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Coligação na Oposição, 
Esquerda em Pose de Governo
Como o programa de Go-

verno já é passado, o debate 
encaminhou-se para a legitimi-
dade do próximo Executivo. A 
coligação PSD/CDS questio-
nou a consistência dos acordos 
anunciados pelo PS com BE, 
PCP e PEV. À esquerda o tom 
foi mais de justificação da queda 
do Governo  e de defesa da so-
lução parlamentar que está a ser 
construída .

As dúvidas em torno da 
solução do PS para substituir 
Passos Coelho foram lançadas 
pelo próprio, na sua intervenção 
inicial. Lembrou que só  no pas-
sado domingo, os partidos à es-
querda encontraram  uma alter-
nativa ao Governo. Uma solução 
a que chamou “jogadas políticas 
de poder”. Passos Coelho terá 
sido o primeiro chefe de Gover-
no a anunciar no debate do pro-
grama que irá fazer oposição. E 
que não vai colaborar com uma 
“política de ruína de Portugal”.

No início  do discurso, Pas-
sos Coelho disse não ignorar a 
situação política que considerou 
ser marcada pelo rompimento 
de “algumas convenções par-
lamentares de 40 anos de de-
mocracia” e afirmou olhar com 
“apreensão” para as “promes-

Vemos aqui a diretoria da Provedoria da Comunida-
de Portuguesa, que mais uma vez reuniu a nata da co-
munidade em prol do seu lar. Veja aqui, a reportagem 
completa e ainda, a coluna Mundos ao Mundo do jorna-
lista Albino Castro, o Portugal Desportivo do radialista 
Martins Araujo, os Agitos Paulistas do Armando Torrão e 
outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO

Sensacional a Quinta de Santoinho no último sábado, 
sempre lotada, em destaque os aniversariantes com o 

diretor Maciel, Rancho Folclorico Maria da Fonte Detalhes 
na pág. 19

Catarina Martins vincou que 
se PSD e CDS não têm depu-
tados suficientes para passar o 
programa é porque os eleitores 
lhes “retiraram a confiança”, e 
rejeitando quaisquer jogadas de 
poder à esquerda, alegou que 
se trata da “democracia a fun-
cionar”.

Heloísa Apolónia , por seu 
turno, sustentou que as legisla-
tivas “servem para eleger 230 
deputados e não para eleger um 
primeiro-ministro”. 

A bancada socialista  res-
pondeu  às ofensivas da coliga-
ção na legitimidade para gover-
nar por  Carlos César. O líder 
parlamentar socialista contrariou 
o argumento da tradição de ser 
o partido mais votado a consti-
tuir Governo. “Para a aceitação 
da investidura deste Governo, 
não sobressai nem o valor nem 
o desvalor da tradição, mas tão 
só o valor da democracia cujo 
resultado a prosseguir é o da 
maioria. Só a direita que se dá 
mal com a democracia não acei-
ta a maioria e só a direita que 
convive mal com a democracia 
não aceita opiniões contrárias”, 
disse o socialista, causando 
muitos protestos nas bancadas 
do PSD e do CDS.  

Com 75 metros de largura, 22 de altura, 400 de comprimento 
e um custo de produção de cinco milhões de euros, a estrutura 
irá ser instalada na aldeia olímpica do Rio de Janeiro, no Brasil, 
para confeccionar e servir as refeições, simultaneamente, a 7500 
atletas.                                                                                                                                        

Empresas de todo o Mundo garantiram que o projeto era im-
possível de concretizar e só a Irmarfer teve a ousadia, e o co-
nhecimento técnico para corresponder às exigências do Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016.

D ia especial para a família açoriana no passado domin-
go, onde foi comemorado o 61.º aniversário de fun-

dação do G.F. Padre Tomáz Borba, com a participação 
do G.F. da Casa dos Açores de São Paulo. Detalhes na 
pág. 8

Festa dos 61 anos do G.F.
Padre tomáz BorBa

sas de novas convenções que 
alguns partidos querem trazer 
para este mandato”.

Nos cerca de 40 minutos da 
intervenção, que terminou com 
uma ovação, Passos Coelho 
citou as prioridades do Gover-
no que lidera: a demografia, 
o combate às desigualdades 
sociais, a defesa do Estado 
social, a modernização admi-
nistrativa, a reforma da Se-
gurança Social e o reforço da 
competitividade da economia. 
As palmas do PSD e do CDS 
foram fortes em sinal de apoio. 
À esquerda, as bancadas nun-
ca se aplaudiram mutuamente.                                                                                                                         
“Diz António Costa que tem a 
mesma legitimidade para for-

mar governo como teve Pe-
dro Passos Coelho há 4 anos 
quando fez coligação com o 
CDS-PP. Pura desonestidade 
política e intelectual”, acusou 
Luís Montenegro, líder da ban-
cada social-democrata, depois 
de ter repetido até à exaustão 
que António Costa perdeu as 
legislativas de Outubro e Pas-
sos Coelho as ganhou. E nem 
sequer foi por “poucochinho”, 
ironizou.

Nas palavras de Paula Tei-
xeira da Cruz,  há uma “usurpa-
ção eleitoral”. Com consequên-
cias, que a social-democrata diz 
já serem visíveis na “subida dos 
juros, na bolsa e nos investimen-
tos”. 

O estudo, encomendado 
pela “Vision Europe Summit” 
- uma rede de grupos de re-
flexão que inclui, entre ou-
tros, a Bertelsmann Stiftung, 
o Instituto Jacques Delors e 
a Fundação Calouste Gul-
bernkian , revela que 46,8% 
dos portugueses defendem 
uma redução dos benefícios 
se o atual sistema de segu-
rança social e de pensões 
se revelar insustentável, e 
apenas 29,5% um aumen-
to das contribuições para 
compensar a diferença en-
tre receitas e despesas. As 

principais preocupações em 
Portugal prendem-se com 
as pensões (56% dos inqui-
ridos vaticinam que em 2050 
o sistema português não co-
brirá as necessidades nesta 
matéria), com o apoio aos 
desempregados (55%) e 
com os cuidados de saúde 
(52%).Questionados sobre 
qual deve ser a prioridade 
do futuro sistema de segu-
rança social no país, a maior 
parte dos portugueses inqui-
ridos aponta a prestação de 
cuidados de saúde e os cui-
dados a idosos.

Bonita festa realizada no domingo na Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro, para comemorar os 55 anos de 

fundação do querido Rancho Folclórico Guerra Junqueiro, 
a diretoria da Casa, também festejou  os aniversariantes do 
mês. Na foto vemos os componentes cantando o tradicional 
parabéns pra você. Detalhes na pág. 18

Diretores e componentes reuniram-se no sábado passado 
para juntos festejarem mas um aniversário de fundação 

R.F..Luiz de Camoes, Detalhes na pág. 8

Quinta de santoinho.
imPerdível!

dominGo show na
Casa da vila da Feira

r.F. luiz vaz de Camões
Festejou mais um aniversário

Outro belo domingo proporcionado pela diretoria feirense 
aos seus associados e amigos. Na foto Ely Esperon, 

Fernando Alves, Adriana Boaventura, Fernanda Santos e 
Ernesto Boaventura e Denise Blanquet. Detalhes na pág. 
última do tablóide

Portugueses 
preferem 

Cortes nos
Benefícios a 
Aumento de 

Impostos

Fuga de Milhões Durante
Debate Parlamentar

Comunidade Prestigiou
uma vez mais

o lar da Provedoria

55.º aniversário do
r.F. Guerra junQueiro

Portugal Faz Maior tenda do Mundo
para as Olimpíadas do Rio de Janeiro

Enquanto Passos Coelho 
defendia o programa do XX Go-
verno constitucional, milhões 
de euros voaram da Bolsa por-
tuguesa por ordem de investi-
dores institucionais. Fundos de 
pensões, companhias de se-
guros e fundos de investimento 
deram ordens de venda no valor 
de 2 bilhões de euros em títulos 
de empresas cotadas. A morte  
do Governo , em consequência 
de uma moção de rejeição do 
PS, levou ainda a que os juros 
das Obrigações do Tesouro a 
10 anos subissem para os 2,8% 
e o prêmio de risco face à dívida 
alemã superasse os 210 pon-
tos, o valor mais alto desde ju-
lho. O banco alemão Commer-

z-bank produziu um documento 
para os seus clientes intitulado: 
‘Portugal. A próxima Grécia?’, 
no qual o economista daquela 
instituição, Ralph Solveen, diz 
que se existir um governo de 
esquerda haverá “uma mudan-
ça radical na política econômi-
ca”. Outro receio vem de Espa-
nha, com as empresas Avanza, 
que ganhou o concurso para a 
concessão do Metro de Lisboa 
e da Carris, e Alsa, que ganhou 
a concessão da STCP, no Porto, 
a manifestarem a sua preocu-
pação pelo fato de o programa 
do futuro governo de esquerda 
contemplar a reversão de todos 
os processos de privatização, 
nos transportes públicos. 

Marinha Portuguesa Recebe
Prêmio Internacional nos EUA
A Marinha Portu-

guesa foi distinguida 
com o prêmio inter-
nacional ‘Balanced 
Scorecard Hall of 
Fame for Executing 
Strategy’, durante a 
15.ª Cimeira Anual 
Global da Palladium, 
nos EUA anunciou 
a instituição. “O prê-
mio, entregue pelos 
criadores do modelo 
de gestão estratégica ‘Ba-
lanced Scorecard’, Dr. David 
Norton e Professor Robert 
Kaplan da Universidade de 
Harvard, foi o primeiro a ser 
atribuído a uma entidade na-
cional e distingue a Marinha, 
e toda a sua subestrutura, 
pelo esforço efetuado na 
adaptação deste modelo de 
gestão estratégica à realida-
de da organização. O prê-

mio foi atribuído pelo grupo 
Palladium, uma empresa 
de consultoria em gestão 
estratégica. A Marinha in-
forma também que se junta 
a cerca de duas centenas 
de organizações públicas 
e privadas a nível mundial, 
que foram reconhecidas nos 
últimos 15 anos “pela exce-
lência da sua execução es-
tratégica”. 
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Porto Seguro
Em 21 de Abril de 1500, assim escrevia Pero 

Vaz de Caminha: “e velejando nós pela costa, na 
distância de dez léguas do sítio onde tínhamos le-
vantado ferro, acharam os ditos navios pequenos 
um recife com um porto dentro, muito bom e muito 
seguro, com uma mui larga entrada”. Era Porto Se-
guro, local aonde se acredita que chegaram pela 
primeira vez os portugueses no Brasil. Pedro Ál-
vares Cabral avistou terra firme após um mês no 
mar, a partir da África e Monte Pascoal, a 62 quilô-
metros ao sul da cidade. Pascoal porque estavam 
no período de jejum pascal, em comemoração pela 
ressurreição do Senhor. No dia seguinte, pisaram 
firme em território brasileiro, em local ainda não 
comprovado por historiadores. Encontraram na re-
gião os tupis, da tribo dos tupiniquins, proceden-
tes da região amazônica, nos idos dos anos 1000. 
Antes habitavam os silvícolas tapuias, que fugiram 
dos tupiniquins para o interior do continente. Em 
24 de Abril, a expedição ancorou em Porto Seguro. 
Gonçalo Coelho levantou o primeiro forte em 1504, 
numa terra que até então era conhecida como Nho-
esembé. Este era o nome de Porto Seguro antes de 
ser batizada com o nome atual. O Marco do Des-
cobrimento foi colocado no local, todo em pedra de 
cantaria, de um lado esculpida a Cruz da Ordem 
de Avis e do outro o Brasão de Armas de Portugal. 
Os portugueses tinham por hábito colocar estes 
padrões a que chamamos de Marcos pelo mundo 
afora, como um símbolo de seu poder e presença 
na Terra. Diogo Cão os colocou em Santa Maria, 
na Foz do Rio Zaire, Cabo Negro e no Cabo da 
Cruz na Namíbia. Bartolomeu Dias os colocou no 
sudoeste da África e no Cabo da Boa Esperança. 
Vasco da Gama os colocou em Angra de São Brás 
na África Austral, em Quelimane – costa oriental 
africana, na Ilha de Moçambique e nas Laquedi-
vas. O Marco Colonial de Touros de 1501 está na 
Fortaleza dos Reis Magos em Natal, Rio Grande 
do Norte, e é esculpido com a Cruz da Ordem de 
Cristo de um lado e o Brasão de Armas de Portugal 
ao lado. Logo, quando penso que da Terra imagi-
namos a bandeira americana na Lua como símbo-
lo de poder, da Lua poderíamos imaginar mais de 
uma dezena de Marcos Portugueses espalhados 
pelo mundo, como símbolos também de poder, e 
fico reflexivo com a discrepância entre a valori-
zação que damos as duas culturas. A Companhia 
de Jesus lá deixou sua presença, aonde podemos 
encontrar escritos de Manuel da Nóbrega e José 
de Anchieta. Construções coloniais seguiram aos 
séculos, tornando a cidade de Porto Seguro pausa 
obrigatória para aqueles que dão valor a cultura e 
ao significado histórico de tudo o que lá se passou. 
Acontece que, nos dias de hoje nem o governo 
português nem o brasileiro fazem absolutamente 
nada para valorizar esta data do mês de Abril. Co-
memora-se Tiradentes, as exéquias pascais e até 
santo turco, mas ninguém se lembra do divisor de 
águas que este momento representou. Por quê? 
Nosso saudoso historiador António Saraiva per-
guntava-se da razão pela qual o mito de Romeu e 
Julieta ser tão valorizado, e Inês de Castro, que foi 
real, não ultrapassar os livros lusófonos e aqueles 
com um pouquinho mais de intelectualidade. Tudo 
isto ocorre devido ao fato de haver entre nós, povo 
da lusofonia, um inconsciente coletivo de inferiori-
dade, de vassalagem com o que é de fora, incrus-
tado numa condição de estupor difícil de retirar. 
Se eu dissesse, por exemplo, que Alberto Santos 
Dumont inventou o primeiro avião chamado 14 Bis, 
o mundo inteiro diria que foram dois irmãos de lín-
gua inglesa que o fizeram, e não o nosso mineiro 
simples. Somo analfabetos funcionais, gostamos 
da mediocridade, temos atração pelo ridículo e nos 
associamos com a imbecilidade. Duras palavras? 
Decerto que não. Duro é ver nosso povo atolado 
na ignorância, à margem da história, sem identida-
de e cambaleantes junto à direção do vento. Porto 
Seguro está lá, no passado. Nós somos daqui, do 
presente. Mas o verbo ser, neste caso, emprega-
se de forma equivocada. Porto Seguro é, nós é 
que estamos.   

  

Depois do grande sucesso do 
primeiro e segundo Festival Gas-
tronômico, o Mercado Municipal 
do Rio – CADEG está realizando 
deste o dia 30 de outubro a 22 de 
novembro a 3.ª edição do evento. 
O homenageado do 3.º Festival 
Gastronômico é novamente – o 
bacalhau, peixe nobre que caiu 
no gosto do brasileiro e tem muita 
história para contar.

O peixe que já tem presen-
ça garantida em praticamente 
todos os restaurantes, bares e 
botequins do Mercado, ganhou 
ares de estrela homenageada. 
Para o evento – além de 8 lojas 
que oferecem azeite, bacalhau, 
vinhos com preços especiais – 
12 casas criaram pratos novos e 
exclusivos, sempre com o famo-
so peixe, que estão sendo ofere-
cidos exclusivamente nos dias 
do Festival.

Entre as empresas partici-
pantes, destacamos as Lojas Art 
e Griffe dos Vinhos com o Viu 
Manent Estate Sauvignon Blanc 
e Vinho lenda de Dona Maria, 
Ventisquero Reserva Chardon-

nay e o monte Velho Alentejano 
Branco. O Restaurante Barsa 
preparou um prato especial “Ba-
calhau ao Brás” Uma delícia. Já 
o Brasa Show ofereceu “Baca-
lhau Soares”, O Costelão do Ca-
deg “Bacalhau na Brasa”. Empó-
rio N. Sra. de Fátima “Bacalhau 
7 Marias”. Gruta São Sebastião 
“Bacalhau de Aveiras”. 

