agora a ser 10.º, após ter 
chegado no domingo à final do Masters de 
Xangai, de onde saiu derrotado.

O ranking continua a ser liderado pelo sér-
vio Novak Djokovic, o vencedor de Xangai, 
que venceu francês em dois sets (6-2 e 6-4). 
Já no 2.º lugar mantém-se o britânico Andy 
Murray, seguido pelo suíço Roger Federer.
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Unidos da TijUca já Tem Hino para o carnaval 2016
Após dois meses de disputa, conhecemos o hino que a 

escola levará para a Sapucaí em 2016
Há escolha foi no  sábado, dia 17, a quadra da Unidos da 

Tijuca estava totalmente lotada para grande final entre os sam-
bas que concorrem para ser o hino que a agremiação levará 

para a Sapucaí em 2016, com o enredo “Semeando Sorriso, a 
Tijuca festeja o solo sagrado”. 

A banda Swing Carioca é a primeira a subir ao palco e deu 
um show agitanto o público presente, levando os maiores su-
cessos da música nacional.

Antes da apresentação dos sambas finalistas, aconteceu 
o final do concurso para o segundo casal de mestre-sala e 
porta-bandeira da agremiação. 

Cada participante foi avaliado individualmente, o que 
pode ocasionar a escolha de um casal já formado ou formar 
um novo casal. Que teve como vencedores o casal Lohane 
Ramos e André Matheus, após a escolha do segundo casal 
de mestre-sala e porta bandeira. A grande final de sambas
-enredo. Com muita empolgação foi anunciado o Hino para 
2016, que teve como vencedores. Claudio Mattos / Dudu 
Nobre / Gustavo Clarão / Zé Paulo Sierra  que juntos agita-
ram a quadra ao som da “Bateria pura Cadência”  do mestre 
Casagrande e da exuberante Rainha de bateria Juliana Al-
ves, que trasnbordava simpatia. Uma noite fantástica para 
o Presidente Fernando Horta que ao lado de sua diretoria 
recepcionou os amigos que fora prestigiar esta  grande noite 
da família tijucana.

Presidente Fernando Horta e a 1º dama Fátima Horta, eram 
só felicidade, no sábado na festa da escolha do samba enre-
do de 2016

O presidente Eurico Miranda marcou presença na grande fi-
nal do samba enredo da Unidos da Tijuca na foto com Ricar-
do, Silvio Godoi e um amigo

Um show de alegria na quadra com os amigos Felipe Men-
des, Luís Augusto, Manuelzinho e o diretor da TAP Air  Portu-
gal na América do Sul, Mário Carvalho    

O presidente 
Fernando 

Horta num 
destaque 

especial com 
seu amigo 
da TAP Air 

Portugal 
Gonçalo

Outra turma animada, curtindo o sábado na quadra da Unidos 
da Tijuca Pacheco, Asdrúbal Rodrigues, Aline, Elisabeth Ro-
drigues e o Luís Augusto

Explosão de alegria do diretor Tijucano Nilton, Restaurante 
Camarão Bier, com sua linda família, sua filha, esposa, sem-
pre sorridentes 

Show de 
simpatia da 
Rainha de Ba-
teria. Juliana 
Alves e Mes-
tre de Bateria, 
Casagrande, 
no sábado 
na quadra 
da Unidos da 
Tijuca

Uma noite magnifica para o casal Luís e Celeste pre-
sente na final do samba enredo da Unidos da Tijuca, 
com um amigo

padaria e confeiTaria 
mariz e Barros TraBalHo 

respeiTo e União
Realmente a família quando é unida no 
trabalho ou no laser fica mais fortalecida e 
cresce junto e esta família aqui é um exem-
plo disto. Daniel, Édila, Antonio e Leonardo 
cada dia mais unidos para o crescimento e 
sucesso da famosa Padaria Mariz e Barros 
n. 156. Tijuca. Parabéns ao quarteto pelo 
exemplo de união.

O dinâmico Luís Augusto, na foto especial com os amigos do grupo 
folclórico de Aleu Vila Real de Portugal 
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NOSSOS 
MESTRES

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

No último dia 15 
de outubro celebra-
mos o Dia do Profes-
sor. Sem avanços no 
que diz respeito à va-
lorização do mestre, 
com salários e con-
dições de trabalho 
aviltantes, totalmen-
te incompatíveis com 
a importância e me-
ritório trabalho que 
realizam. Mal reco-
nhecidos pelo Poder 
Público e até mesmo 
por alguns empresá-
rios do ramo da educação. Coincidentemente, há 
algumas semanas atrás, havia escrito um artigo 
que encaminhei para publicação no jornal O Glo-
bo. Este artigo, foi publicado exatamente no dia 
16 de outubro, dia seguinte ao Dia do Professor. 
Ressaltei, especialmente, nesta publicação, o in-
justo tratamento que é dado ao profissional da 
educação quando chega o momento de sua apo-
sentadoria, pois caso tenha uma única matrícula 
e mesmo que trabalhe em dupla carga horária, 
acaba recebendo apenas pouco mais da metade 
de seu salário, simplesmente porque a Prefeitura 
do Rio, recolhe para o fundo de previdência do 
servidor municipal a contribuição corresponden-
te à 50% da carga horária que o professor vem 
cumprindo. Uma afrontosa injustiça que o senhor 
prefeito precisa corrigir com urgência! Imaginem 
se essa gravíssima falha partisse de uma esco-
la do setor privado, a ilegalidade seria deflagra-
da, sujeitando o patrão a severas consequências 
de ordem fiscal e trabalhista. Torna-se urgente, 
aprovar uma Lei Municipal que corrija o injusto 
tratamento dado pelo município aos professores 
que trabalham em dupla regência! Lei esta, que 
somente poderá sair da caneta do prefeito, consi-
derando que a Lei Orgânica do Município estabe-
lece que Leis dessa natureza são de competência 
exclusiva do Executivo. Como não vislumbramos, 
sensibilidade no prefeito na reparação desta in-
justiça, vejo como solução a mobilização da so-
ciedade, cobrando de sua excelência, dignidade, 
na aposentadoria daqueles que tanto fazem por 
todos nós.  
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Dr. Roberto Monteiro sempre prestigiando as nossas Casas 
Regionais com sua simpática esposa Andréia e no domin-
go não perdeu a festa de aniversário do Programa Viva 
Portugal