O Restaurante La Parrilla 
Del Mercado também preparou 
um cardápio da melhor qualida-
de para seus clientes “Bacalhau 
Apoteótico”, os pratos são da 
gastronomia uruguaia, carnes 
grelhadas com brasa de lenha. 
Assado, bife de chorizo, bife an-
cho, vacio, picanha, french rack, 
morcillas cortes de carne Pre-
mium da raça Angus, linguiças 
Premium, com pimenta, rechea-
das com provolone e deliciosas 
sobremesas, panqueca rechea-
da com doce de leite com sorve-
te chajá e brownie com sorvete.

Simplesmente imperdível o 
Festival Gastronômico do Cadeg 
que decorre até o dia 22 de no-
vembro. Não Percam!!!

Dois jovens 
e dinâmicos 
empresários, 
Miguel Cabiro 
e o Amilcar 
Orona – 
diretores do 
Restaurante 
LaParrilla 
Del Mercado

Uma das sensações do 3.º Festival de Gastronomia do Cadeg sem dúvida 
nenhuma o Restaurante La Parrilla Del Mercado, com os clientes sabore-
ando um verdadeiro manjar dos deuses

3.º Festival Gastronômico do cadeG

O comandante Amilcar Orona dando um verdadeiro show como bar-
men oferecendo aos seus amigos e clientes um verdadeiro arsenal 
em matéria de bebidas, cervejas artesanais, vinhos, drinks especiais 
em equipe no atendimento de 1.ª qualidade

Quem marcou presença no La Parrilla Del Mercado para saborear 
um suculento “bacalhau apoético” com a maravilhosa cerveja artesa-
nal Nortenha. Tudo sob a atenção do mestre Amilcar Orona, foi Crebil 
Fernan da empresa Global Wine, Nei Cunha (Acqualeve) na Galeria 
Central Loja 11

Nada como reunir os amigos e aproveitar este esplendoroso cardápio 
preparado pelos mestres do La Parrilla Del Mercado. Na foto o Mi-
quel Cabiro, recepcionando os amigos Aurino Cruz – diretor da Júlio 
Bogoricin, Maria da Graça, Fábio, Cláudio, Alex e Cláudia

Encontro 
de amigos 
no Festival 
do Cadeg, 

a turma 
da famosa 

Massas 
Nápoles 

que foram 
saborear 

a deliciosa 
gastronomia 

do Festival

Num close 
para o Jor-

nal Portugal 
em Foco, 
vemos o 

Carlinhos “o 
rei da Aldeia 
Portuguesa” 
com os ami-
gos André e 

o Alfredo

Um verdadeiro escrete de apreciadores da Boa Cerveja Super Box da 
Loja Art dos Vinhos, no 3.º Festival de Gastronomia, Felipe Mendes, 
Ceará, Waldir, Marcelo Barcelos e André

O Restaurante Barsa com certeza é um dos restaurantes que vem 
se destacando no 3.º Festival de Gastronomia do Cadeg e quem es-
teve conferindo esta grande festa foi o Jorge Costa e esposa Dora, 
com Manuel e Sônia, saboreando um suculento cordeiro e bacalhau
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Notas.. ...e mais

PÊNDULO Gonçalo RamiresConversando com a cônsul-geral 
adjunta de Portugal, Dra. suzana audi 

O Portugal em Foco este-
ve esta semana  no Consula-
do para um bate papo com a 
Cônsul-Geral Adjunta Susana 
Audi, para saber sobre as elei-
ções presidenciais que serão 
em janeiro de 2016, ainda sem 
data acertada, mas temos que 
informar aos nossos leitores 
que como sempre o Consulado 
irá organizar as mesas de voto 
para que todos possam votar. 
É essencial a participação de 
todos os nacionais residentes 
no Rio de Janeiro neste impor-
tante ato eleitoral, no qual va-
mos eleger o nosso represen-
tante máximo para os próximos 
5 anos. Quem ainda não fez o 
seu recenseamento no Con-
sulado, pode fazê-lo somente 
até 60 dias antes da data das 
eleições, ou seja antes do fim 
do mês de novembro, pois 
passado este prazo os cader-
nos eleitorais serão obrigatoria-
mente encerrados. Então caro 
leitor não perca tempo,basta 
ir ao Consulado com o cartão 
de cidadão, sem necessidade 
de agendamento prévio, em 
qualquer dia da semana, das 
08h00 às 16h00. É importante 
estar atento às notícias que o 
Consulado vai divulgando no 
site www.consuladoportugalrj.
org.br e na página de facebook 
www.facebook.com/consula-
dogeraldeportugalrj para estar 
sempre atualizado, e qualquer 
dúvida basta enviar um e-mail 
para riojaneiro@mne.pt. Então 
caro leitor não deixe esta opor-
tunidade passar. 

Interessante também foi que 
no meio do “bate papo”, conver-
sando sobre os acontecimen-
tos, acabamos por falar no Dia 
de Portugal de 2016, e desco-
brimos o que está sendo pre-
parado um projeto grande para 
marcar esta importante data 
portuguesa, o dia 10 de junho.   

“Numa cidade com uma 
influência portuguesa tão pre-
sente e marcante como o Rio 
de Janeiro, que todos temos o 
privilégio de constatar e que eu 
tenho acompanhado ao longo 
dos últimos 2 anos,  julgo que 
é fundamental incluir no calen-
dário da cidade um evento que 
assinale precisamente esta 
influência e celebre as nossas 
tradições nacionais, no mês de 
junho em que comemoramos 
oficialmente o Dia de Portugal’ 
nos disse a Dra Susana Audi.     

“O Consulado, em parceria 
com a Câmara de Comércio, 
já desde o ano passado tem a 

intenção de estimular e apoiar 
a concretização de um projeto 
que traga a nossa cultura tra-
dicional e contemporânea para 
as ruas da cidade, de forma 
a apresentar o nosso grande 
Portugal, de todos nós por-
tugueses, aos cariocas e ao 
público em geral. Para além 
disso, proporcionar à nossa 
querida e vasta comunidade 
portuguesa no Rio de Janeiro 
uma oportunidade para, num 
local tão emblemático para a 
nossa diáspora como a Pra-
ça XV, participar numa grande 
festa portuguesa com um nível 
elevado de exposição na ci-
dade e que seguramente nos 
trará à lembrança as nossas 
tradições.

A realização de uma festa 
deste tipo é importante porque 
julgo que  tem condições de 
envolver toda a comunidade 
portuguesa no Rio de Janeiro, 
de todas as gerações e ramos 
de atividade, e das diversas re-
giões do País. Todos poderão 
participar, aliás todos deverão 
participar, porque uma festa 
desta envergadura somente 
será possível se de fato todos 
colaborarem de alguma forma.

Convido desde já todos os 
nossos nacionais a se associa-
rem ao evento e a apresenta-
rem o que de melhor temos em 
Portugal, dentro da sua área de 
atuação, há várias formas pos-
síveis de participar num evento 
com esta dimensão.

O evento começará no dia 
10 de junho à noite com a ceri-
mônia oficial de comemoração 
do dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portugue-
sas no Paço Imperial, incluindo 

um concerto musical na Praça 
XV, e prolongar-se-á durante o 
fim de semana que se segue, 
dias 11 e 12 de junho, com 
uma vasta programação cul-
tural, que prevê incluir gastro-
nomia, música, poesia, artes 
plásticas, literatura, entre ou-
tros. A abrangência do evento 
está naturalmente dependente 
dos patrocinadores e dos valo-
res que a produção conseguir 
captar. Já foram contactadas 
várias empresas, mas deixo 
aqui o convite a todos que se 
queiram associar para nos con-
tactarem, ou a Câmara de Co-
mércio, para mais informações, 
bem como a produção cultural.

O projeto está aprovado 
para incentivo fiscal ao abrigo 
da Lei Rouanet, com dedução 
de 100%, e poderá também ser 
enquadrado na Lei Estadual do 
ICMS, pelo que a participação 
está aberta a todos, inclusive 
com benefícios fiscais impor-
tantes. 

Podemos afirmar que a re-
alização desta festa é uma ho-
menagem ao nosso Portugal e, 
sobretudo, à vasta comunidade 
portuguesa no Rio de Janeiro, 
que ao longo de décadas as-
segurou e honrou a presença 
do nosso País na cidade ma-
ravilhosa, e a continuidade das 
nossas tradições, que têm sido 
passadas aos filhos e aos ne-
tos, mantendo sempre a liga-
ção a Portugal ao longo das 
gerações.

Temos hoje no Rio de Ja-
neiro portugueses de diversas 
gerações, e isso só veio en-
riquecer ainda mais a nossa 
presença aqui e a portugali-
dade que se sente na cidade, 

que é aliás a mais portuguesa 
do Brasil. Há casas regionais 
representando diversas regi-
ões do País que foram criadas 
com grande esforço no século 
passado e que, graças ao em-
penho e dedicação dos seus 
dirigentes e associados, conti-
nuam hoje dinâmicas e atuan-
tes, mas que não têm alcança-
do a geração mais recente de 
emigração portuguesa no Rio. 
Neste evento, no centro da ci-
dade,  julgo que todos se pode-
rão juntar, porque afinal todos 
são igualmente portugueses e 
todos sentirão, da mesma for-
ma, esta ligação tão especial 
ao País que nos une e nos 
faz ter cada vez mais orgulho 
de sermos portugueses e re-
presentarmos este pequeno 
grande País no Brasil. Estou 
certa de que todas estas casas 
e associações portuguesas se 
juntarão a este grande evento.

 Afinal, todos se revêm, da 
mesma forma, na nossa cultura 
e nas nossas tradições.

Numa cidade tão festiva 
como o Rio de Janeiro, julgo 
que uma festa popular por-
tuguesa nestes moldes, ou 
noutros que possamos conjun-
tamente definir, deve integrar 
o calendário de eventos da ci-
dade. Tal dependerá contudo, 
essencialmente, do nível de 
adesão e participação da co-
munidade, em particular das 
casas regionais que têm um 
papel fundamental, aproveito, 
aliás, para reiterar o convite 
para que se juntem à festa e 
façam parte integrante desta 
grande celebração nacional.

O projeto é da autoria da 
produtora cultural Connie Lo-
pes, portuguesa, radicada no 
Rio de Janeiro há vários anos e 
responsável pela organização 
de grandes eventos na cidade, 
como o Festival de Fado que 
vai já na sua terceira edição, 
e que vai decorrer na Cidade 
das Artes nos dias 20 e 21 de 
Novembro. O Consulado e a 
Câmara de Comércio são par-
ceiros na promoção do evento, 
contamos já com outros parcei-
ros institucionais e esperemos 
em breve contar com muito 
mais apoios e adesões que es-
tou certa surgirão no âmbito da 
nossa diáspora.

Com essas idéias o Portu-
gal em Foco se orgulha e ga-
rante a sua adesão. 

Para mais informações, 
não deixe de nos contactar.

Nossos parabéns 

marcelo: “Portugueses esperam que 
políticos não dificultem saída da crise”

O candidato presidencial Marcelo Rebelo de Sousa disse 
que os portugueses esperam dos políticos que não dificul-
tem a saída da crise e avisou que o processo de constituição 
de governo “já muito longo” pode afetar o próximo orçamen-
to. “O que os portugueses esperam é que o funcionamento 
da política e dos políticos não dificulte, antes facilite essa sa-
ída da crise e um horizonte de futuro que seja diferente dos 
quatro anos e meio de crise que o país viveu e de que está a 
sair, mas precisa de sair de forma sustentada e promissora”, 
afirmou Marcelo Rebelo de Sousa 

Operação Marquês: Tribunal diz que “apenas” está proi-
bida a publicação de elementos em segredo justiça

O Tribunal da Comarca de Lisboa esclareceu que a pro-
vidência cautelar de José Sócrates contra a Cofina “não pro-
íbe a publicação de notícias”, mas “apenas” a divulgação de 
elementos do processo em segredo de justiça. “Tal como 
não proíbe qualquer investigação jornalística ou a publica-
ção de notícias sobre investigações jornalísticas anteriores, 
presentes ou futuras sobre o mesmo caso ou sobre os argui-
dos”, acrescenta o comunicado da juíza Amélia Maria Cor-
reia de Almeida.
 
maioria dos municípios tem um poder de compra 
abaixo da média

O INE divulgou o índice per capita de poder de compra 
nos 308 municípios e só  existem 32 municípios com um po-
der de compra superior à média nacional. Esses municípios 
estavam quase todos concentrados nas áreas metropolita-
nas de Lisboa e Porto e em algumas capitais de distrito. O 
que significa que a esmagadora maioria dos municípios – 
mais concretamente 276 - está abaixo da média nacional no 
poder de compra. 

Lisboa e Oeiras tem os maiores valores de riqueza: a 
capital apresenta um índice de poder de compra de 207,9, 
mais que duplicando a média do país (100). Oeiras, que faz 
parte da Área Metropolitana lisboeta, apresenta um valor de 
180,7, ultrapassando o Porto, que também ultrapassa larga-
mente a média nacional, com um poder de compra de 169,9. 

Portugal vai ser o “centro da inovação da Altice”
“O centro da inovação para todo o grupo Altice vai 

ser em Portugal”, disse Paulo Neves, presidente  da 
PT Portugal, no final de uma conferência do grupo 
francês, na região de Paris.

“Portugal tem sido muito inovador e a PT tem sido 
reconhecida desde sempre como inovação. Na se-
mana passada, apresentamos a tecnologia NGPON2 
que é ultra inovadora a nível mundial. Fazendo uso 
desse DNA da PT, o centro da inovação para todo o 
grupo da Altice vai ser em Portugal. É muito impor-
tantes para nós conseguir que o centro da inovação 
seja em Portugal”.

eDP e microsoft Portugal juntam-se para criar 
programa de inovação

A EDP e a Microsoft Portugal assinaram um memo-
rando de entendimento com vista à criação de programa 
de inovação entre as duas companhias. O objetivo deste 
programa é “o desenvolvimento de soluções de negócio 
que fomentem uma utilização energética mais eficiente”.

indústria dos videojogos vale milhões e em 
Portugal há já quase 100 empresas

A indústria dos videojogos vale mais do que a do 
cinema e música juntas e, só em Portugal, já existem 
quase cem empresas nesta área.Na Feira Internacional 
de Lisboa, no Parque das Nações, a segunda edição do 
Lisboa Games Week, onde os visitantes puderam assis-
tir ao lançamento de novos jogos, participar em compe-
tições ou recordar as velhinhas máquinas que existiam 
nas salas de jogos dos finais do século passado.                                                                                                                                         
“Este é o grande evento da indústria dos videojogos, 
onde se apresentaram as grandes estréias e os video-
jogos que vão ser lançados agora, no natal e até alguns 
que só irão ser lançados em 2016”, contou Pedro Silvei-
ra, No ano passado, cerca de 30 mil pessoas visitaram 
a primeira edição do Lisboa Games Week e este ano a 
organização cresceu e chegou  aos 50 mil visitantes. 

PRoGRama
Estreou na Rádio Metro-

politana (todos os sábados 
das 10 às 11 horas) um novo 
programa voltado para a co-
munidade. É uma produção 
de Sérgio Viana e Pedro 
Paulo. Música, folclore, notí-
cias. Boa sorte, amigos.
PoLÍtiCa

O resultado das eleições 
legislativas em Portugal, re-
alizadas em 4 de outubro, 
provocou muitas incertezas 
políticas no país. Embora a 
coligação que está no go-
verno constituída pelo PSD 
e CDS, tivesse obtido o 
maior número de votos, os 
partidos da oposição, com 
os socialistas à frente, fica-
ram com o controle da As-
sembleia da República.

Enquanto decorrem os 
prazos legais e se procu-
ram acertos partidários, o 
país aguarda uma solução 
e espera que os interesses  
e as ambições das lideran-
ças partidárias não interrom-
pam o esforço e anulem as 
conquistas já obtidas para 
vencer as dificuldades e 
resolver os impasses que 
debilitaram Portugal depois 
da crise de 2011. Foram ne-
cessários muitos sacrifícios 
dos portugueses para evitar 
a insolvência do país.
aLmeiDa FaRia

No próximo dia 16, às 15 
horas, o escritor português 
Almeida Faria estará no 
Real Gabinete. Irá pronun-
ciar uma conferência sobre 
“As minhas relações difíceis 
com a Literatura”. 