AMIGOS QUE PRESTIGIARAM A FESTA DO
Gente boa e 
amiga mar-

cou presença 
no Castelo 

da Casa da 
Vila da Feira, 
os casais Dr. 

Carlos Bar-
tha, Sra. Ze-
nir de Mello, 
o Cônsul de 
Portugal em 

Niterói Dr. 
Fernando 
Guedes e 

esposa Rosa 
Guedes

Esse casal sempre feliz e transbordando alegria e 
amor, Diretor da Flora Santa Filomena, Manuel Pin-
to Aires e Guilhermina

O cantor Romântico Mário Simões, quando cumprimentava os amigos que foram 
prestigiar a festa do Programa Viva Portugal em destaque o Alfredo

Mesa dos 
amigos 
de fé 
João 
Martins, 
Serápico 
com suas 
respecti-
vas espo-
sas Rosa 
Martins e 
Fernanda

Outro simpático casal que sempre estão dando seu show 
no salão provando que são dois pés de valsa, Alice e Ar-
naldo – diretor da Casa de Trás-os-Montes e da empresa 
Cerealista Atlântico Sul

Quem esteve na festa de aniversário do Programa Viva Portugal foi,Marsal do Restau-
rante Massapê, com esposa Dolores,Mose,Joaquim Neto e amigos
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36º ANIVERSÁRIO PROGRAMA VIVA PORTUGAL

Outra mesa em destaque neste dia festivo para o radialista Dimas Ramos. Na foto cum-
primentando o Prior da Ordem Terceira do Carmo, Adelino Pedro e esposa,Maria Isabel, 
diretor Armindo Fernandes Dinis, esposa e demais familiares

O radialista Dimas Ramos confraternizou-se com os amigos Fernando Sucesso, o casal 
Sra. Berenice e o empresário José Morais – diretor do Grupo Bom e Barato, o Sérgio e 
demais amigos

Quem também marcou presença na Casa da Vila da Feira foi o ex-presidente visiense 
José Lino, esposa D. Belarmina, demais familiares e amigos

Panorâ-
mica do 

salão 
total-

mente 
lotado 

na festa 
do 36.º 
aniver-

sário do 
Progra-
ma Viva 
Portugal

Num close 
especial 

na festa 36 
aniversário 
do Progra-

ma Viva 
Portugal do 

Radialista 
Dimas Ra-

mos na foto 
com os ami-

gos  Roberto 
Canazio, 

Ana Paula 
Portuguesa 

e Felipe 
Mendes

Durante o almoço comemorativo do Programa Viva Portugal, vemos o vice-presidente 
da Casa de Viseu Antonio Ribeiro, esposa Maria Antonia Ribeiro, os amigos Alberto, 
Maria do Céu, Américo Ferreira, esposa Elisabete Nunes, filha Viviane e Gertrudes
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Foi realizado, no último domingo 
mais um encontro festivo dos compo-
nentes do G.F. Serões das Aldeias, na 
Casa das Beiras com um almoço da 
melhor qualidade. Tendo como cardá-
pio, um suculento churrasco, sardinha 
portuguesa na brasa, saladas diver-
sas. Um verdadeiro convívio social 

português, com diretores e componen-
tes, confraternizando-se entre si. Foi 
um belo pedaço de tarde. Em desta-
que a animação do Conjunto Amigos 
do Alto Minho, o show dos componen-
tes do G.F. Serões das Aldeias que re-
alizou uma linda apresentação. Para-
béns, moçada pelo espetáculo.

Convívio SoCial
do G.F. SerõeS

daS aldeiaS

O G.F Serões das Aldeias dando lindo show, de folclore, nesta linda tarde na Casa das Beiras
Numa linda pose especial para o nosso Jornal vemos,os componentes do Grupo Fol-
clore Serões das Aldeias com seus lindos trajes Regionais

Panorâmica do público presente, na Casa das Beiras, no convívio social dos Compo-
nentes e diretores do G.f Serões das Aldeias

Grupo de 
amigos que 

prestigia-
ram o show 
de Folclore 
na Casa da 
Beiras pas-
sando mais 

uma tarde 
de convívio 

social

Um verdadeiro show de Folclore proporcionado pelos componentes do G.F. Serões 
das Aldeias que nos fazem recordar as belas festas da nossa terra
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AroucA Beer Fest Agitou o domingo
Alegria e descon-

tração foi a tônica do 
domingo na Sede So-
cial do Arouca, com a 
realização de mais um 
Arouca Beer Fest, com 
chope bem gelado para 
espantar o calor. E mais 
uma vez, a diretoria 
acertou em cheio, lotan-
do a Casa de associa-
dos e amigos para curti-
rem, juntos, o domingo. 
A animação musical 
ficou com a excelente 

Banda Via Brasil que 
com um belíssimo 
repertório agitou o 
salão, não deixando 
ninguém ficar para-
do. Realmente, um 
dia de primavera com 
muita gente bonita e 
descontraída apro-
veitando pra valer o 
Beer Fest no Arouca. 
Parabéns ao presi-
dente Fernando So-
ares e toda sua dire-
toria.

Explosão de alegria no Arouca Beer Fest, onde vemos a Fátima, demais fami-
liares e amigos fazendo um brinde ao som da Banda Via Brasil

Alegria, descontração e show de felicidade no Arouca, onde vemos a Fátima 
Areal com seus familiares e o Breno, também com familiares e amigos, curtin-
do o Arouca Beer Fest

Muita emoção 
no domingo 
no Arouca 
Beer Fest. Na 
foto Antônio 
Marques, 
Cláudio 
Ribeiro, filho 
Luís Cláudio 
Ribeiro e os 
amigos e a 
Banda Via 
Brasil

Outra turma 
super animada 

neste encon-
tro de amigos 

no passado 
domingo, no 

Arouca, Cláu-
dio Ribeiro, 

Asdrúbal Ro-
drigues, Licínio 
Bastos, Eliane, 

Luís Cláudio 
Ribeiro, Fábio 
e Antonio Mar-

ques

Um dia mági-
co para todos 
que estiveram 

curtindo o 
domingo es-

pecial, Marcos 
Amaral, Sérgio 

Medeiros, 
Elaine Ama-
ral, Maria do 

Carmo, Rafael 
de Souza, Na-
tália de Souza 

e Cláudio 
Ribeiro

Essa turma sempre esbanjando espontaneidade e alegria, o empresário 
Nunes – diretor da Padaria e Confeitaria Kipão com sua esposa Sandra 
e amigos

Amizade, carinho, respeito e muita des-
contração no Arouca Beer Fest, Jorge Mo-
reira, Eliane e Licínio Bastos

Curtindo o Arouca Beer Fest os amigos Rodolfo, Rafael, 
Leonardo, Angelin, Nunes, Natália, Cintia, Gisele e Aline, 
amigos da Pousada Golfinho em Itacuruça
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Maneca

Como vemos na foto, um casal que enalteço pela 
maneira de ser e de conviver.  Dona Maria Antónia 
com seu marido, António Ribeiro, diretores da Pada-
ria e Confeitaria Santo Antônio, no Largo do Humai-
tá. Não perdem os bons acontecimentos realizados 
nas Casas Regionais, só tenho uma dúvida, não sei 
se eles gostam mais da culinária ou de dançar, não 
pararam a tarde toda, no Salão da Casa Vila da Feira 
e Terras de Santa Maria, ao toque  do Conjunto Típi-
cos da Beira Show. Parabéns para todos e boa sorte. 

Alegria total na Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria. Domingo passado, após assistirmos Isaura Milhazes e e 
seus amigos, acompanhados pelo Conjunto Típicos da Beira Show, tivemos a continuação da uma tarde festiva. Como 
vemos neste lindo cenário fotográfico, à esquerda o cantor romântico, Mário Simões que, ao cantar a música: Verde 
Vinho, todos ficaram de pé, com copo na mão e fizeram um brinde em homenagem a este grande Hino da música Por-
tuguesa. Como vemos a alegria era total. vemos também, na sequência Manuel Pinto Aires, Dona Guilhermina, Comen-
dador Afonso Bernardo Fernandes, Dona Florbela, Dr.ª  Ilda Moreira, seu marido Dr. Vitorino e o grande comunicador 
Sr. Canázio, grande amigo da comunidade. Para todos, muita saúde é o meu desejo.

Domingo passado, bela festa em home-
nagem ao aniversário do Programa Viva 
Portugal, realizada na Casa Vila da Fei-
ra e Terras de Santa Maria. Como vemos 
neste cenário fotográfico, a presença de 
pessoas indispensáveis na sociedade 
Luso Brasileira. à esquerda Sr. Adelino 
Pedro Prior do Hospital da Ordem do Car-
mo com sua esposa Dona Maria Isabel, 
na sequência, Dona Jaqueline, Dona Ma-
ria de Lurdes e Dr. Armindo - Secretário 
Geral da Ordem de Carmo. De pé, os 
simpáticos Dona Ana Paula Portuguesa, 
a seu lado o jovem Canázio, grandes co-
municadores da Radio Globo. Para todos 
os amigos em pauta, minha admiração 
com o desejo de muita saúde.

Durante a festa do 36º aniversário do Programa Viva 
Portugal dos radialistas Dimas Ramos e Vera Lúcia ve-
mos um belo momento quando o anfitrião, meu amigo 
Dimas homenageava o empresário, Adão Ribeiro com 
um troféu do Programa Viva portugal e uma linda rosa 
a sua esposa, Senhora Irêne Ribeiro

Na festa do passado 
domingo, comemo-
rativa ao Aniversário 
do Programa Viva 
Portugal, dos nossos 
amigos, Dona Vera e 
Dimas Ramos, a pre-
sença do distinto casal 
Dona Rosa e Sr. João 
C. M. Martins. Foram 
levar um abraço aos 
diretores do Programa 
e com muita elegân-
cia, fizeram questão 
de dar aquele recado 
na pista de dança. 
Parabenizo o distinto 
casal que registraram 
a bela tarde na Casa 
Vila da Feira e Terras 
de Santa Maria. Para-
béns, amigos. 

mais um aNiversário do Programa viva Portugal
casal destaque Pela 
grande frequência 
na vida associativa 

luso Brasileira

PersoNalidades da Nossa comuNidade Nos BoNs acoNtecimeNtos

Pé de valsa da semaNa

eNcoNtro de amigos
Um verdadeiro encontro de amigos durante o convi-
bvio social das nossas Casas Regionais o Fernando 
Santos e sua concertina nota 10, num bate papo in-
formal com o amigo empresário, Sr. José , diretor do 
restaurante Clipe do Leblon. Será que estão combi-
nando um show de concertina? Seria uma boa

Bela Homenagem
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES

FRATERNIDADE!
SEMPRE APRENDO ALGO VALIOSO ,
EM CADA PESSOA QUE ENCONTRO!