Participarão do evento a 
Profª. Dra. Margarida Alves 
Ferreira (UFRJ) que falará 
sobre “A tetralogia lusitana e 
a busca do sem fim” e a Pro-
fª. Dra. Luci Ruas (UFRJ), 
que falará sobre “Rumor 
Branco, o ‘romance proble-
ma’ de Almeida Faria”.
CamPeoNato 
PoRtUGUÊs

O “Benfica”  e o “Porto” 
venceram no domingo pelo 
mesmo placar:  2 x 0. Os 
“encarnados” ganharam do 
“Boavista” e os “dragões” do 
“Vitória de Setúbal”.

O “Sporting” jogou com o 
“Arouca” e ganhou por 1 x 0. 
Gol no último minuto da partida. 
eXPosiÇÃo

No próximo dia 10 abrirá 
uma exposição no “Palácio 
São Clemente” sobre violas 
amarantinas, que vieram de 
Portugal. O projeto começou 
com a apresentação de um 
filme no Real Gabinete.
tRaGÉDia

Foram grandes os preju-
ízos causados pelo tempo-
ral que desabou na semana 
passada sobre Albufeira 
e outras  terras algarvias. 
Além das perdas – sobretu-
do as verificadas nas casas 
comerciais, nas residências, 
nos equipamentos públicos, 
etc. – o sofrimento das po-
pulações e as angústias pro-
vocadas pela tragédia foram 
imensas. E vai levar muito 
tempo até à recuperação 
dos prejuízos e à normali-
zação da vida das famílias 
atingidas pelas intempéries.

Uma tristeza, em terras 
tão bonitas...
oBRas

Estão em curso as obras 
de reparo dos telhados e 
clarabóias da sede do Real 
Gabinete. Também segue 
em fase de licenciamento a 
reforma do prédio anexo. A 
previsão é de que os traba-

lhos se prolonguem por todo 
o 1º semestre do próximo 
ano. Ao longo de sua existên-
cia (o edifício do Real Gabi-
nete foi inaugurado em 1887) 
esta é a maior reforma já feita 
na sede da instituição. Mila-
gres acontecem – mas preci-
samos ter Fé... E houve, não 
um, mas vários “milagres” 
para o “Real Gabinete ser o 
que é em termos culturais, 
arquitetônicos, etc.
PoRtUGaL

Com as incertezas e os 
desencontros políticos que 
se verificam em Portugal, 
todos estamos preocupa-
dos. Não se sabe ao certo 
para onde o país caminha – 
se continua  a recuperação 
da crise que o enfraqueceu 
com o desastre do governo 
de José Sócrates, ou se com 
novos partidos no governo 
(socialistas e partidos de es-
querda) os desmandos e a 
gastança irresponsável ain-
da irão agravar mais os pro-
blemas e as frustrações que 
recaem sobre a população.

O país está em suspen-
so – até que se defina o qua-
dro político resultante das 
eleições legislativas de 4 de 
outubro. E logo a seguir te-
remos as eleições presiden-
ciais (em janeiro de 2016) 
com nova chamada dos por-
tugueses às urnas... E com 
Marcelo Rebelo de Sousa 
como candidato favorito.
CRiaNÇas

No último sábado, mais 
de 214 crianças pobres re-
ceberam da Caixa de Socor-
ros D. Pedro V um “folar” de 
Natal: foi um uniforme esco-
lar, um par de sapatos e uma 
ajuda monetária para virem 
à Igreja de Santo Antônio 
para buscar as prendas.

O Dr. Albano da Rocha 
Ferreira e a D. Olga que or-
ganizaram a festa e prepa-
raram as doações ficaram 
cansados de receber tantos 
abraços e agradecimentos 
das crianças beneficiadas, 
a maioria vinda dos bairros 
mais pobres da cidade.

Foram muitas famílias que 
ficaram felizes e rezaram em 
memória de um português de 
alma cristã: o Com. Paulo Fe-
lisberto da Fonseca que dei-
xou um legado valioso para 
os pobres.

Todos os anos (há mais 
de 60) a doação se repete e 
a Caixa de Socorros D. Pe-
dro V (quase em silêncio) 
continua a sua missão e o 
seu objetivo maior: ajudar os 
que precisam.

Que Deus abençoe os 
samaritanos. Parabéns Dr. 
Albano e D. Olga pelo traba-
lho e pela grandeza da alma.

Portugueses de lei e de 
alma. Além deles, estiveram 
na Igreja e participaram dos 
trabalhos o Dr. Alcides Mar-
tins e o Henrique Loureiro. 
Os samaritanos não se can-
sam de ajudar.
sÃo maRtiNHo

O “verão de São Mar-
tinho”,  neste ano, chegou 
mais cedo para os portugue-
ses. E no último fim de se-
mana, para aproveitar o bom 
tempo, as praias ficaram 
cheias. Os meteorologistas 
prevêem para breve a baixa 
das temperaturas. É o inver-
no... com as castanhas e o 
vinho para celebrar o Santo.
FeCHo

Não ficaram esquecidas 
as rosas. Nem se apagou o 
teu sorriso. Que tudo conti-
nue assim.
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Notícias
de Oeiras

Este ano, o Dia de 
São Martinho será come-
morado de forma muito 
especial em Oeiras. A par 
da tradicional Festa de 
São Martinho, com oferta 
de castanhas à popula-
ção e animação do Cen-
tro Histórico, o Município 
irá proceder à entrega 
das chaves de fogos a 38 
famílias do concelho.

 O programa da Fes-
ta de São Martinho, que 
teve inicio no dia 11 de 
novembro, inclui a ani-
mação do Largo 5 de 
Outubro, entre as 11H00 
e as 22H00, onde à se-
melhança dos anos an-
teriores forao oferecidas 
castanhas (três tonela-
das) à população du-
rante todo o evento e, 
paralelamente haverá no 
local várias barraquinhas 
com gastronomia varia-
da e doçaria da região.

Mas este dia teve 
outro sabor para 38 fa-
mílias de Oeiras, que re-
ceberam as chaves das 

suas novas casas, seis 
fogos do programa de 
Habitação Jovem e 32 
do programa de Habita-
ção Municipal. A atribui-
ção dos fogos terá lugar, 
às 17H00, no Edifício 
da Rua Cândido dos 
Reis nº 176 (Oeiras), 
recentemente reabilita-
do no âmbito do progra-
ma Habitação Jovem 
nos Centros Históricos 
e cuja inauguração terá 
lugar às 16H00.

Quem quiser, terá a 
oportunidade de visitar 
as seis habitações que 
constituem o referido edi-
fício, o qual foi totalmente 
reabilitado pelo Municí-
pio, no âmbito do Pro-
grama Habitação Jovem 
nos Centros Históricos. 
Recorde-se que estas ca-
sas serão entregues aos 
vencedores do sorteio 
realizado no passado dia 
21 de outubro. As habita-
ções a serem agora atri-
buídas são quatro tipolo-
gias T0 e duas T1

Autarquia Entrega
Casas e Oferece Castanhas

no Dia de São Martinho

Obras de Nova Extensão do 
Passeio Marítimo de Oeiras 

iniciaram em novembro
A Câmara de Oeiras 

iniciou, as obras do novo 
troço do passeio marí-
timo, que ligará a Baía 
dos Golfinhos à Praia 
da Cruz Quebrada, num 
investimento superior a 
2,5 milhões de euros.

 Em comunicado hoje 
divulgado, o município 
indica que a nova fase 
das obras, orçadas em 
2,535 milhões de eu-
ros, terá uma extensão 
de 1.990 metros e uma 
largura mínima de 7,5 
metros, sendo que 2,5 
metros são destinados 
a ciclovia e o restante a 
circulação pedonal.

 As obras incluem 
também a instalação, 
ao longo de toda a ex-
tensão do passeio ma-
rítimo, de equipamentos 
urbanos e de infraestru-
turas técnicas.

 “A criação de uma ci-
clovia neste trecho irá li-
gar a zona da Cruz Que-
brada/Estádio Nacional 
ao Passeio Marítimo de 
Algés (onde já existe 
uma ciclovia com perto 
de um quilómetro de ex-
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tensão), bem como dar 
continuidade ao futuro 
passeio marítimo e inte-
grar a rede de ciclovias 
concelhias, a qual se 
encontra em estudo”, 
acrescenta a autarquia.

 Com esta extensão, 
a Câmara de Oeiras 
pretende criar novos 
espaços e percursos 
de lazer na orla litoral 
do concelho, dinamizar 
a praça do Forte de S. 
Bruno, aumentar a rede 
ciclável e “criar mais 
condições para promo-
ção da atividade física 
e desportiva que per-
mitam um estilo de vida 
saudável”.

 As obras terão a du-
ração de cerca de um 
ano, período no qual es-
tará interdito o acesso a 
toda a população.

 Atualmente, o Pas-
seio Marítimo de Oei-
ras abrange cerca de 
40% de frente ribeiri-
nha, ao qual será ago-
ra acrescido este novo 
troço, com o objetivo fi-
nal de ligar toda a costa 
de Oeiras a Algés.

As crianças já não têm 
medo das bruxas. Ficamos 
com esta certeza, no fim-de-
semana, depois da reporta-
gem que fizemos em alguns 
locais onde as crianças po-
veiras celebraram a “Noite 
das Bruxas”.

Na Casa da Juventude a 
maior animação ficou reser-
vada para a noite de sexta-
feira, embora ao longo da 
semana tenham-se desen-
volvido várias atividades ten-
do o Halloween como mote. 
Com disfarce obrigatório, os 
foliões tiveram ceia, jogos, 
música e animação de assus-

As Crianças Poveiras Já
Não têm Medo das Bruxas

tar. Houve ainda um concurso 
fotográfico “Máscara mais ar-
repiante”, com prêmios para 
os melhores classificados.

Na Avenida Mouzinho de 
Albuquerque foi o Centro de 
Estudos Quiz que se assu-
miu como casa assombrada. 
Dezenas de bruxas, vam-
piros, monstros e dráculas 
conviveram à mesa antes de 
saírem à rua para assustar 
os transeuntes.

Mais a sul da cidade, junto 
ao Farol de Regufe, o Centro 
“Miúdos e Graúdos” prepa-
rou uma noite de horrores 
bem divertida para um grupo 

com mais de uma centena de 
crianças. O jantar serviu para 
combinar as travessuras que 

mais tarde se fizeram no bai-
le de máscaras, qual delas a 
mais aterradora.

A Câmara Municipal de 
Santa Marta de Penaguião 
formalizou a sua candida-
tura a “Cidade do Vinho 
2016”, na Câmara do Car-
taxo, junto da Associação 
de Municípios Portugueses 
do Vinho.

A candidatura foi entre-
gue em mãos pelo presi-
dente do Município pena-
guiense, Luís Machado, e 

E Candidata a “Cidade do vinho 2016”
vice-presidente, Sílvia Silva. 
O executivo municipal consi-
dera esta candidatura como 
diferenciadora e de grande 
responsabilidade pelo fato 
de congregar todo o Dou-
ro. A candidatura, feita em 
nome do Município de Santa 
Marta, prevê atividades nos 
concelhos vizinhos e destes 
em Santa Marta unificando 
e valorizando o Douro.

O andamento da obra, que 
decorreu “em tempo recorde”, 
reforça a ideia que a autoestra-
da poderá estar concluída até 
ao final do ano e em funciona-
mento até ao final de março

Na segunda-feira, dia 2, 
pelas 21h00, foi realizada a 
última carga explosiva que 
permitiu a abertura da segun-
da galeria, a galeria norte do 
Túnel do Marão, anunciou em 
comunicado a Infraestruturas 
de Portugal (IP).

“Durante a noite foram re-
tirados todos os escolhos e a 
galeria foi passada pela primei-
ra vez, pelas 10h00 por uma 
delegação técnica composta 
pelo presidente da IP, presi-
dente do LNEC e presidentes 
de todas as empresas envolvi-
das, tendo sido convidados os 
presidentes das Câmaras de 
Vila Real e Amarante”, expli-
cou a empresa.

Ficam assim concluídos, 
na íntegra, os trabalhos de 

Escavação do túnel do Marão Concluída

perfuração daquele que será 
o maior túnel rodoviário da 
Península Ibérica, com 5,6 
quilômetros, uma obra que co-
meçou em 2009 e contou com 
vários impasses que levaram 
a três momentos distintos de 
estagnação na sua construção.

De recordar que o troço de-
nominado de Túnel do Marão, 
para além do túnel propriamen-
te dito, envolve a construção 

de dois sublanços com cerca 
de 10 quilômetros cada, a liga-
ção Poente (entre o Nó do IP4 
e o Túnel) e a ligação Nascente 
(entre o Túnel e o Nó de Para-
da de Cunhos).

A IP recordou que, desde 
o momento que a obra foi res-
gatada pelo Estado, passando 
para a responsabilidade da 
então Estradas de Portugal, a 
construção foi feita “em tempo 

recorde”. “58 semanas após a 
consignação da obra será pos-
sível, utilizando as duas bar-
reias, ligar a autoestrada A4 em 
Amarante com a Autoestrada 
Transmontana em Vila Real”, 
contabilizou a mesma fonte, 
sublinhando projeto envolveu 
cerca de 1200 trabalhadores 
nas múltiplas frentes de traba-
lho e “que tem decorrido até 
hoje com um nível muito baixo 
de acidentes de trabalho e com 
nenhuma vítima mortal”.

Com um balanço positivo 
também ao nível dos custos, 
calculando-se “um investimen-
to final que ronda entre os 260 
a 280 milhões, valores abaixo 
do inicialmente previsto de 345 
milhões de euros”, a constru-
ção deverá mesmo cumprir os 
objetivos em termos de calen-
dário, estando prevista a sua 
conclusão para o final do ano 
e entrada em funcionamento 
até ao final do primeiro trimes-
tre de 2016.

Ex-libris do Outono na re-
gião, as castanhas e o mísca-
ro são os ‘reis’ da festa e dão 
mote a um conjunto de ativi-
dades para toda a família. Na 
abertura, pelas 10h00, houve 
um show cooking a cargo do 
chef Diogo Pereira (Taberna 
da Milinha). Seguiu-se um mo-
mento de teatro de rua e a ani-
mação do Grupo de Cantares 

de Farminhão.
Além do programa de ani-

mação, a campanha contem-
plou novos expositores na 
galeria comercial do mercado 
para reforçar e diversificar a 
oferta existente. Produtos alu-
sivos à época, como jeropiga, 
licores, compotas e doces, são 
exemplo do que de novo pode-
rá encontrar neste espaço Passagem de acesso aos 

balneários da estância termal 
aguarda intervenção há cerca 
de dois anos. Autarquia já to-
mou “providências” e aguarda 
a chegada de novas peças 
para substituí-las

O estado de degradação 
da ponte pedonal sobre o rio 
Dão que dá acesso aos balne-
ários das Termas de Sangemil, 
na freguesia de Lajeosa do 
Dão, em Tondela, está a pre-

ocupar população, clientes da 
estância termal e responsá-
veis das unidades hoteleiras 
da localidade.

No ano de 2013 “começa-
ram a aparecer os primeiros 
sinais”, explica o proprietário 
do Hotel Beira Dão, Salvador 
Pais, acres¬centando que 
“após vários pedidos e encon-
tros com membros da Câmara 
Municipal ainda nada foi feito 
para solucionar o problema”.

Castanha e Míscaro em
Destaque no Mercado

tONDElA

Ponte pedonal preocupa
nas termas de Sangemil
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oliveira de azeméis

vinhais0

vila de conde

marinha grande

Regiões & Províncias

A embaixadora de Moçam-
bique em Portugal esteve, no 
concelho da Marinha Grande, 
onde teve oportunidade de visi-
tar algumas empresas e institui-
ções.

Em declarações, Fernan-
da Eugênia Lichale, explicou 
que a visita teve por objetivo 
“conhecer o concelho da Ma-
rinha Grande, buscar novas 
oportunidades de intercâmbio 
comercial entre Moçambique e 
Portugal, e conhecer as poten-
cialidades da Marinha Grande”.

A diplomata admitiu haver, 
da parte do seu país, um grande 
interesse nas áreas dos moldes 

e do vidro, indústrias fortes no 
concelho da Marinha Grande: 
“Moçambique está em franca 
ascensão em todos os sentidos, 
e sobretudo o vidro é um bem 
precioso para o nosso país, pelo 
que julgo que com preços aceitá-
veis e boa tecnologia, podemos 
fazer muita coisa em comum”.