BEM HAJAM.

PeNSameNto da SemaNa

Mais um querido e elegante casal, que sempre prestigia  as 
festas portuguesas  nas nossas  Casas Regionais.
Na foto: D. Arlene Ferreira Morgado e seu esposo Fernando 
Rodrigues Morgado, esbanjando simpatia e felicidade.
Abraços fadistas!

curtindo as tradicionais 
Vindimas das Nossas aldeias D e o l i n d a 

R o d r i g u e s 
c o m e ç o u 
a cantar o 
Fado aos 8 
anos de ida-
de.
Nascida nos 
arredores de 
Lisboa, con-
correu atra-
vés do Jor-
nal Diário Popular  a um concurso de Fadista, 
onde tirou o  segundo lugar. Em 1944, incenti-
vada por seu empresário, João Miguel, ganhou 
o Concurso Primavera  e apresentou-se nas 
mais famosas Casas de Fado de Lisboa. Sen-
do contratada pela Emissora Nacional, onde 
por muitos anos teve o seu próprio programa. 
Fadista e grande atriz, atuou  como cabeça de 
cartaz  nas mais badaladas peças de teatro e 
filmes como : Cantiga da Rua, contracenando 
com Alberto Ribeiro, Madrugada, etc.
Deolinda Rodrigues, subiu ao Céu aos 90 anos 
de idade!
Paz a sua alma é a homenagem de todos os 
fadistas!

O Presidente do C.P.N., do Ingá, meu 
querido amigo Paulo Moisés,  muito 
bem acompanhado  almoçando com os 
amigos, Dr. Claudio Viana, da (OAB), 
Coronel  Genovese do E.B., Dr. José 
Presidente Municipal do PPS. Major 
Guimarães subcomandante do 12º 
batalhão,Coronel Danilo Comandante 
do 4º CPA, Coronel Linhares chefe do 
estado maior do 4º CPA, Coronel Fer-
nando Salema Comandante do 12º Ba-
talhão

Saudades dos queridos amigos do 
Clube Português de Niterói..

Abraços fadistas.

doiS homeNS elegaNteS 
da comuNidade

Subiu ao céu a famosa 
fadista deolinda Rodrigues

geNte imPoRtaNte No almoço do clube PoRtuguêS de NiteRói

ReVeNdo amigoS

Na sua  digressão pelo Rio de Janeiro, Roberto Leal, re-
encontrou amigos queridos. Na foto: a minha querida ami-
ga e cantora maravilhosa Fátima Monteiro, seu esposo e 
o nossos rei Roberto Leal.

O meu queri-
do amigo de 

muitos anos Dr. 
Annemias da 

Costa  da Casa 
de Portugal e o 

Presidente da 
Casa do Minho 

e da OPA, 
Agostinho dos 
Santos , num 

papo animado.
Que Deus os 

abençoe!

felipe mendes Sempre Presente 
nas Nossas casas Regionais

Marcando presença no Clube Recreativo de Jacare-
paguá, o querido  Presidente do Jornal Portugal em 
Foco, curtindo a Festa Portuguesa do querido Clube. 
Na foto: o Presidente Dr. Felipe Mendes, o Presidente 
do Clube de Jacarepaguá, Oliverio Carvalho, Manuel 
Cardoso, mestra da sanfona biônica e sua simpática 
esposa Graça. Abraços fadistas.

camila cuRtiNdo o fado Na caSa do bacalhau
O Presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Boaventura, 
junto com sua filha Rose, seu genro Camilo Leitão e  a linda Ana 
Paula, com a nossa Camilinha, foram nos prestigiar na Noite de 
Fados na Casa do Bacalhau no Meier, junto com os proprietá-
rios da Viação Matias, nossos queridos amigos. Noite super ani-
mada, o grande musico  dono de uma voz linda, cantou o Fado 
com muito sentimento, junto com sua filha Ana Paula também 
cantando divinamente, Fado e Folclore,  com guitarras e con-
certina. No colo de sua mãe Rose Boaventura, Camila  muito 
serena, parecia dizer (Silêncio canta-se o Fado).
Brevemente teremos um grande fadista na comunidade além 
de grande musico e uma voz belíssima.
Camilo Leitão é um grande musico e folclorista, tendo o apoio 
amoroso da sua querida Rose, o novo fadista vai longe. Para-
béns!
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Almoço Festivo no RestAuRAnte BeRnARdo’s
No último dia 10 de outubro, no Restaurante 

Bernardo’s na Mariz e Barros n.º 144 – Tijuca, o 
empresário Joaquim Bernardo reuniu-se com um 
grupo de mais de 50 pessoas para festejar o ani-
versário das Sras. Clementina Correa (91 anos), 
Maria da Glória do Carmo (68 anos) e os 18 anos 
de sucesso da empresa Bernardo Eventos.