A embaixadora Fernanda 
Eugênia Lichale adiantou tam-
bém que poderão ser estabe-
lecidos protocolos em vários 
domínios, dando como exemplo 
a área da educação, tendo em 
conta a forte aposta do Governo 
moçambicano na formação de 
recursos humanos.

embaixadora moçambicana 
Busca investimentos

Mais um Natal, mais uma 
‘Campanha do Saco’ do 
Lions Clube de Oliveira de 
Azeméis a favor dos mais 
carenciados e com ‘saldo 
positivo’. Desta vez, foram 
distribuídos 90 cabazes – 
um número só possível gra-
ças à generosidade de mui-
tos oliveirenses.

Uma vez mais, graças 
à solidariedade de muitos 
olivei¬renses, o Lions Clu-
be de Oliveira de Azeméis 
(LCOA) pô¬de levar a cabo 
a ‘Campanha do Saco’. Ini-
ciativa solidária, já com al-
guns anos, que consiste na 
recolha de bens alimentares 
em algumas paróquias e 
supermercados/hipermerca-
dos do concelho de Oliveira 
de Azeméis, para, depois, 

lions clube entrega
90 cabazes de natal

serem distribuídos pelas fa-
mílias mais carenciadas na 
época natalícia. Desta vez, 
foram 90 os cabazes de Na-
tal entregues a outros tantos 
agregados familiares com 
carências econômico-so-
ciais – número que deixou o 

LCOA “satisfeito” e também 
“muito grato” a quem contri-
buiu para que a ‘Campanha 
do Saco’ registasse, nova-
mente, ‘saldo positivo’. Em 
declarações ao Correio de 
Azeméis, este clube de ser-
viço de Oliveira de Azeméis 

faz questão de agradecer, 
publicamente, ao hipermer-
cado Continente/Modelo 
de Oliveira de Azeméis; à 
empresa Lactogal; às paró-
quias de Travanca, Palmaz, 
Santiago de Riba-Ul, São 
Martinho da Gândara, Os-
sela e Macinhata da Seixa, 
nomeadamente aos seus 
párocos, grupos de jovens, 
Vicentinos, etc.. Os agra-
decimentos dos Lions es-
tendem-se, ainda, ao nos-
so jornal e à rádio Azeméis 
FM, pela divulgação desta 
sua atividade. E, já agora, 
aproveitando a oportunida-
de, o LCOA apela, de novo, 
aos oliveirenses para que 
voltem a ser generosos na 
‘Campanha do Saco’ 2015. 
Gisélia Nunes.

Dias das bruxas tradi-
cional leva milhares a pe-
quena aldeia do concelho 
de Vinhais

A Festa da Cabra e do Ca-
nhoto voltou no passado sá-
bado, dia 31 de Outubro, a dar 
vida à pequena aldeia de Ci-
dões, no concelho de Vinhais.

Cerca de duas mil pes-
soas terão passado pela 
localidade com apenas 18 
habitantes.

Um dia das bruxas mais 
tradicional foi o programa 
escolhido por muitos e nem 
a chuva afastou aqueles 
que quiseram conhecer ou 
reviver a festa.

Armando Fernandes vive 
há 20 anos em França, mas 
desde que há quatro anos a 
tradição ganhou uma nova 
forma pela mão da Associa-
ção Raízes Aldeia de Cidões 
que o emigrante regressa a 

Festa da cabra e do canhoto anima cidões
terra para esta festa de pro-
pósito.

O natural da localidade, 
anexa de Vilar de Peregri-
nos, ajuda a confeccionar 
a cabra “machorra” no pote 
e afirma que gosta “de vir 
sempre, porque é bom man-
ter a tradição nas aldeias, 
que estão muito desertifica-
das. Quando há 20 anos fui 
para França ninguém sabia 
onde era Cidões, nem em 
Bragança, hoje já é muito 
conhecida”, refere.

Para quem vem de fora 
não é menos entusiasman-
te. Lino Lopes, viajou de 
Braga, porque procurou um 
“programa para o Hallowe-
en aqui no norte, e vimos 
imagens na internet de fes-
tas anteriores e que fosse 
diferente do habitual do 
dia das bruxas e estamos 
a gostar muito”. Mário Bor-
ges, do Seixal, foi convida-
do pela família, originária 

de Cidões, para conhecer a 
tradição. Aceitou o convite 
depois de saber “que havia 
boa comida e animação”, o 
que confirmou, “está a ser 
um ambiente muito bom e 
só tenho pena de não ser 
mais conhecido”.

início da Festividades
de inverno

Os rituais de origem cel-
ta que marcam a entrada 
na época escura são repe-
tidos desde a ocupação por 
aquele povo.

“Quem quiser ter sorte, 
tem de comer da cabra, dar 
três voltas à fogueira e es-
perar pela chegada do dia-
bo. O simbolismo que sem-
pre existiu está presente, 
todos os rituais, anteriores 
a este novo formato, conti-
nuam a realizar-se”, expli-
ca Maria João Pereira, da 
organização.

Edifícios do Piaget e ISLA, 
que depois foi Cespu, servem 
agora para alguns cursos de 
formação profissional. Cespu 
pretendia inaugurar hospitais pri-
vados em Bragança e Mirandela 
até 2010, o que acabou por não 
acontecer.

O distrito de Bragança não 
tem, neste momento, ensino su-
perior privado. Na década de 90, 
chegou a ter milhares de alunos 
inscritos neste tipo formação, di-
vididos entre o Instituto Piaget e 
o Instituto Superior de Línguas 
e Administração(ISLA), que per-
tence ao grupo Lusófona. Em 
Bragança, O ISLA começou a 
funcionar em 1985, no edifício 
do Colégio S. João de Brito. Na 
década de 90, o Instituto inaugu-
rou um edifício na Rua Prof. Dr. 
Gonçalves Rodrigues onde se 
manteve até 2008, altura em que 
saiu de Bragança, dando lugar 
à Cespu. Nessa altura, além do 
ensino superior, a Cooperativa 
de Ensino Superior politécnico 
e Universitário, propôs a criação 
do Agrupamento de Hospitais de 
Trás-os-Montes.

Este Agrupamento seria 
composto pelo Hospital Duque 

de Bragança, na capital de dis-
trito, e o Hospital Terra Quente, 
em Mirandela. Para tal, a institui-
ção anunciou o estabelecimen-
to de protocolos com os dois 
Municípios. No entanto, apenas 
o Hospital Terra Quente viria a 
ser realidade, não através da 
Cespu mas com o investimento 
de privados e do próprio Municí-
pio. Entretanto, há cerca de um 
ano que a Cespu abandonou 
Bragança, tendo as instalações 
sido ocupadas por uma empre-
sa de formação profissional. 
Contatada a instituição, referiu 
ao Jornal Nordeste que “ten-
do em conta o fato de a A3ES 
(Agência de Avaliação e Acredi-
tação do Ensino Superior) não 
ter acreditado os cursos que se 
encontravam em funcionamen-
to, nem os que entretanto foram 
submetidos, houve a obrigato-
riedade de suspender a ativida-
de do Instituto”.

No entanto, a Cespu ga-
rantiu que, quanto ao projeto 
do hospital “Neste momento o 
projeto está a ser reajustado e 
reavaliado por vários parceiros, 
prevendo-se para breve deci-
sões sobre o assunto.

Bragança

distrito de Bragança sem
ensino superior Privado

A Câmara Municipal de Vila 
de Conde anunciou a solução 
definitiva para o prédio que 
está ser construído junto à igre-
ja de Nosso Senhor dos Nave-
gantes, em Caxinas, que con-
templa o recuo do último piso, 
para atenuar o impacto visual.

Depois de, ter sido anun-
ciado que a distância en-
tre o edifício e igreja iria ser 
aumentada de 10 para 12 
metros, a presidente da au-
tarquia vila-condense, Elisa 
Ferraz, considerou que com 
esta diminuição de volumetria 
do último piso “chegou-se à 
solução definitiva”.

“Conseguimos um acor-
do com o empreiteiro para se 
aplicar um recuo mínimo no 
último piso, que, ainda assim, 
será suficiente para reduzir 
o impacto visual da altura do 
prédio, dando a sensação de 
ter 3 andares e não 4 anda-
res”, disse autarca.

Elisa Ferraz considerou que 
“com o afastamento de mais 
dois metros entre o prédio e a 
igreja, a diminuição das varan-
das e este recuo do último an-
dar, o caso fica fechado”.

“É, sem dúvida, a melhor 

solução e a menos honrosa, 
que levará a uma resolução 
mais célere do assunto, que 
também é o que importa. Não 
foi fácil chegar a este acordo, 
mas agora que o consegui-
mos finalizamos definitiva-
mente o processo”.

A presidente da Câmara 
reafirmou que haverá lugar 
a uma indemnização paga 
pela autarquia ao empreitei-
ro, mas ainda não divulgou 
os números finais.

“Haverá uma Comissão 
Arbitral, está a ser constituí-
da, que vai determinar o va-
lor. Temos já uma noção do 
montante, mas como ainda 
há alguns pormenores a ser 
revisto, ainda não temos uma 
avaliação final”, disse autar-
ca, completando.

“Sabemos as nossas obri-
gações por termos emitido a 
uma legal licença de constru-
ção mas somos pessoas de 
bem, e certamente resolvere-
mos a situação continuando a 
trabalhar em conjunto, como 
tem acontecido”.

Confrontada com alguma 
contestação da população, 
que considera que as medi-

Anuncia “Solução Definitiva” para
Prédio Próximo a igreja de caxinas

das anunciadas ainda não 
são suficientes, Elisa Ferraz 
disse “respeitar todas as opi-
niões” mas mostrou-se irre-
dutível quanto a esta última 
solução.

“Respeito todas as posi-
ções e opiniões, mas fizemos 
um percurso para chegar a 
esta solução, e daqui não sai-
remos”, frisou a presidente da 
Câmara.

Recorde-se que no centro 
da polémica está um edifício, 
de quatro andares, para apar-
tamentos, ainda em constru-
ção, que os paroquianos ale-
gam que irá tirar visibilidade 

à Igreja de Caxinas, inaugu-
rada em 1985 junto ao mar, 
que serve uma população de 
quase 20 mil pessoas.

Sensível aos protestos da 
população, a Câmara Munici-
pal de Vila do Conde, que há 
alguns anos tinha aprovado o 
projeto, suspendeu, momen-
taneamente, as obras, até 
chegar à solução de retirar 
dois metros de edificado ao 
prédio, em toda a confrontan-
te com a igreja, de forma a 
proporcionar um afastamento 
de 12 metros entre os dois 
edifícios, e, agora, diminuir o 
volume do último andar.

DOMINGUEIRA EM PENEDO
COM FERNANDO SANTOS DA

CONCERTINA NOTA 10 
15/11/2015

Venha passar um domingo super animado em Pene-
do, 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 Capi-
tão Félix, 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!
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são às democracias oci-
dentais.

Pelos vistos, os portu-
gueses passarão por essa 
experiência e embora 
no começo sobrem pro-
messas e haja bolo para 
todos, muitos analistas 
olham com desconfiança 
para um futuro governo 
minado por contradições 
históricas e desencontros 
que nunca foram ultrapas-
sados em situações pare-
cidas anteriormente.

Neste cenário de preo-
cupações na economia e 
de incertezas na política, 
espera-se que Portugal 
consiga vencer as dificul-
dades e limar divergên-
cias, para com isso as-
segurar o funcionamento 
das instituições democrá-
ticas, promover o desen-
volvimento econômico e 
proporcionar a todas as 
famílias melhores condi-
ções de vida.

Vale ainda registrar 
que em janeiro próximo 
realizar-se-ão as eleições 
presidenciais com o fim do 
mandato de Cavaco Silva. 
E Marcelo Rebelo de Sou-
sa, uma das figuras proe-
minentes do Partido Social 
Democrata, é o favorito. 
Se a tradição se mantiver, 
os portugueses não cos-
tumam guardar os ovos 
no mesmo cesto, e se os 
socialistas dominarem em 
São Bento, a oposição tem 
o seu domínio em Belém ...

Por enquanto, são pal-
pites.

A. Gomes da Costa 

Portugal atravessa um 
período de turbulência 
política provocado pelos 
resultados das eleições 
legislativas de 04 de ou-
tubro. É que embora a co-
ligação formada pelo PSD 
e pelo CDS, que está no 
governo desde 2011, ti-
vesse ficado em 1º lugar 
na apuração dos votos, 
não conseguiu, entretan-
to, manter a maioria abso-
luta e os Socialistas, com 
oportunismo, aliaram-se 
aos demais partidos de 
esquerda (comunistas e 
bloquistas) para assegu-
rar o “quorum” necessário 
no Parlamento à forma-
ção de novo governo.

Enquanto não se resol-
vem os problemas e os im-
passes políticos e se aco-
modam as reivindicações 
partidárias, o país perma-
nece na expectativa de 
uma definição, que reper-
cute inclusive na própria 
União Europeia, em recla-
mações sobre a aprovação 
do orçamento do Estado 
para o próximo exercício.

Ao longo das quatro 
décadas de democracia, 
Portugal já sofreu suces-
sivas crises políticas e 
as soluções têm pendido 
ora para um lado (socia-
lismo moderado) ora para 
o centro-direita. Desta 
vez, entretanto, há uma 
singularidade: é o país 
ter um governo formado 
por todos os partidos de 
esquerda, independente-
mente de seus princípios 
programáticos de matriz 
marxista e de sua aver-

“O programa de Governo 
apoiado pela esquerda em 
Portugal  inclui propostas 
que provavelmente vão irritar 
os credores” do país, defen-
dem os analistas do Rabo-
bank em nota enviada aos 
clientes.

 O banco holandês refere-
se a propostas que constam 
do programa revelado por 
Antônio Costa no passado 
sábado, como reverter os 
cortes salariais na Função 
Pública e cancelar as priva-
tizações já em curso, como 
a TAP.                                                                                                                                           

Estes desenvolvimentos 
realçam o fato de Portugal 
ter um estatuto de risco mais 
elevado e, por isso, estar en-
tre os principais beneficiários 
das compras de ativos” do 
BCE, defende o Rabobank. 

Programa de esquerda
provavelmente vai irritar os credores

A expansão monetária tem 
sido responsável por manter 
os juros da dívida portugue-
sa baixos, mas “sem dúvida 
que oferece um retorno ina-
dequado, tendo em conta 
o elevado risco atualmente 
inerente às obrigações por-
tuguesas”.

Os juros da dívida por-
tuguesa a 10 anos estão já 
hoje em forte alta no merca-
do secundário, alcançando o 
maior valor desde Julho.

“Nem tudo na periferia da 
zona euro está bem”, come-
çam por dizer os analistas do 
banco holandês. “Em Portu-
gal, os socialistas aprovaram 
um plano durante o fim-de-
semana, com o objetivo de 
unir forças com o Bloco de 
Esquerda, o Partido Comu-
nista e Os Verdes para der-

rubar o Governo minoritário 
recentemente eleito, lidera-
do pelo primeiro-ministro Pe-
dro Passos Coelho”, dizem. 
E os socialistas já anuncia-
ram que irão apresentar uma 

moção ao Parlamento, para 
rejeitar o programa econômi-
co do novo Governo, o que 
irá resultar no seu colapso”, 
acrescenta ainda a análise 
do banco.

A corrida às compras de 
Natal só ganha força no iní-
cio de dezembro. Mas o es-
forço das empresas para re-
forçar os stocks de produtos 
e o número de empregados 
começa bem antes.

Desde o início de outubro 
que as empresas de recruta-
mento estão a receber pedi-
dos de mais trabalhadores. 
Oferecem-se trabalhos tem-
porários, por um ou 2 meses, 
muitos em regime de part-ti-
me e quase todos na área do 
retalho. São pequenos com-
plementos muito procurados 
por quem já tem um primeiro 
emprego. Mas fazem agitar o 
mercado de trabalho quase 
como acontece no verão.

As ofertas, chegam a su-
bir 50% neste período. “Para 
alguns setores de atividade, 
a época do Natal é um im-
portante período de vendas, 
nomeadamente para as em-

Trabalho Temporário Cresce com Corrida ao Natal

presas que operam na gran-
de distribuição e, de forma 
mais generalizada, para todo 
o retalho”, contou a diretora 
da unidade de outsourcing 
da Adecco.