Foi uma data muito especial, pois era nítida a 
alegria e cumplicidade de todos que lá estiveram 
presentes para juntos viverem momentos mágicos 
e o atendimento nota 1000 da equipe do Restau-
rante Bernardo’s, simplesmente maravilhoso. Fi-
nalizaram a tarde com o tradicional “parabéns p’ra 
você” em volta do bolo festivo. Parabéns ao amigo 
Joaquim Bernardo pela linda festa.

Bela imagem com as 
aniversariantes, as 
senhoras Clementi-
na Correa 91 anos 

e Maria da Gloria 
do Carmo, 68 anos 

,recebendo o carinho 
dos familiares e ami-
gos no Restaurante 

Bernardo’s

Um lindo mo-
mento, deste dia 
especial no Res-
taurante Point do 
Bernardo’s, com 
as aniversarian-
tes Sra. Maria da 
Glória do Carmo 
que completou 
68 anos e Cle-
mentina Correa 
91 anos, envolvi-
das pelo carinho 
dos amigos 
Sebastião Alves, 
Michele, Iolanda, 
Sophia e o dinâ-
mico Bernardo
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19.º Encontro dos MilitarEs pErsEguidos políticos
Inaugurado na Praça Floriano Peixoto, Cine-

lândia, em frente ao n.º 19, Rio de Janeiro – RJ, 
pelo Presidente da Comissão de Anistia, Dr. Paulo 
Abrão Pires Junior, representando o Dr. José Edu-
ardo Cardoso, Ministro da Justiça. Às 15h ,deu-se 
início a mais um Ato de Protesto Contra a Ditadu-
ra e pela Democracia. Em seguida, foram dadas 
as boas vindas a todas as autoridades presentes 
e convidadas para ocuparem a “mesa”.

Logo a seguir, homenagem aos companheiros 
falecidos, neste caso, homenagem a Sra. Lyda 
Monteiro, Secretária da Ordem dos Advogados do 
Brasil, falecida por um ato covarde do Sargento 
Paraquedista, aos companheiros presentes, nes-
te dia foi homenageado o Dr. Modesto da Silveira, 
que muito lutou em defesa dos perseguidos políti-
cos, presos inocentemente. Também foi apresen-
tada uma homenagem pela Dra. Maria do Socorro 
à Exma. Sra. Ministra Eleonora Menicucci, ao jor-
nalista André de Souza.

Como principal ato de protesto, foi solicitado à 
Presidente Dilma Rousseff, o fiel cumprimento da 
Lei de Anistia, no seu art. 8.º do ADCT, e na sua 
Lei regulamentadora 10.559/02. Neste momento, 

Dr. José Bezerra da Silva, Prof. Valéria Vianna Bitencourt, Dra. Yara Vargas, Sra. Marta Pinheiro (Secretária da Comissão Estadual da Verdade), Sra. Geralda 
Ferreira, Dr. Modesto da Silveira (advogado), Sr. André e Eduardo (netos da Sra. Lyda Monteiro) e Sr. Genobre Gomes Lima (Presidente da ASTEPE/RJ)

foi denunciado a constante perseguição política que 
os Comandantes da ativa praticam sobre os milita-
res perseguidos políticos desde 1964, principalmen-
te, no caso do Brigadeiro Rui Barbosa Moreira Lima, 
Capitão Carlos Lamarca, e outros, inclusive, quanto 
ao não cumprimento da Lei de Pensões.

A Sra. Lyda Monteiro foi homenageada por ser 
vítima da crueldade da ditadura militar, seus netos, 
André e Eduardo, fizeram um lindo pronunciamento! 
Após esta homenagem ouvimos a música – Apesar 
de Você, (Chico Buarque). A Dra. Maria do Socorro 
fez a leitura do depoimento da Ministra da Secretaria 
de Política para as Mulheres, Dra. Eleonora Meni-
cucci, divulgado no Portal “Memórias da Ditadura”. 
Chegou a hora do Dr. Antônio Modesto da Silveira 
ser homenageado e a Professora Valeria Vianna Bi-
tencourt apresentou um breve discurso sobre a di-
tadura e entregou-lhe a medalha “Os Notáveis pela 
Democracia”.

Também lhe foi entregue o Certificado de Herói 
na Luta pela Democracia Contra a Ditadura pela 
Sra. Geralda Ferreira dos Santos.

Logo então, a palavra fora franqueada a todos 
os presentes e como não havia mais outros interes-

sados em expor suas justificativas, passamos ao 
encerramento, antes, porém, cantando o Hino da 
Independência. Aproveitamos este momento para 
informar que o nosso próximo encontro será, ex-
cepcionalmente, na 2.ª (segunda), segunda-feira 
de novembro, ou seja, dia 09/11/2015, às 15 ho-
ras, quando homenagearemos outros companhei-
ros, que lutaram pela democracia contra a ditadura, 
acreditando que esta permanecerá para sempre 
em nossa Nação, aprimorando-se cada vez mais. 
Diante de todo o exposto, os presentes neste even-
to, e que assinaram a presente pauta em anexo, 
gentilmente reiteram a Exma. Sra. Presidenta Dil-
ma Rousseff, que determine ao Ministro da Defesa 
e principalmente aos três Comandantes das Forças 
Armadas, que: A) cumpram a Lei de Anistia confor-
me o art. 8.º do ADCT. B) respeitem o estatuto dos 
Militares, lei 6.880/80, principalmente no tocante a 
pensão de filhas de militares anistiados políticos 
falecidos. Agradecemos a presença de todos, con-
forme lista de presença em anexo, e aos que por 
algum motivo não puderam comparecer. Sendo o 
que temos para o momento, nossas cordiais sau-
dações.
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Férias merecidas em Penalva do 
castelo: “Um sonho realizado”

Como vemos nas duas 
pontas da foto, duas 
jovens, à esquerda Diana 
Peres Souto  ao lado da 
mamãe, Dra. Teresa, e à 
direita Joana Peres Souto 
de mão dada com seu 
papai, Dr. Arturo Cavaleiro 
Peres Souto, um médico 
conceituado em Barcelos 
que é sobrinho direto do 
Sr. Adelino e esposa, 
Dona Maria Isabel. No 
centro da foto felizes pois, 
mais uma vez, realizaram 
o sonho de ver os seus 
familiares. Nós, do Jornal 
Portugal em Foco ficamos 
muito gratos pela atenção 
de todos, lá em Aguiar 
da Beira com o desejo de 
muita saúde

Nada como recarregar as 
baterias, na terrinha querida, 
Portugal e o nosso amigo Sr. 
Adelino Pedro – Prior da Ve-
nerável Arquibiscopal Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do 
Monte Carmo acompanhado de 
sua querida esposa Sra. Maria 
Isabel. Curtiu uns dias de férias 
rodeado de familiares, onde fo-
ram envolvidos de muito cari-
nho e de amizade que é mútua 
e verdadeira. O Jornal Portugal 
em Foco esteve lá e nos traz a 
oportunidade de mostrar a sa-
tisfação e alegria do casal, que 

um dia resolveu vir para o Brasil, 
bem jovens. Conheceram-se e 
apaixonaram-se, perdidamente, 
construíram uma linda família 
e hoje, com muito carinho e fe-
licidade nos mostra a visita que 
fizeram a seus queridos familia-
res naquela linda terra, Aguiar 
da Beira. Foram, com certeza, 
momentos marcantes desta visi-
ta rápida, mas muito significativa 
para o distinto casal que teve a 
possibilidade de reencontrar fa-
miliares e amigos para, juntos 
matarem a saudade e relembra-
rem de grandes momentos.

Na maravilhosa viagem de férias do distinto casal, Sr. 
Adelino Pedro e Dona Maria Isabel, que tem ao seu lado 
direito o Sr. Veríssimo – proprietário do Restaurante “O 
Padeiro” – anexo Padaria e Confeitaria, Sr. Adelino Pe-
dro ficou muito grato pelo maravilhoso atendimento dis-
pensado a todos e relembraram a época da infância

Ainda as merecidas férias 
do Sr. Adelino e senhora, 

como vemos na foto, uma 
surpresa. Também de visi-
ta à terra natal, à esquerda 
o amigo Ramalho – diretor 
do Hospital Ordem do Car-
mo,  a seu lado a senhora 

professora, Dona Alcina, 
na sequência Dona Maria 

Isabel e Sr. Adelino Pedro, 
depois sua irmã, Dona 

Celeste Pedro, seu marido 
Sr. Bento e à direita, sua 

sobrinha Dona Maria José. 
Gente muito simpática da 

querida e linda terra Aguiar 
da Beira, Portugal

Reforçando a alegria naquela linda terra, Aguiar da Beira – Portugal, como vemos nesta pose fotográfica toda a família do casal, Dona Maria Isabel e Sr. Ade-
lino Pedro e ainda muitos amigos de Portugal e do Brasil que ficaram encantados com tanta gente simpática. Nós, do Jornal Portugal em Foco agradecemos 
a todos pelo carinho, em especial ao distinto casal em pauta
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas 

e sua Gastronomia Regional
SOPA

A Sopa  foi, provavelmente, a primeira comida ela-
borada e criativa da História, já que resulta da mistura 
de ingredientes e estes são praticamente infindáveis. 
Afinal, diz a lenda, que, havendo água, até de pedra se 
pode fazer uma sopa.

Com toda a sua simplicidade e rusticidade, a sopa 
nasceu quando o homem se deu conta que as carnes 
duras que caçava se amaciavam e adquiriam melhor 
sabor se cozidas com água e ervas. Quando ele bebeu 
desse caldo e se agradou dele, a sopa se incorporou à 
civilização para nunca mais sair. Recipientes de todas 
as espécies, do estômago de animais à sopeiras de 
ouro, testemunharam ao longo dos tempos o hábito inin-
terrupto, de todos os povos, de preparar e tomar sopas. 
Por ser um prato fácil e acessível, de considerável va-
lor nutritivo e energético, os caldos e as sopas foram a 
base da nutrição de, praticamente, todas as civilizações.