Marisa Duarte, admite 
uma subida do número de 
contratações face a anos 
anteriores, depois de uma 

redução abrupta durante a 
crise. “Com a recente recu-
peração dos níveis de con-
sumo, este ano poderá tra-
zer já um maior dinamismo 
na procura por este tipo de 
contratações”. Os períodos 
mais agitados são novem-
bro e dezembro, altura em 
que surgem várias ofertas de 

uma só vez.
Na Hays também já co-

meçaram as movimentações 
do Natal, “contudo este re-
forço de equipes tem vindo 
a verificar-se por períodos 
mais curtos” e cada vez mais 
requisitados em cima do Na-
tal. A maior parte das contra-
tações tem como data limite 
a véspera de Natal, dia 24 
de dezembro, mas algumas 
empresas, refere Marisa Du-
arte, já esticam os contratos 
para incluir “um período de 
troca dos presentes”. A maior 
parte das pessoas que se 
candidatam procuram “um 
complemento financeiro” ao 
primeiro emprego. Mas tam-
bém se encontram muitos 
jovens que pretendem “fazer 
face às despesas educativas 
e adquirir experiência”. Lis-
boa e Porto movimentam um 
maior número de vagas de 
emprego.

O índice de volume de 
negócios na indústria caiu 
0,1% em setembro, face ao 
período homólogo, após ter 
diminuído 1% em agosto, 
penalizado pelo mercado 
externo, divulgou o Institu-
to Nacional de Estatística. 
Segundo o INE, o índice 
relativo ao mercado exter-
no apresentou uma redução 
de 0,5% em setembro, após 

A OCDE piorou a estima-
tiva do déficit português para 
3% este ano, considerando 
que o aumento da despesa 
acima do previsto e um au-
mento da receita abaixo do 
esperado vão dificultar que o 
país alcance a meta inscrita 
pelo Governo.

“O Governo abrandou o 
ritmo de consolidação orça-
mental, e a despesa acima 
do orçado e um crescimento 
da receita mais baixo vão fa-
zer com que seja  difícil al-

Volume de Negócios na Indústria cai em Setembro

uma queda de 1% em agos-
to, enquanto a variação do 
índice relativo às vendas ao 
mercado nacional aumentou 
0,2%, uma taxa superior em 
1,2 % face à observada em 
agosto (- 1,2%). Em setem-
bro, os índices de emprego, 
de remunerações e de ho-
ras trabalhadas registraram 
crescimentos homólogos 
de 1,3%, 2,8% e de 0,5% 

(1,2%, 3,1% e 0,0% no mês 
anterior, pela mesma or-
dem). De acordo com o INE, 
o índice do agrupamento de 
energia, com uma queda de 
8,6% (-8,4% em agosto), 
voltou a ser o único a apre-
sentar uma variação homó-
loga negativa. Excluindo 
aquele agrupamento, o ín-
dice de vendas na indústria 
aumentou 2,7% em setem-
bro (2,9% no mês anterior). 
Crescimento em relação a 
2014 Quanto aos índices 
dos agrupamentos de bens 
de consumo e de bens in-
termédios, registraram cres-
cimentos homólogos de 
1,1% e de 1% em setembro, 
respectivamente, (contra 
2,1% e 0,4% em agosto, 
pela mesma ordem). Já o 
índice do agrupamento de 
bens de investimento teve 
o contributo positivo mais 
expressivo (1,4 pontos per-
centuais), em resultado de 
uma variação homóloga de 
9,5% em setembro (9,9% em 

agosto), enquanto a varia-
ção homóloga da seção das 
indústrias transformadoras 
passou de -2,2% em agosto 
para 0,7% em setembro. Em 
termos mensais, o índice de 
volume de negócios na in-
dústria subiu 22,4% em se-
tembro, o que compara com 
um aumento de 21,3% em 
igual mês de 2014. No que 
se refere aos índices de em-
prego e de horas trabalha-
das, registraram variações 
mensais homólogas de 1,0% 
e de 0,5% em agosto (1,4% 
e 0,7% no mês anterior), 
respectivamente, sendo que 
o índice de remunerações 
aumentou 3,0% (1,9% em 
julho). Numa análise em ter-
mos mensais, os índices de 
emprego e de horas traba-
lhadas aumentaram 0,6% e 
39,7% em setembro de 2015 
(0,5% e 39% em igual mês 
do ano anterior), enquanto 
o índice de remunerações 
diminuiu 8,4% (-8,1% em se-
tembro de 2014).

Déficit abaixo de 3% Este Ano
Será Difícil para Portugal

cançar a meta de um déficit 
de 2,7% do PIB em 2015” 
defendida pelo Governo, afir-
ma a OCDE, nas previsões 
econômicas de novembro.

Nesse sentido, a organi-
zação liderada por Angel Gur-
ría piorou a estimativa do dé-
ficit para este ano em 0,1 % 
face às previsões divulgadas 
em junho: na altura, a OCDE 
antevia que o déficit orça-
mental português atingisse 
2,9% este ano, agora estima 
que seja de 3% do PIB.
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Política

Frases de, Jerônimo de 
Sousa e de Catarina Mar-
tins, a propósito do PS, e 
de Antônio Costa, sobre os 
partidos à sua esquerda, 
durante e depois da cam-
panha eleitoral:

Antes das eleições :                                                                                                                                                
Catarina Martins : “Não 
aceitamos um país de es-
colhas pequenas. Uma de-
mocracia onde só se pode 
decidir entre quem corta 
pensões ou quem quer 
reduzir o rendimento das 
pensões através do conge-
lamento é uma democracia 
diminuída e nós aqui vive-
mos uma democracia por 
inteiro.”                                                                                                                                       

“O buraco que PSD e 
CDS foram cavando para 
o país é o mesmo buraco 
que o PS continuará inevi-
tavelmente a cavar, porque 
não é capaz de assumir a 
responsabilidade de lidar 
com a dívida e de lidar com 
o sistema financeiro.”                                                                                     

“O PS é a desilusão 

Catarina e Jerônimo: o que
Disseram Antes e Após Eleições

destas eleições.”
Jerônimo de Sousa : 

“Esta discussão entre os 
dois , a ver quem conse-
gue fazer pior, só exige 
uma solução: nem um nem 
outro merecem governar o 
país porque as suas pro-
postas são para atingir os 
mesmos do costume, os 
reformados, os que menos 
têm e menos podem e pre-
cisam de proteção social.”

“É curioso que o PS, 
quando ouve falar de estu-
do e de preparação em re-
lação ao euro, benze-se 3 

vezes e considera isto uma 
blasfêmia e, no entanto, no 
seu programa, tem muita 
conversa, mas tem lá os 
chamados cenários e tem 
2 cenários em relação ao 
euro.”

“A vida ensinou-nos, ao 
longo de 39 anos, que o PS 
livremente sempre se en-
tendeu com a direita. Teria 
de acontecer algo de novo 
para que isso não acon-
tecesse, mesmo quando 
teve maioria absoluta.”

Depois das eleições :
Catarina Martins : 

“Reitero hoje o que dis-
se ainda antes da cam-
panha eleitoral a Antônio 
Costa. O Bloco de Es-
querda está disponível 
para conversar sobre 
uma solução de Governo 
que salve Portugal.”

“A estabilidade de um 
governo de esquerda, pas-
sa por um processo de 
convergência entre forças 
políticas diferentes, que 
estão empenhados nesse 
processo, que tem de ser 
liderado pelo PS porque 
teve mais votos e é o úni-
co em condições de formar 
Governo.”

Jerônimo de Sousa : 
“Neste novo quadro po-
lítico, o PS só não forma 
Governo porque não quer. 
Nada o impediria de se 
apresentar disponível.”

“Existe a possibilidade 
real de o PS formar Go-
verno e o PCP está forte-
mente empenhado nessa 
solução.”

Francisco Assis desejou a 
Antônio Costa “boa sorte” na 
formação do Governo apoia-
do pela esquerda, afirmou-se 
indisponível para o integrar e 
disse que, a partir de agora, 
se vai remeter ao silêncio.

Francisco Assis assu-
miu estas posições perante 
os jornalistas, depois de ter 
participado na reunião da 
Comissão Nacional do PS, 
na qual fez um discurso crí-
tico em relação à opção pela 
formação de um Governo 
apoiado pela restante es-
querda parlamentar, mas em 
que no final deu um abraço 
ao secretário-geral, Antônio 
Costa.

O cabeça de lista socia-
lista nas últimas eleições eu-
ropéias considerou “resolvido 
internamente” o caso relativo 

à formação de um Gover-
no apoiado por PCP, Bloco 
de Esquerda e “Os Verdes”: 
“Desejei boa sorte a Antônio 
Costa, que vai ser primeiro-
ministro e, obviamente, não 
vou fazer mais nenhuma con-
sideração, porque o caso está 
internamente resolvido”.

Interrogado se aceita in-
tegrar esse Governo socia-
lista, Francisco Assis pôs de 
parte essa hipótese e suge-
riu mesmo que ninguém o irá 
convidar.

“Seria uma infâmia peran-
te mim próprio estar agora a 
admitir isso. Mas, havendo 
uma solução política com 
suporte majoritário no par-
lamento, o Presidente da 
República deve dar posse a 
Antônio Costa como primei-
ro-ministro”, acrescentou.

Assis Deseja
Boa Sorte a Costa

Marques Mendes con-
sidera que o programa de 
governo apresentado pelo 
PS e que o BE e a CDU se 
preparam para viabilizar tem, 
“um problema de credibilida-
de em termos de viabilidade 
econômica”.

No comentário, Mendes 
frisou que as medidas nego-
ciadas à esquerda “são sim-
páticas, mas todas aumen-
tam a despesa ou reduzem 
a receita e ainda se promete 
reduzir o déficit”. “Mas como 
é que isto vai ser feito? De 
onde vem o dinheiro para isto 
tudo?”, questionou, lembran-
do que “não há milagres em 
política nem em economia”. 
Por outro lado, acrescentou, 
“é obvio ali que se distribui 
riqueza e fomenta-se o con-
sumo, mas não se vê onde é 
que se vai produzir riqueza”.

O ex-líder do PSD criti-
cou, por outro lado, o fato de 
o programa apresentado no 
sábado pelo PS não conter 
uma linha sobre reformas 
estruturais de que o país 
precisa, como, por exemplo, 
na “Segurança Social e na 

Marques Mendes sobre
o Governo do PS: ‘De

Onde vai vir o Dinheiro?’

administração publica”.
Marques Mendes consi-

derou que o fato de PCP e BE 
não irem fazer parte do go-
verno PS “é um sinal de fra-
gilidade” que não dá à partida 
quaisquer garantias de esta-
bilidade no governo. E o pro-
blema nem será tanto o pri-
meiro orçamento: Ao que me 
dizem, na moção aprovada 
pelo Comitê Central do PCP 
não está lá expressamente a 
viabilização dos orçamentos 
nos 4 anos, o problema não é 
o primeiro orçamento, mas os 
seguintes.

O dirigente socialista An-
tônio Galamba advertiu que 
aquilo que alguns dirigen-
tes do PS consideram como 
sendo um “momento histó-
rico”, o acordo à esquerda, 
poderá ser antes um erro 
“trágico” para o futuro do 
PS. Esta posição faz parte 
da declaração de voto de 
Antônio Galamba, que foi 
um dos cinco membros da 
Comissão Política do PS 
que votou contra o acordo 
político com o PCP, Bloco 
de Esquerda e “os Verdes” 
para a formação de um Go-
verno socialista. “Votei con-
tra as propostas de apre-
sentação de uma moção 
de rejeição e de mandato 
ao secretário-geral do PS 
para concretizar os acordos 
com o Bloco de Esquerda, 
o PCP e os Verdes com vis-
ta à concretização de um 
Governo em que estes não 

Antônio Galamba teme que PS 
Caminhe para Erro Trágico

O presidente da Reno-
vação Comunista, Paulo 
Fidalgo, congratulou-se 
com a “enorme virada” 
que representa o acordo 
entre PS, PCP, BE e PEV, 
considerando que “todos 
modificaram o seu posi-
cionamento” para “romper 
um bloqueio político” de 40 
anos.

“Abre-se um novo ciclo 
político. Sabemos que o 
processo de negociação 
foi uma enorme virada na 
situação portuguesa e per-
cebemos que o acordo foi 
prudentemente baseado 
em pequenos passos o que 
é natural para 40 anos em 
que estivemos em bloqueio 
político de diálogo entre 
o centro esquerda e a es-
querda”, afirmou.

Questionado se con-
sidera que o PCP e o BE 
deviam estar representa-
dos no governo liderado 
pelo PS, Fidalgo sustentou 
que “seria preferível que 
estivessem representados” 
mas isso “não é um ele-
mento decisivo”.

“Tanto o PCP, como o 
BE e o PS fizeram uma lei-
tura acertada sobre o que 
devia ser feito e as respos-
tas que deviam ser dadas. 
Só podemos dar-nos por 
satisfeitos e por assinalar 
efusivamente a situação 
política que atualmente 
está criada”, acrescentou.

O partido Livre acredita 
que o ainda desconhecido 
acordo entre as forças de 
esquerda para um novo go-
verno será “forte o suficien-
te para garantir um mandato 
duradouro”, mostrando-se 
disponível para ajudar os 
partidos. O Livre congra-
tulou-se com o anunciado 
acordo entre os partidos 
de esquerda e lembrou que 
“fazer pontes entre as dife-
rentes forças da esquerda” 
sempre foi uma das mensa-
gens defendidas pelo parti-
do desde a sua fundação. 
Numa declaração feita na 
sua página oficial de Face-
book, o Livre “congratula-
se com a confirmação de 
que o PS, BE, PCP e PEV 
conseguiram estabelecer 
um acordo para uma maio-
ria parlamentar de apoio a 
um governo de esquerda”. 
O Livre acredita que, ape-

participam”, começa por sa-
lientar o membro das dire-
ções lideradas por Antônio 
José Seguro. Além de invo-
car a derrota eleitoral do PS 
para contestar a formação 
desse Governo de esquer-
da - e de entender que, “em 
coerência” o seu partido 
deveria ser oposição -, An-
tônio Galamba defende que 
o acordo à esquerda “fragi-
liza o PS junto do eleitorado 
do centro - um eleitorado 
moderado que não compre-
ende como é possível um 
compromisso de governo 
assente na desconstrução, 
em que ficam de fora as 
questões relacionadas com 
as questões européias, a 
zona euro e a NATO”. “Sem 
que tenham sido apresen-
tados, distribuídos e ava-
liados os documentos que 
suportam os compromissos 
do BE, do PCP e de Os 

Verdes com um governo do 
PS, por quanto tempo con-
creto vigorarão esses com-
promissos e como serão 
superadas as estrondosas 
omissões, os órgãos com-
petentes do PS decidiram 
por maioria este caminho. 
Como sempre disse, o que 
uns apelidam de histórico 
considero que pode ser trá-
gico para o futuro do PS”, 
adverte Antônio Galamba.

Livre diz que Acordo de Esquerda
Garante Mandato Duradouro

sar de ainda não serem co-
nhecidos os moldes exatos 
do acordo conseguido en-
tre as forças de esquerda, 
“será certamente forte o 
suficiente para garantir um 
mandato duradouro”. No 
comunicado, acrescenta 
que “como tem sido a sua 

prática, o LIVRE continuará 
disponível para ajudar os 
restantes partidos na procu-
ra de soluções para o país e 
para a União Européia. Esta 
disponibilidade será refleti-
da num acompanhamento 
interventivo, construtivo e 
permanente da atividade 
parlamentar e governativa”. 
O partido considera que o 
entendimento agora alcan-
çado vai “ao encontro de 
uma das mensagens apre-
sentadas pelo partido des-
de a sua fundação: a ne-
cessidade de fazer pontes 
entre as diferentes forças 
de esquerda”. Para o Livre, 
“a confirmar-se a queda do 
atual governo, não resta ao 
Presidente da República 
outra hipótese que não seja 
a de convidar a força políti-
ca que garantiu uma maio-
ria no Parlamento, no caso 
o PS, a formar governo”.