PArA O cAldO
• 500 g de músculo traseiro em cubos grandes
• 2 litros de água
• 1 cenoura
• 1 cebola
• 1 talo de salsão com as folhas
• 1 folha de louro
• 3 cravos-da-índia
• 2 canelas em rama
• 5 grãos de pimenta-do-reino
PArA A SOPA
• 4 cebolas médias (cerca de 500 g)
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 1/4 xícara (chá) de vinho branco
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
• 1,5 litro do caldo de carne caseiro
• 3 fatias de pão italiano grossas (cerca de 3 cm de 
espessura)
• 1/2 xícara (chá) de queijo gruyère ralado fino (cerca 
de 40 g)
• sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
Modo de preparo
dO cAldO
1. Lave a cenoura e o salsão; descasque a cenoura e 
corte cada um em 3 partes; descasque e corte a cebola 
ao meio. Numa das metades, prenda o louro com os 
cravos-da-índia.
2. Junte todos os ingredientes na panela de pressão, 
cubra com a água, tampe e leve ao fogo alto. Assim 
que começar a sair vapor pela válvula, abaixe o fogo e 
deixe cozinhar por 20 minutos. Enquanto o caldo cozi-
nha, aproveite para dourar as cebolas da sopa.
3. Desligue o fogo e espere todo o vapor sair antes 
de abrir a panela. Coe o caldo e reserve. Por ser um 
caldo de cozimento rápido, você pode utilizar a carne e 
a cenoura em outras preparações.
dA SOPA
1. Descasque e fatie as cebolas em meias-luas finas.
2. Numa panela média, leve a manteiga para derreter 
em fogo médio. Acrescente as cebolas e tempere com 
uma pitada de sal. Deixe cozinhar, mexendo de vez 
em quando, por cerca de 30 minutos, até ficarem bem 
macias e douradas. Esta é uma etapa que não dá para 
ter preguiça; se as cebolas não caramelizarem, a sopa 
não fica gostosa. Se precisar, deixe cozinhar por mais 
tempo.
3. Junte o vinho e misture, raspando o fundo da panela 
para dissolver os queimadinhos da cebola, até evapo-
rar. Polvilhe com a farinha de trigo e mexa por cerca de 
1 minuto - essa misturinha de farinha com manteiga vai 
engrossar levemente a sopa.
4. Junte o caldo de uma só vez e misture bem com 
uma espátula, para dissolver os gruminhos de farinha. 
Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 
minutos, mexendo de vez em quando para não grudar 
no fundo.
5. Enquanto isso, preaqueça o forno a 200 ºC (tempe-
ratura média). Aqueça uma frigideira em fogo médio e 
toste apenas um lado dos pães por cerca de 2 minutos.
6. Após os 30 minutos, desligue o fogo e tempere com 
sal e pimenta-do-reino a gosto. Transfira a sopa para 
um refratário ou panela que possa ir ao forno. Dispo-
nha as fatias de broa, uma ao lado da outra, com a 
parte tostada para baixo - assim elas absorvem menos 
líquido e não desmancham. Polvilhe com o queijo rala-
do e leve ao forno.
7. Deixe por cerca de 10 minutos para gratinar. Se o 
seu forno tiver a opção grill pode usar, mas fique de 
olho para não queimar! O queijo pode levar menos 
tempo para derreter. Com cuidado, retire a panela do 
forno e sirva a sopa imediatamente.

SOPA DE CEBOLA

aRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300 a – 

B. da tijuca – tel.:- 3325-3366
OUTUBRO – 25 – Domingo. Aniversariantes 
do Mês. 11h Missa. 13h Almoço. Banda TB Show. 
Cardápio: bacalhau a Gomes de Sá, escalopinho.
OUTUBRO – 31 – Sábado – 20h. Festa de 
Halloween. Show acústico com Ugo & Bruno. In-
gressos: 1 kg de alimento não perecível.

casa da ViLa da FEiRa E tERRas 
dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195
tijuca - tel.:- 2293-1542

OUTUBRO – 24 – Sábado – 12h. Feijoada com-
pleta e pratos variados em nosso salão com ar condi-
cionado.
OUTUBRO – 25 – Domingo – 12h no Salão No-
bre. Cardápio variado. Música ao vivo.

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

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – car-
dápio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces por-
tu-gueses. Serviço a La Carte. Bebidas não inclu-
sas.
NOVEMBRO – 1 – Domingo – 12:30h. Chur-
rasco dos Aniversari-antes. Animação TB Show. 
Apre-sentação do rancho Folclórico Benvinda Ma-
ria. Bingo, bolo, dos aniversariantes dançarinos.
NOVEMBRO – 8 – Domingo – 12:30h. Chur-
rasco da Casa do Benfica. Animação TB Show.
NOVEMBRO – 22 – Domingo – 13h. Almoço 
62.º aniversário da Casa. Animação orquestra Tupy.
 

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

Fax: 2568-3185
OUTUBRO – 25 – Domingo – 12h. “Arraial 
Transmontano”. Participação: “Cantares de Aléu – 
Vila Real e Amigos do Alto Minho”. Cardápio: sardi-
nha assada com batatas, churrasco completo com 
acompanhamentos, tripas à moda Transmontana e 
saladas.
NOVEMBRO – 8 – Domingo – Comemoração do 
aniversário do Grupo Guerra Junqueiro.

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50 – 

tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
O.B.S.: A Sede Campestre da Casa de Viseu estará 
aberta no mês de outubro.
OUTUBRO – 23 – Sexta-feira – Sede Social – 
19h. Vamos esquecer todo o stress da semana que 
passou, venha para nosso baile curtir e esquecer de 
todos os pro-blemas com a Banda Paratodos.

casa do BENFica
Rua são Francisco Xavier, 363 – Parte – Maracanã 

– Rio de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184
9984-1534/9637-6094

Aguarde! Próxima festa dia 8 de novembro na Casa 
das Beiras com o Conjunto Típicos da Beira e outras 
atrações.