Renovação
Comunista: Enorme 
Virada após 15
Anos a Reclamar
Convergência
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61.º Aniversário do R.F. Padre Tomáz Borba
O G.F. da Casa dos Açores em São Paulo encantou o público 
com uma linda apresentação com seus dançares e cantares

Domingo especial para a 
família açoriana que realizou 
uma belíssima programação 
para festejar com seus dire-

tores, associados e amigos 
mais um ano de aniversário 
do seu R.F. Padre Tomáz 
Borba e comemorou no últi-

mo domingo dia 08/11 o 61.º 
aniversário de fundação do 
G.F. Padre Tomáz Borba e 
convidou o Grupo Folclórico 

R.F. Luiz VAz de CAmões 33 Anos de PuRo FoLCLoRe

Uma apre-
sentação 
magistral do 
G.F.PadreTo-
máz Borba, 
em destaque 
o diretor 
Leonardo e 
demais com-
ponentes

Momento da 
troca de lembran-
ças entre o Pre-
sidente Açoriano 
Fernando Fagun-
des e o diretor 
Leonardo com a 
Senhora Justina 
de Viveiros  Pe-
reira diretora do 
R.F. da Casa dos 
Açores em São 
Paulo

da Casa dos Açores de São 
Paulo para abrilhantar os fes-
tejos. O cardápio com o me-
lhor e mais completo chur-

rasco de frango, lombinho, 
linguiça na brasa. A casa es-
tava lotada com a presença 
da família açoriana. O Grupo 
Amigos do Alto Minho abriu 
os trabalhos musicais com 
belas canções animando o 
convívio açoriano colocando 
os casais para dançar. Por 
volta das 15 horas teve iní-
cio a apresentação do Grupo 
Folclórico da Casa dos Aço-
res de São Paulo com seus 
belos trajes encantando o 
público presente.

Foi realmente uma tarde 
especial de folclore. Logo a 
seguir do grupo convidado 
surgiu no salão o aniversa-
riante do dia, o G.F. Padre 
Tomáz Borba da Casa dos 

Açores do Rio de Janeiro 
que comemorou seu 61.º ani-
versário do jeito que gosta, 
dançando e dando um lindo 
espetáculo mostrando roda 
sua elegância e leveza, além 
de muito empenho e raça e 
arrancou aplausos do público 
presente. Logo a seguir a tro-
ca de lembranças. O grupo 
anfitrião reuniu-se diante do 
bolo comemorativo do 61.º 
aniversário para o tradicio-
nal parabéns. Foi uma tarde 
especial de folclore açoriano. 
Parabéns ao Presidente da 
Casa dos Açores Fernando 
Fagundes Pires e toda sua 
diretoria pela belíssima fes-
ta de aniversário do seu G.F. 
Padre Tomáz Borba.

Momento da entrada do G.F. Casa dos Açores em São Paulo 
para realizar sua apresentação

Representante do grupo convidado quando trocava lem-
branças com o Presidente Açoriano Fernando Fagundes e o 
diretor Leonardo

Linda ima-
gem dos 
dois pavi-
lhões dos 
Grupos 
Folclóricos 
da Casa 
dos Açores 
de São 
Paulo e 
do Rio de 
Janeiro

Numa pose para o nosso Jornal Portugal em Foco, o Presidente da 
Casa dos Açores do RJ Fernando Fagundes, a Sra. Justina de Vivei-
ros Pereira, Diretora do Rancho e o Felipe Mendes

Um grande domingo 
proporcionado pela 
diretoria do Clube 

Português de Niterói aos 
seus associados, amigos 
e amantes do folclore, 
pois realizou uma grande 
festa do 33.º aniversário 
do Grupo Folclórico Luiz 
Vaz de Camões e nada 
como um almoço festivo 
completo liberado com 
churrasco, rojões, sardi-
nha assada na brasa. O 
toque musical esteve com 
o Conjunto sensação do 
momento Cláudio San-

Os componentes 
do R.F. Luiz Vaz de 

Camões e oVi-
ce-presidente Dr. 

Fernando Guedes, 
esposa Dra. Rosa 

Guedes,  Dra. Zeni 
de Melo e demais 
diretores do Clube 

Português de 
Niterói, diante do 

bolo comemorativo 
de sua fundação

Uma empolgação no momento do tradicional vira-livre com o 
público dançando com o R.F. Luiz Vaz de Camões

Alegria e descontração neste dia festivo da família portuguesa na 
mesa do diretor Dr. Afonso com seus familiares e amigos

Grupo de amigos presente no Clube Português do Ingá, José 
Mendonça – Presidente do Conselho da Casa Unidos de Alcânta-
ra, esposa Belmira, José Mendonça, esposa Alzira, o Presidente 
Renato, esposa Marlene e José Ferreira e esposa Vera

Gente boa, amiga e feliz na festa de aniversário do R.F. Luiz Vaz de 
Camões, Sara, Ana, Luiz, Fernando, Luiz, Reginaldo, Fátima e Valé-
ria (Supermercado Master)

Mais amigos que marcaram presença nesta linda festa no Clube 
Português de Niterói, Abílio Brandão, esposa Dra. Adelaide Bran-
dão e José Justo Gonçalves

tos e Amigos agitando à 
tarde festiva. Dando se-
quência a programação 
teve início à apresenta-
ção do aniversariante do 
dia, eis que surgi no sa-
lão o R.F. Luiz Vaz de Ca-
mões que brindou o públi-
co com uma maravilhosa 
apresentação mostrando 
essência dos dançares 
do nosso folclore portu-
guês. Nada como feste-
jar aniversário fazendo 
o que gosta. Parabéns 

aos componentes pela 
data a e exibição nota 
10. Mas a tarde prome-
tia mais e para finali-
zar a festa nada como 
uma boa bateria, belas 
passistas para agitar 
o salão e a Unidos do 
Viradouro tocou fazen-
do todo mundo cair no 
samba esquentando o 
clima. Foi um final apo-
teótico com geral curtin-
do o domingo festivo no 
C.P.N.

Felipe Mendes, diretor do Jornal  Portugal em Foco, confraternizan-
do-se com Dr. Fernando Guedes, Vice-presidente do C.P.N. e Con-
sul Honorário de Portugal em Niterói, esposa Dra. Rosa Guedes, 
Presidente do Conselho do C.P.N. do Ingá Comendador  Orlando 
Cerveira e esposa, D. Laura Cerveira e uma amiga, na Festa de 
Aniversário do R.F. Luis de Camões
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AGURDEM...
VEM AÍ SHOW DO ROBERTO LEAL

Flagrante da equipe do SAMPAPÃO, liderada pelo presidente 
Sr. Antero Pereira no dia Mundial do Pão, que em parceria com 
diversas panificadoras promoveram a distribuição de mais de 30 
mil pães na Avenida Paulista, o coração financeiro do país, em 
frente a FIESP com o objetivo de promover o habito do consumo 
de pães no café da manhã dos paulistas.

Como aqui vemos o mau tempo não é obstáculo, quando se tem 
fé e devoção a Sra. Da Mó. Vemos integrantes do Rancho Al-
deias da Nossa Terra do Arouca São Paulo Clube, ao final da 
procissão debaixo de chuva.

Olhaí a amiga Norma Fabiano assessora do vereador Toninho 
Paiva sempre pronta a ajudar. No último almoço beneficente do 
Arouca também deu uma mãozinha. Ou será que foi só pose 
para a foto???

A conhecida e hospitaleira Casa de 
Brunhosinho de São Paulo, funda-
da no ano de 1.991, depois de onze 
meses fechada para reforma, rea-
briu suas portas no ultimo dia 31 
de outubro 2015, para comemorar 
seus 24 anos de fundação, ou seja, 
suas Bodas de Cetim. Brunhosinho 
é uma aconchegante aldeia, locali-
zada na Serra de Mogadouro, Trás 
os Montes Portugal. A entidade leva 
o nome de Brunhosinho, em home-
nagem à Família Pantaleão, funda-
dora da entidade e mantenedora da 
mesma ate os dias atuais. O Pre-
sidente Sr. Domingos Pantaleão, 
bem como seu irmão Sr. Celestino 
Pantaleão e os demais familiares, 
vem se doando ano a ano para le-
var sempre avante, a digna Casa 
de Brunhosinho, que eleva cada 
vez mais esse nome, pois repre-

senta Portugal nas mais variadas 
formas, costumes, seu folclore, sua 
culinária, e suas tradições sempre 
com muita garra e afinco em ter-
ras do Brasil. A recém reformada 
sede, ficou pequena para acolher 
aos muitos amigos que lá estive-
ram nessa noite. A sede agora 
com seu salão mais amplo, já que 
a cozinha, o caixa, o bar e a barra-
ca de doces foi para outro espaço. 
Possui agora novos e modernos 
banheiros, novos vitrôs, restando 
ainda o piso que ira ficar para uma 
nova etapa. O diretor e sanfoneiro 
Marcelo João, que vivenciou toda 
essa reforma, aguardava ansioso 
pelo termino da mesma. A abertura 
do evento contou com a celebração 
de uma santa missa, ali celebrada 
pelo Padre Pereira e contou com a 
presença de uma linda imagem de 

Nossa Sra. De Fátima, doada pelo 
Sr. Celestino Pantaleão, e que em 
breve ira ficar numa gruta dentro da 
entidade. Os presentes puderam 
se deliciar, com as delicias da culi-
nária trasmontana, além de muita 
musica para dançar. A apresen-
tação e condução da festa este-
ve a cargo da apresentadora Ana 
Maria Romano. Na parte festiva, 
tivemos a exibição do Grupo Folc. 
Mirim da Casa de Brunhosinho, 
que são o futuro daquela casa, 
agora ensaiado pelo jovem Junior. 
Estes exibiram do seu repertorio 
modas como Fandango do Ribate-
jo, Malhão, Fado Rusga e outras. 
Estrearam neste dia os pequenos 
Letícia, o Miguel e a Malú. A Ema-
nuelly usou neste dia seu novo 
traje, oferecido pela Sra. Izilda Ra-
chas do inesquecível Grupo Folc. 

Minhoto. Foram homenageados 
com um mimo nesta noite o Sr. 
Domingos Pantaleão, o Sr. Celes-
tino Pantaleão, ao Marcelo João 
como agradecimento pelo muito 
que tem feito, a ex ensaiadora Ana 
Lucia que deixava seu cargo. A 
vice presidente Sra. Natalia Con-
ceição foi homenageada em nome 
de todas as senhoras do grupo. 
Na seqüencia exibiu-se o adulto 
da Casa de Brunhosinho, e exi-
biu pela 1.a vez a musica Gota de 
Den, e ainda Vira do Meu Pai, Vira 
de Cruz, Fadinho do Zé da Adega, 
Nosso Fado e muitas outras. Para 
encerrar, foram chamados todos 
os componentes e diretores para 
o tradicional “Parabéns a Você”, 
e o corte do belíssimo bolo come-
morativo dos 24 anos da entidade 
CASA DE BRUNHOSINHO.   

Casa de Brunhosinho
Comemorou 24 Anos de Vida

Instante do “Parabéns a Você” e o corte do bolo.

Exibição do grupo mirim da entidade.

Instante das homenagens, vemos a Ana Maria apresentadora o Presidente 
Sr. Domingos Pantaleão, o Augusto, o Nuno Miguel, a Sra. Natalia Panta-
leão o esposo Sr. Celestino Pantaleão, e a Ana Carolina.

Exibição do grupo Adulto da Casa de Brunhosinho.

Instante da celebração da santa 
missa.

Vemos o Sr. Albino Vieira, Sr. Do-
mingos Pantaleão, o Mauricio do 
Nascimento, o Sr. Celestino Panta-
leão, e o Sr. Rui Domingos Duarte 
e Silva.

O diretor e sanfoneiro Marcelo aqui 
dançando com a esposa Ana Maria.

A entrada do grupo Folcl. Da Casa 
de Brunhosinho.

O novo ensaiador Junior e a Ema-
nuelly com seu novo traje.

Presente o amigo Sr. Manuel Qui-
tério e a esposa Sra. Elza Pedroso.

No salão lotado registramos os ami-
gos Sr. Armando Pinto a esposa Sra. 
Maria Pires Pinto, a Claudia Barroso o 
esposo Sr. Manuel do Ouro, Sr. Albino 
Vieira e a esposa Verônica Vieira.

Detalhe do salão lotado

Parabéns Casa de  Brunhosinho 
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Noite da Solidariedade no Torres

Também prestigiando vemos a representação da Casa de Portugal do Gran-
de ABC, o presidente Carlos Jose Rodrigues e os diretores Sr. Péricles Mar-
ques e o Dr. Geraldo F. Rodrigues Junior.

Junto ao presidente da Provedoria Dr. Fernando Ramalho vemos a Aiche 
Ghazzaoue, o Silvio Torres dos Santos, a Andrea Rondamin, a Sra. Otilia, o 
esposo Sr. Abílio Borges e a Meire Amorim.

O responsável pelo Buffet Torres Sr. Antonio Rodrigues, o Dr. Paulo Almei-
da, o Dr. Fernando Ramalho e o Sr. Ferdinando Rosa Pereira.

O empresário Sr. Belarmino Marta a esposa Sra. Nívia da S. Marta a filha 
Carla Marta e o Dr. Fernando Ramalho.

Nesta concorrida mesa vemos os amigos Sr. Fernando a esposa Oretta B. 
de Carvalho, a Sra. Sandra o esposo Dr. Grili Mirabeli, a Sra. Vera o esposo 
Sr. Mauro Oliveira, a Sra. Isabel Martins, a Sra. Cleuza o esposo Sr. Juran-
dir Longo, o Sr. Américo a esposa Sra. Ondina M. da Costa, a Sra. Idalina 
Assaf e o Sr. Fernando Martins.

O Deputado Federal Dr. Arnaldo Faria de Sá e o empresário Sr. Belarmino 
Marta.

Sr. Belarmino Marta, a filha Carla Marta, a esposa Sra. Nivia da S. Marta, a 
irmã Sra. Nair da S. Rossete, a filha Sra. Telma A. Rossete Cleto, o esposo 
Sr. Nivaldo Cleto, a Sra. Margarete Silber e o esposo Sr. Ricardo Sobral.

Reunidos vemos a Sra. Eliana Rossi o esposo Sr. Antonio Coelho, a Sra. 
Aurora Freitas o esposo Sr. José A. de Freitas, o Sr. Manuel J. Cordoba a 
esposa Sra. Isabel Cordoba, a Sra. Maria de Lourdes Braz e o esposo Sr. 
Delfim da S. Braz.

O diretor da Provedoria Sr. Ferdinando R. Pereira, a Sra. Mariza Silotto, 
a Sra. Elinor o Sr. Darci de Oliveira, a Sandra de Oliveira o esposo Jose 
Marcelo Oliveira, o Sr. Julio Amaral a Sra. Claudia Costa, o Sr. Carlos e a 
Sra. Carmem Silotto, a Susana Pereira, a Sra. Maria Julia e o Sr. Amaro de 
Freitas Jardim.  

Sempre apoiando a Provedoria vemos a matriarca Sra. Maria do Rosário 
Cardoso, o filho Carlos Cardoso a esposa Sra. Dinéia Cardoso, a filha Már-
cia Cardoso o esposo Sr. Antonio Mouron, a filha Fátima Cardoso, o filho 
Bernardo C. Junior e a esposa Sra. Cristina Cardoso.

Mais uma vez a Comunidade Luso-
-Brasileira de São Paulo, compare-
ceu em massa a mais um jantar em 
Prol do Lar da Provedoria, realizado 
no ultimo dia 29 de Outubro de 2.015, 
isso graças ao empenho do Buffet 
Torres, que há exatos 44 anos arca 
e oferece este jantar. Foi mais uma 
noite da solidariedade onde a comu-
nidade mais uma vez mostrou sua 
fraternidade e sua solidariedade à 
obra de amor ao próximo marcando 
sua presença maciça nesta noite. A 
Provedoria uma seria entidade fun-
dada em 1.978, e dirigida por homens 
sérios, tem como 1.o provedor o Dr. 
Fernando Ramalho e atrás de si, uma 
atuante diretoria que não mede es-
forços em prol daquela causa que é 
a Provedoria. A entidade tem por ob-
jetivo, ajudar portugueses e não por-
tugueses idosos, carentes e abando-
nados. Além deste projeto de apoio 
aos cidadãos portugueses, através 
do lar, arca também com a manuten-
ção do Centro de Apoio sediado na 
Casa de Portugal, complementan-
do a sua ação social e os trabalhos 
consulares, que lamentavelmente 
pouco conta com o apoio do governo 
português nesta manutenção. Assim 
a Provedoria se mantém por meio 
de doações pessoas físicas e jurí-
dicas, este jantar, o jantar do Clube 
Português, seus tradicionais bingos 
e churrascos. Como de costume a 
diretoria recepcionou a todos os pre-
sentes que puderam participar de um 
concorrido coquetel com uma farta 
mesa de frios e queijos. A empresa 
Rubens Decorações sempre presen-
te com a decoração e ornamentação 
dos salões do Buffet Torres. Em se-
guida os presentes foram convidados 
para um magnífico jantar num outro 
salão, com vários pratos e sobreme-
sa onde a Banda SP3 também sem-
pre presente cuidou da animação até 
a madrugada.
A abertura do cerimonial esteve a 

cargo do conhecido baluarte da co-
munidade, Dr. Antonio de Almeida e 
Silva Presidente do Conselho da Co-
munidade. Este agradeceu a presen-
ça de todos, falou aos presentes do 
objetivo daquele encontro, salientou 
que aquela é uma das principais ren-
das da Provedoria e que a presença 
de todos é fundamental para o exercí-
cio das atividades e ainda renovou o 
agradecimento ao Buffet Torres, aos 
funcionários do Buffet, à empresa 
Rubens Decorações, aos manobris-
tas, e à Banda SP3. O Dr. Fernando 
Ramalho chamou para junto de si, os 
diretores da Provedoria presentes, 
também renovou os agradecimentos 
do Dr. Almeida e ainda ao Sr. Jorge 
Lopes, e emocionado anunciou que o 
veiculo do lar, uma Kombi, havia sido 
furtada recentemente e que o seguro 
não chegaria para comprar outro vei-
culo novo. Assim em seguida deu-se 
inicio um trabalho de arrecadação, e 
em pouco tempo, o próprio Dr. Rama-
lho já anuncio, que haviam consegui-
do a diferença por meio de doações 
anônimas para adquirir outro veiculo, 
tão necessário ao lar. O Cônsul Dr. 
Paulo Lourenço saudou a todos bem 
como ao deputado Arnaldo Faria de 
Sá que também fez uso da palavra 
e o Sr. Gonçalo Capitão novo Adido 
Social do Consulado e falou do papel 
importante dos presentes ajudando 
a Provedoria. A seguir como anual-
mente acontece foi entregue o “Pre-
mio Pelicano”. Este prêmio é a láurea 
máxima daquela entidade. É entre-
gue a personalidades que muito tem 
colaborado com a entidade, e nesta 
noite foram laureados o Sr. José de 
Jesus Mendes, o Dr. Benjamin Bar-
reira e a Dra. Mafalda Lourenço. 
Assim com casa cheia, foi mais uma 
maravilhosa noite, onde todos os pre-
sentes se confraternizaram, se diver-
tiram e saíram de lá com a certeza, 
do dever de fraternidade cumprido. 
Parabéns à direção da Provedoria. 

Aqui parte da atual diretoria da Provedoria liderada pelo Dr. Fernando Ramalho.

Aqui os laureados com o “PREMIO PELICANO” nesta noite, o Sr. José de Jesus Mendes, a Dra. Mafalda Lourenço, o Dr. Benjamin Barreira 
aqui com o presidente Dr. Fernando Ramalho. 

Todos os presentes a este evento estão colaborando com o LAR da PROVEDORIA

Foto da diretoria 
Fundação do Lar da Provedoria
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Em Prol do Lar da Provedoria

O diretor da Provedoria Sr. Oscar Ferrão a esposa Sra. Emilia Morgado, o 
Dr. Sidnei França a Sra. Claudia França, o Sr. Celso Sakamoto a Sra. Celina 
Sakamoto, a Sra. Renata Ferrão o Sr. João Alberto Ferrão e o Presidente da 
Portuguesa Sr. Jorge Manuel Gonçalves.

Dr. Paulo Porto, o ex-presidente Dr. José Pereira Monteiro, Dr. Antonio de 
Almeida e Silva, o Dr. Paulo Lourenço, a Consulesa Dra. Mafalda Lourenço, 
a Sra. Helenice Ramalho o Dr. Fernando Ramalho e o Dr. Gonçalo Capitão.

Aqui a representação do Arouca, o Presidente Sr. José Pinho a esposa, Sra. 
Nilde Pinho, o Sr. Armênio Ameixeira, o Sr. Armando H. de Oliveira, o Sr. 
Joaquim da Luz e a esposa Sra. Julia da Mata Silva.

Sr. Carlos Justino a Sra. Otilia Justino, a Sra. Ana Maria o Sr. Antonio Sil-
vestre (Lambão), Dr. Antonio de Almeida e Silva, a Sra. Teresa Morgado, o 
Sr. Albino Lopes a Sra. Olinda Doutel Lopes, a Sra. Ana Lucia Lopes e o Sr. 
Jose Lopes.

Pela primeira vez presente a este evento o casal Sra. Ana Maria e o esposo 
Sr. Antonio Silvestre (mais conhecido como Lambão).

Reunidos nesta noite vemos o Sr. Celso Baeta, a Talitta G. Ferreira, e o 
presidente da Casa Ilha da Madeira Sr. José Manuel Bettencourt.

Dr. Antonio de Almeida e Silva Presidente do Conselho da Comunidade, o 
Sr. Fernando Diniz, e o Com. Joaquim Justo dos Santos.

Sr. Albino Lopes a esposa Sra. Olinda D. Lopes, a Sra. Julce Madureira, 
a Dra. Sirley A. Spera Doracenzi, o esposo Sr. Luis Doracenzi, o Sr. Jose 
Lopes e a esposa Sra. Ana Lucia Lopes.

Aqui a representação da Associação dos Poverios o presidente Sr. Lino 
Lage, a esposa Sra. Alice Lage, a Sra. Maria Rosa o Sr. Isaias dos Santos, 
o Sr. Justino Barroso a Sra. Helena Barroso, a Sra. Marta Cintra o Sr. Ma-
nuel Craveiro da Fonseca, o Sr. Manuel M. da Costa e a Sra. Mara Rocha.

Reunidos aqui em prol da benemerência vemos os amigos Sr. José Afonso 
Cancela, a Sra. Maria A. Rocho, o Sr. Antonio Gomes e a Sra. Daleth A. de 
Oliveira.

O Presidente Dr. Fernando Ramalho e um dos homenageados nesta noite 
Sr. José de Jesus Mendes, e os familiares Sra. Leonor Mendes, o Sr. Rober-
to B. Mendes, a Sra. Adriana M. Castro Mendes, a Sra. Renata S. Mendes, 
e o Sr. Sergio B. Mendes.

O Presidente do Conselho do Trasmontano Sr. Francisco de Morais, a espo-
sa Sra. Isilda de M. Andrade, o Dr. Joel da Cunha (corporativo Financeiro), 
o Dr. Marcos R. Dornelas (gerente Recursos Humanos), a Sra. Adriana Dor-
nelas, o Dr. Denis Andrade (Gerente Jurídico) a Sra. Evelise de Andrade, 
o Sr. Alexandre Oliveira a Sra. Fernanda Oliveira, e o Sr. Marcelo Correia.

Também presente vemos o Presidente do Trasmontano Dr. Fernando Jose 
Moredo, a esposa Sra. Maria Bernadete Moredo, o vice presidente Dr. Alci-
des Felix Terrível a esposa Sra. Maria Eugenia Terrível, o Dr. Eugenio Neto 
(gerente Corporativo Medico) a esposa Valeria Sentim, o Dr. Julio Cesar 
Lobato (diretor Superintendente) e a esposa Sra. Andressa Lobato.

Dr. Miguel Coelho diretor geral do Banco Millennium BCP, Dr. Antonio Cal-
deira, a Priscila Ruzzi, o Eng. Carlos Rocho, e do Consulado a Margarete 
Paterno e o Dr. Gonçalo Capitão.

Sempre prestigiando a Provedoria e este jornal, vemos os amigos Dr. Vital 
Vieira Curto, o Sr. Américo Martins da Costa, o Sr. Belarmino Marta e o Sr. 
Fernando Braz de Carvalho.

Com. Joaquim Justo dos Santos a esposa Sra. Rosalina da C. M. Santos, 
o Sr. José Fernando Lopes, a Sra. Maria de L. Lopes, o Sr. Alberto Domin-
gues a Sra. Maria Palmira, o Sr. Paulo Lopes a Sra. Cristiane Lopes, a Sra. 
Denilde da C. Godet, a Sra. Maria L. S. C. Godet.

Um dos homenageados desta noite Dr. Benjamin Barreira, a esposa Sra. 
Rosa Maria Barreira, a Sra. Maria Irene Monteiro, a Sra. Augusta L. Diniz e 
o esposo Sr. Fernando Ferreira Diniz.

Reunidas nesta noite de festa vemos as amigas Sra. Sandra, a Sra. Vera, a 
Sra. Oretta, a Sra. Isabel, a Sra. Ondina e a Sra. Cleuza.
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Arouca Realizou Mais um Almoço Beneficente 
O ultimo dia 18 de outubro de 2.015, 
no Arouca São Paulo Clube, foi mais 
um dia maravilhoso daqueles em que 
se faz o bem sem olhar a quem. Mais 
uma vez a benemerência esteve pre-
sente no Arouca, desta vez em prol 
do Lar da Provedoria, Lar dos Velhi-
nhos de Bussocaba e da Instituição 
Irmã Clara. Aos muitos presentes 
que mais uma vez lotaram o Arouca, 
foi servido a deliciosa Bacalhoada a 
Moda Arouquense, além de outros 
pratos e acompanhamentos. O Pre-
sidente do Arouca Sr. José Pinho no 
uso da palavra agradeceu a presença 
de todos. A seguir alguns dos muitos 
prêmios distribuídos neste dia: Mesa 
completa para Pizza com Forno Elé-
trico, - Panela de Arroz Elétrica, - Kit 
Masculino, - Echarpe de Seda, - Ces-
ta de Banho Completa, - Cesta de 
café com chaleira elétrica, - Secador 
de cabelos, - Televisão, - Conjunto 
de Liquidificador, - Batedeira e Grill 
Sanduicheira, - Cesta de Vinhos Por-
tugueses, - Mesa de Pebolim, - Mini 
System, - Processador de alimentos 
com 6 acessórios, - Cesta portugue-
sa, - Cesta de produtos importados, 

- Réchaud com tampa, - Climatizador, 
Panela de Pressão Elétrica, - Cesta 
Petisqueira, - Forno Elétrico para 32 
Litros, - Jogo de Panelas Tramontina 
+ 5 utensílios, Cesta de chá, Aspira-
dor de Pó, - Tok Grill. Foi ainda sor-
teada entre os presentes uma cesta 
portuguesa.

Prestigiando o Arouca vemos o Sr. José Afonso 
Cancela, o Sr. Eduardo Delgado, o Sr. Antonio Go-
mes e o Sr. João Aurélio de Abreu da Zarco turismo.

No bazar do Arouca vemos a Sra. Fátima A. Aze-
vedo, a Sra. Creusa Gomes, a Sra. Margarida 
Azevedo e a Sra. Conceição S. Ferreira.

Sra. Maria Emilia Cardoso, a Irmã Sra. Célia Fi-
gueiredo, o presidente Sr. José Pinho e a assesso-
ra do Vereador Toninho Paiva, a Norma Fabiano.

À entrada do Arouca vemos da Provedoria o Sr. 
Francisco Martinez, o Sr. Abílio Borges, e do 
Arouca o Sr. João Manuel, o Antonio Carlos Mina, 
a Vitoria, seu pai Sr. Odair Peinado.

Sr. Manuel Gonçalves (ArtFlora), 
Sra. Marli Gonçalves, Sr. Mario Bo-
arati, a Sra. Lucilene e o Sr. José 
Claudio, Sr. Carlos e Sra. Evelyn 
Fernandes, Sr. Fernando Lopes, 
Sra. Rosana C. Lopes, Sr. Alexan-
dre Rizopito e Priscila Ozaki, Ciro 
Ozaki e Ayako, Sr. Francisco A. 
Fernandes e a Sra. Maria C. Fer-
nandes. Aqui as muitas prendas distribuídas nesta tarde.

Presente vemos o diretor Carlos Eduardo Mina a 
esposa Patrícia E. Carvalho e o filho Felipe. 

16.a festa da Casa de Portugal do ABC
Em prol da “Casa Lar São João Menino” 

Pelo 16.o ano, a Casa de Portugal do 
Grande ABC, abriu suas portas bem 
como ofereceu suas equipes de tra-
balho, para mais um almoço em prol 
da “Casa Lar São João Menino”, lo-
calizado na Cidade de Extrema –Mi-
nas Gerais, cujas obras são mantidas 
pelo Padre Antonio Maria. A Casa 
de Portugal do Grande ABC presi-

dida pelo Sr. Carlos José Rodrigues 
e sua diretoria, sempre prontos para 
praticar a benemerência, não mediu 
esforços para mais esta realização e 
este sucesso, onde gentilmente ofe-
recem o espaço graciosamente. Tive-
mos um almoço beneficente onde foi 
servida aos presentes, uma deliciosa 
bacalhoada a moda do clube, além 

de outros pratos e variedades de 
saladas, tudo muito bem preparado 
pelas senhoras do Dpto. Feminino do 
clube. Foi realizado um bingo reple-
to de prêmios, todos doados em prol 
da “Casa Lar São João Menino”, por 
amigos em sua maioria, anônimos. 
Tivemos uma breve apresentação 
do Helder Moreira, o querido Pedro 

Leonardo que desde muito jovenzi-
nho faz parte com o seu carisma e 
alegria, os meninos Leo Graciotti e 
Alexandre, o Pedro Henrique e Ma-
theus, a querida Glória de Lurdes e 
seus músicos, presentes desde o 
primeiro evento, as Irmãs Galvão que 
com o “beijinho doce” encantaram a 
todos, a linda Daniela Negri, que com 

sua voz maravilhosa fez do “momen-
to especial” a mais pura emoção. Fo-
ram parabenizadas pelo seu esforço, 
trabalho e dedicação a Sra. Lourdes 
Souto Braz, a Sra. Aurora Freitas, a 
Sra. Yara Freitas, a Sra. Fátima Sou-
to Braz, o Sr. João Maria, a Marli, a 
Cris Bezerra, a Irmã Rosane Maria, 
a Adriana Kismajoros, a Verônica, 

o Mauricio da Mauricio Locações, a 
Cristiane Balog, o Genésio Alexandri-
no, a Ana Maria Boiani, o Dr. Geraldo 
Rodrigues, a Maria José Alexandrino, 
a Solange Macegosa, a Jana Helena 
Araujo, e o Jacinto J Scapucini. O 
Padre Antonio Maria também apre-
sentou a todos os presentes algumas 
canções do seu repertorio.

Aqui parte da laboriosa equipe da cozinha.

A equipe de trabalho. 

Padre Antonio Maria, Sra. Lurdes Braz, Leo Graccioti e Alexandre e a Mara 
Silva.

Algumas senhoras presentes com o Elvis.

Fernando Santos, Sr. Paulo Freitas e o presidente Carlos J. Rodrigues. Carlos Rodrigues a esposa Márcia Rodrigues e o Pedro Leonardo.  

Péricles Marques, Sr. Manuel Santos, o Padre Antonio Maria e o presidente 
Sr. Carlos Rodrigues.

Sra. Lurdes Braz, a 1.a dama da entidade Sra. Márcia Rodrigues, o Padre Antonio Maria, 
Tereza Morgado, Sr. José Augusto de Freitas e o presidente Sr. Carlos J. Rodrigues.

O Padre Antonio Maria com a  fadista Gloria de Lourdes.
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Tenha uma vida saudável. e agora com um Toque de fibras.