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

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

R.s. cLUBE GiNÁstico PoRtUGUÊs
Rua Graça aranha – 187 - centro

OUTUBRO – 30 – Sexta-feira – 11h. 147.º ani-
versário 1868-2015. Igreja Nossa Senhora do Parto  
Rua Rodrigo Silva, n.º 7

cLUBE REcREatiVo PoRtUGUÊs
Rua ariapó, 50 – taquara

tel.: 3251-3585 / 2423-3585
DEZEMBRO – 19 – Sábado – Show de flashback 
com Vj Robson Castro.
PrOJETO BAIlE dOS SO-NHOS dOUrAdOS To-
dos os sábados, a partir das 18h com o Grupo Som 
e Vozes. 
PrOJETO dOMINGUEIrA VIP – TOdOS OS dO-
MINGOS, a partir das 18h com a dupla Gean e Ro-
ger. 1.º Domingo do mês – convidado: Grupo Raça 
Nordestina.
2.º e Último domingo do mês – convidado: Nativus 
do Forró.
PROJETO NOITE TOP SER-TANEJA
TODO 1.º SÁBADO DO MÊS, a partir das 22:30 h, 
com a dupla Gean e Roger e convidados.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

   
De acordo com o item I do Artigo 39 dos Estatutos da Casa das Beiras, ficam convocados os senhores 
sócios a compareceram à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada na sua sede social, 
situada à Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – nesta cidade, às 20 h do dia 11 de novembro de 2015. Em 
primeira convocação com a maioria dos seus membros ou às 20h30min, em segunda convocação, com 
o número que permita a formação da mesa e mais 10 (dez) sócios, para deliberar sobre a seguinte Or-
dem do Dia:

1. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
2. Eleição do Conselho Deliberativo eletivo para o biênio 2015/2017.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2015.
José Henrique Ramos da Silva

Presidente Administrativo 

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 34 - Tel.: 2273-1897



PORTUGAL
EM FOCO
Rio de Janeiro, de 22 a 28

de Outubro de 2015

HPV e o câncer 

Paulo Pinheiro Vereador e médico
www.paulopinheiro.org

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

Falamos no começo do 
mês sobre o “outubro rosa”, 
campanha de conscienti-
zação sobre o câncer de 
mama. Aproveitando essa 
deixa, podemos jogar luz 
em outra doença cercada 
por boatos e desinforma-
ção: o HPV, sigla de Papilo-
ma Vírus Humano. O vírus é transmitido com muita 
facilidade e infecta oito em cada dez mulheres ao 
redor do mundo. Existem mais de 100 tipos diferen-
tes de HPV e, apesar de a maioria das infecções 
regredirem espontaneamente, trata-se de um risco 
muito grande ignorar uma doença que pode desen-
cadear diversos tipos de câncer.

No Brasil, cerca de cinco mil mulheres morrem 
todos os anos vítimas de câncer no colo do úte-
ro. Essa lamentável estatística poderia ser evita-
da, pois 99% dos casos desse tipo de câncer são 
causados pelo HPV. Além disso, o vírus também é 
responsável por cerca de 90% dos casos de câncer 
anal, 75% dos casos de câncer de vagina e 70% 
dos casos de câncer na vulva. Como podemos ver, 
trata-se de um vírus perigosíssimo.

Apesar de já existir uma vacina, que no Brasil é 
distribuída gratuitamente pelo SUS para meninas 
de 9 a 13 anos de idade, muitos pais preferem não 
vacinar suas filhas por causa de boatos. Para aca-
bar com isso, é sempre importante ressaltar que 
a vacina é segura e eficaz. Quem diz isso não é 
apenas o pediatra Paulo Pinheiro, mas diversas 
organizações como a Sociedade Brasileira de 
Imunizações, a de Pediatria, a de infectologia e de 
ginecologia-obstetrícia. Já o movimento contrário 
à vacinação é insuflado apenas pela internet, em 
comunidades em que pais e mães associam diver-
sas doenças de suas filhas à vacina, mesmo sem 
nenhuma comprovação causal.

Como sempre, o recomendável é procurar seu 
médico de confiança e tirar todas as possíveis dúvi-
das. Não deixe de vacinar suas filhas e netas.

NOSSA SAÚDE

OLIVÉRIO CARVALHO E MARCELO CARVALHO, PAI E FILHO, 
SÃO EXEMPLO DA UNIÃO DE GERAÇÕES À FRENTE DO 
CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ

Desde fins do sé-
culo 19, quando o Rio 
de Janeiro recebeu 
grande leva de imi-
grantes portugueses, 
é tradição que os fi-
lhos assumam e dêem 
continuidade aos em-
preendimentos dos 
pais. O Clube dos Por-
tugueses na Taquara 
faz jus a essa tradi-
ção. Depois de uma 
temporada de estudos 
em Portugal, Marcelo 
Carvalho, filho do pre-
sidente do Recreativo, decidiu se fixar de vez 
no Brasil e ajudar o pai, Olivério Carvalho a 

tocar as atividades do 
clube. A bonita parce-
ria entre pai e filho está 
dando certo e reflete a 
nova fase da institui-
ção: uma agenda de 
eventos repleta para 
todos os gostos; con-
quista de novos parcei-
ros  e retorno de anti-
gos e cereja do bolo: O 
Jubileu do Recreativo 
da Taquara ano que 
vem, um calendário 
especial de comemo-
ração dos 50 anos de 

fundação do CLUBE RECREATIVO PORTU-
GUÊS DE JACAREPAGUÁ.

PROGRAMAÇÃO
Enquanto isso a FESTA PORTUGUESA continua bombando, no próximo dia 
08 de novembro, Cardoso Sanfona Biônica e cantora Dulce recebem FÁTIMA 

MONTEIRO e Os VILACONDENSES, a partir das 11 da manhã. 
Quem quiser continuar na casa, pode ficar à vontade e curtir da DOMINGUE-

RIA VIP DO FORRÓ com LUIGI E CIA E CONVIDADOS, a partir das 18 horas. 
Informações sobre a FESTA PORTUGUESA nos fones da secretaria do clube: 

2423-3585 ou 3251-3585. 
A programação completa do CLUBE DOS PORTUGUESES está disponível no 

site: www.clubeportuguesjpa.com.