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

lojaselmi.com.br

Lusitania afundou há 100 anos
Orgulho da nacionalidade portugue-
sa e berço glorioso da pátria dos 
Grandes Descobrimentos, a me-
morável Lusitânia já ocupava, três 
séculos antes do início da Era Cris-
tã, quase todas as terras à Oeste 
da Península Ibérica. Era habitada 
pelos povos celtas, originários da 
região da Galícia da atual Polônia, e 
pelas próprias tribos lusitanas, das 
quais descendia o mítico Viriato, 
maior dos heróis ibéricos de todos 
os tempos, morto no ano 139 antes 
de Cristo, quando se batia contra 
os invasores do Império Romano. 
Os territórios da velha Lusitânia se 
estendiam então por enormes áreas 
da atual Espanha, entre as quais, 
a histórica cidade de Salamanca, 
sede da primeira universidade da 
Península Ibérica, criada em 1218, 
bem como as duas províncias de 
Extremadura, Cáceres e Badajoz, 
onde se encontrava a sua capi-
tal, Mérida, corruptela de Augusta 
Emerita, nome original romano. Por 
isso, em 1907, quando os ingleses 
homenagearam o Reino de Portu-
gal, seu mais antigo aliado, deram 
o nome de Lusitania (sem o acento 
circunflexo no primeiro “a”) ao seu 
magnífico transatlântico de passa-
geiros, o maior dos navios à época, 
que faria a rota entre Liverpool, ao 
Norte da Inglaterra, e Nova York, 
competindo com os possantes pa-
quetes alemães. Os portugueses 
são aliados dos ingleses desde a 
interminável Guerra dos Cem Anos, 
que, na verdade, durou 116 anos, 
quando, entre 1337 e 1453, Lon-
dres se opôs à França. Ao lado de 
Paris estava, inclusive, a Escócia, 
bem como Castela (atual Espanha), 
o Papado (sediado naquele tempo 
na localidade francesa de Avignon) 
e a Boêmia (parte da hodierna Re-
pública Tcheca). Os ingleses, para 
além do apoio de Lisboa, contavam 
ainda com os alemães e os flamen-
gos, isto é, atual Benelux (Bélgica, 

Holanda e Luxemburgo). A aliança 
entre os dois impérios se consolida-
ria ainda mais no século XVII, com 
o casamento em 1661 da Princesa 
Catarina, da Casa de Bragança, 
com o Rei Charles II, que receberia 
da Coroa de Lisboa, como dote, as 
cidades portuguesas de Bombaim, 
na Índia, e Tânger, no Marrocos.
O Lusitania teria, porém, um fim 
trágico há 100 anos, durante a Pri-
meira Guerra Mundial, ao ser afun-
dado às 14h12 do dia 7 de maio de 
1915, quase à 
costa da atual 
República da 
Irlanda, quan-
do retornava a 
Liverpool, após 
outra viagem a 
Nova York. O 
Lusitania foi 
bombardeado 
pelo submarino 
alemão U-20 
da Kaiserliche Marine (Marinha 
Imperial da Alemanha), que vigiava 
a costa irlandesa, tendo disparado 
apenas um torpedo. Duas semanas 
antes do afundamento do transa-
tlântico, cujo nome homenageava o 
heróico povo de Viriato, o consulado 
alemão de Nova York divulgara um 
alerta geral aos passageiros, ameri-
canos ou europeus, que pretendiam 
atravessar o Atlântico. Dizia o texto 
que era extremamente temeroso 
aventurar-se nos mares próximos à 
Grã-Bretanha – formada na Primei-
ra Guerra por Inglaterra, País de 
Gales, Escócia e a Irlanda, que, em 
1922, seria dividida em duas: Repú-
blica da Irlanda, que possui maioria 
católica e tem Dublin como capital, 
e a Irlanda do Norte, de maioria 
anglicana protestante, com capital 
em Belfast. O Lusitania afundou 
em apenas 20 minutos e teve cer-
ca de 1.200 mortos – entre passa-
geiros e tripulantes. Sobreviveram 
764 passageiros. Quase todos da 

Primeira Classe. O ataque ao Lusi-
tania aconteceria três anos depois 
do célebre desastre do Titanic, na 
viagem inaugural, às 23h40, de 14 
de abril de 1912, quando se aproxi-
mava de Nova York – após a par-
tida quatro dias antes do porto da 
cidade de Southampton, ao Sul da 
Inglaterra. Em apenas três anos os 
ingleses perderiam dois dos maio-
res transatlânticos de passageiros 
da história das marinhas mercan-
tes. Quando o Titanic foi a pique, a 

Primeira Guerra 
ainda não havia 
começado e o 
navio se chocou 
contra um ice-
berg – causan-
do o naufrágio.
O afundamen-
to do Lusita-
nia serviria de 
pretexto para 
que dois anos 

depois os Estados Unidos se deci-
dissem, por fim, a entrar, ao lado 
dos ingleses, no primeiro conflito 
mundial do século passado. Mui-
tos são os que suspeitam até hoje 
que, por trás do afundamento do 
Lusitania, esteve o longo braço do 
Primeiro Lorde do Almirantado bri-
tânico, o lendário Winston Churchill 
(1874 – 1965), que se tornaria herói 
da Segunda Guerra como Primeiro-
-Ministro de Londres. A entrada dos 
Estados Unidos na Primeira Guer-
ra, ao lado dos aliados ingleses e 
franceses, acabaria por desequili-
brar, com efeito, o confronto contra 
os alemães – assim como acon-
teceu na Segunda Guerra (1939 
– 1945). A presença americana foi 
determinante para aniquilar a Ale-
manha nos dois conflitos. Até hoje 
pode-se ver, no Porto de Liverpo-
ol, em exposição permanente ao 
público, a hélice do Lusitania, que 
lembra o sacrifício do grande tran-
satlântico.

Frase da Semana
Não é triste mudar de idéias; triste é não ter idéias para mudar.
(Barão de Itararé)
Frase de para – choque
Credor e devedor: o primeiro tem uma memória muito melhor. 

Programe-se
Dia 12.11 Jantar comemorativo 
dos 103 anos da Câmara Por-
tuguesa no Buffet Casa Petra, 
quando será homenageado com 
o Premio Personalidade do Ano o 
Dr. Roberto Irineu Marinho Presi-
dente do Grupo Globo; Dia 14.11 
Comemoração dos 42 anos de 
existência, do Grupo Folclórico da 
Casa de Portugal, teremos a exi-
bição do aniversariante e ainda os 
Veteranos da Casa de Portugal de 
São Paulo, do período de 1.992 a 
2008; Festa dos 54 anos de vida 
do Rancho Folclórico Verde Gaio, 
que se exibirá e ainda a dupla Mar-
cos Victor e Vera Lucia; Festival 
do Bacalhau na Casa de Portugal 
de Campinas com vários pratos e 
exibição do Grupo Folclórico da 
entidade e musica para dançar; 
Dia 15.11 Almoço e São Martinho 
Poveiro na Associação dos Povei-
ros de São Paulo; Dia 22.11 Come-
moração dos 27 anos do Rancho 
Pedro Homem de Mello, almoço 
cozido e como atração o Rancho 
Almeida Garret do Rio de Janeiro; 
27.11 Ceia Natalina no Clube Por-
tuguês, com musica para dançar 
com a Banda Philadélfia; Dia 29.11  
Comemoração de mais um aniver-
sario da Casa do Minho de São 
Paulo, 10 anos, teremos almoço e 
varias surpresas; 24.o Festival de 
Folclore e comemoração dos 35 
anos do Rancho Folclórico Arou-
ca São Paulo Clube com almoço; 
Comemoração dos 17 anos do 
Rancho Raízes de Portugal;  Festa 
de São Martinho na Casa Ilha da 
Madeira tendo como convidado o 
Rancho Típico 
Eleições
Teremos para conselheiros na As-

sociação Portuguesa de Despor-
tos no próximo dia 23.11. Os âni-
mos já andaram acirrados no clube 
por causa dessa eleição levando 
bons amigos a discutirem feio.
Isso
Porque a Portuguesa de desportos 
esta na situação em que está, ima-
ginem se estivesse bem então...
Tivemos
No ultimo sábado, mais uma gran-
de Noite Portuguesa no Arouca 
São Paulo Clube. Mesmo um pe-
queno problema no som do artista, 
não foi problema e não apagou a 
luz do show dessa noite. Tudo ma-
ravilhoso, casa cheia, boa culiná-
ria, tudo típico do Arouca. 
Não perca
No próximo sábado a Casa de Por-
tugal de Campinas estará realizan-
do seu Festival do Bacalhau. Tere-
mos bacalhau assado na brasa, à 
Braz, à moda e arroz de bacalhau 
e ainda vários acompanhamentos 
e saladas. Haverá ainda uma ban-
da e exibição do grupo folclórico 
da entidade.
Aliás
No próximo sábado estaremos 
abarrotados de festas. Além de 
Campinas, temos a Adega da 
Lusa, o aniversario do grupo Folc. 
Da Casa de Portugal de São Pau-
lo, e ainda o aniversario do Ran-
cho Verde Gaio do Centro Portu-
guês de Santos. 
O Clube Português
Estará já realizando sua ceia na-
talina no próximo dia 27.11 para 
assim não acabar coincidindo 
com outras entidades. Teremos 
tudo típico de uma ceia natalina 
portuguesa e musica para dançar 
com a Banda Philadélfia. Convites 
você encontra na secretaria do 

Clube Português, ou aqui no seu 
Portugal em Foco (11) 5581.2991- 
5589.3309
É fato
Tem associação por aí, em que 
diretor está trabalhando duro 
para tentar re-erguer a entidade, 
enquanto o presidente...nada...
nada...nada e continua nadando...
só nos fleches.
Nesta quinta
Estará presente ao Almoço das 
Quintas o Dr. Jose Cesário, ainda 
Secretario de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, na Casa de 
Portugal. Este veio a São Paulo 
para a festa de aniversario dos 102 
anos da Câmara Portuguesa no 
próprio dia 12 no Buffet Casa Petra. 
O Presidente
Da Secção do PSD em São Paulo 
Dr. Manuel Magno estará reunindo 
militantes do partido no próximo 
dia 17 para ouvir e colocar em pra-
tica novas propostas.
Rancho Almeida Garret
Da Casa Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria, do Rio de Janeiro, um 
dos melhores ranchos do Brasil, 
estará presente à festa em come-
moração aos 27 anos de fundação 
do Rancho Folc. Pedro Homem de 
Mello, no próximo dia 22.11, quan-
do teremos o tradicional cozido a 
portuguesa. Reserve seu convite, 
pois certamente o espaço devera 
ser pequeno. 
O cantor Sertanejo
Cícero Lima será uma das atra-
ções do São Martinho da Casa Ilha 
da Madeira no próximo dia 29.11. 
Anote aí. 
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos 
um abração, e promete voltar na 
próxima edição.

O Madeirense Cristiano Ronal-
do em recente entrevista voltou 
a admitir a possibilidade de jogar 
em outro campeona-
to, não fecha a porta 
a nenhuma liga e ne-
nhum lugar, deixando 
uma pista aos possí-
veis destinos. Pensa 
em jogar uma épo-
ca nos Estados Uni-
dos. Acha possível 
jogar e viver lá. Recor-
dou que no Manches-
ter United, trataram-no 
como um pai trata um 
filho. Viveu momentos 
incríveis sem contar o 

encontro com Ferdnand, Nani, An-
derson, Vidic, Evra e também Gigs 
treinador adjunto. Tem recordações 

fantásticas desta épo-
ca. Já o presidente do 
Real Madrid, Florenti-
no Pérez e o empresá-
rio revelam que as no-
tícias são muitas, mas 
que não há dúvidas 
que CR7 irá acabar a 
carreira no Real Ma-
drid, e fica por lá ain-
da por muitos anos. 
O empresário expli-
ca detalhes sobre a 
transferência do Spor-
ting para o Manches-

ter United. Todos os grandes clu-
bes queriam o jogador depois de um 
jogo fantástico, mas Ferguson ga-
rantiu que ele iria ter tempo na equi-
pe principal, disse-lhe: “Vem comi-
go porque garanto que irás jogar 
50 por cento dos jogos”. Cumpriu. 
Além do futebol CR7 falou de as-
suntos familiares, o filho será apre-
sentando a mãe biológica, e confes-
sou querer mais filhos, e que nunca 
pensou que mudaria tanto depois 
da paternidade, quer cinco, seis, 
porquê não, falta encontrar a mu-
lher ideal. No documentário “RO-
NALDO” que estreou nos cinemas 
no dia 9 de Novembro, CR7 mostra 
como é a relação com o filho Cris-
tiano Júnior. Este é o ídolo do Fute-
bol Português.

Cristiano Ronaldo polêmico

Caros Amigos continuem ligados no 
programa “PORTUGAL DENTRO DE 

NÓS”, no ar das 17 às 18 horas pela Rá-
dio Trianon AM 740, e aos domingos das 
11 às 12,30 horas também pela Trianon 
AM 740, o Programa “Heróis do Mar”, 

com a apresentação de Martins Araujo e 
Adriana Cambaúva.

REDE PLAZA
DE HOTEIS

Direção Manuel Lorenço
Dia 12.11.2015
Dr. Victorino Fontinhas Rodrigues; Dr. 
Manuel Medeiros (Majan); Maria Ida-
lina Assaf; Leonardo Gomes (filho Sr. 
Sidônio César Gomes da Padaria Nove 
de Julho, em Bragança Paulista e da 
Sra. Rosemari Gomes); Sr. Mario Ra-
mos Ferreira (Assinante do jornal POR-
TUGAL EM FOCO); Amilton Jesus de 
Almeida que trabalha no SAMPAPÃO; 
Andressa (Colaboradora da Numatur 
Turismo).
Dia 13.11.2015
Sr. Abílio de Oliveira (nosso sempre 
querido amigo da Beneficência Portu-
guesa); Sra. Ana Augusta Martins F. 
Meira (Casa de Portugal de Campinas).
Dia 14.11.2015
Sra. Maria da Conceição Caldeira Tei-
xeira (esposa do falecido amigo Sr. 
Avelino Teixeira); José Pereira da Ro-
cha (diretor do Arouca); José Manuel 
Fernandes (do Grupo da Casa Ilha da 
Madeira).

Dia 15.11.2015
Vinicius dos S. Rocha (filho do casal 
Rochinha e Leonor); Leila Balhe dos 
Santos (Secretaria da presidência do 
Trasmontano); Irine dos Santos Paulo 
(integrante do Rancho Aldeias da Nos-
sa Terra do Arouca).
Dia 16.11.2015
Dr. Jamil Chokr; Sr. José Manuel Antu-
nes Jorge (nosso chefinho da Transpor-
tadora Cruz de Malta); Sandra Regina 
Sakemi (nossa amiga lá do SAMPAPÃO).
Dia 17.11.2015
Ana Cardoso de Viveiros (esposa Sr. 
Antonio de Viveiros); Nathan (filho do 
casal Eduardo Torres e Patrícia, neto 
do Sr. Manuel Torres e Teresa); Sr. Os-
car Ferrão (RedePark estacionamen-
tos); Cristina Pereira (irmã do amigo Zé 
Picanha do Grupo dos Veteranos).
Dia 18.11.2015
Marcelo João (tocador e diretor do Gru-
po Folclórico da Casa de Brunhosinho 
e esposo da Ana Maria Pantaleão).
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MoMento de fé e bacalhau a la 
nando MoviMentou o cPn do ingá

o momento de 
fé no almoço 

mensal das 
quintas no Clu-

be Português 
de Niterói, ao 

lado da imagem 
de N.Senhora 
de Fátima, os 

diretores  Nan-
do,Anselmo 

Ferreira Dias, 
Zenir de Mello 

e Dra. Rosa 
Guedes

A diretoria do Clube 
Português de Niterói do 
Ingá, como faz todas as 
últimas quintas-feiras 
do mês reuniu-se, mais 
uma vez para juntos re-

Num registro do 
almoço mensal 
das quintas no 
CPN destaca-

mos o maestro 
da Banda Tupi, 

o cantor român-
tico Mário Si-

mões, o Cônsul 
Honorário de 

Portugal Dr. Fer-
nando Guedes, 

esposa Dra. 
Rosa Guedes, 
Adão Ribeiro, 

Zenir de Mello e 
demais amigosUm time de primeira esteve presente no ultimo almoço do mês no CPN do Ingá, Lauren-

tino, Marco Salgado, Luís Carlos Gonçalves, Hernani, Manolo, José A. Brijo, Cátia, Dra. 
Rosa Guedes, Zenir de Mello, Adão, Cônsul Honorário de Portugal em Niterói Dr. Fernando 
Guedes, Adriano Lima, Júlio, Edvaldo Cardoso, Marcos, Paulo, Jaman, Giovani, José Ro-
drigues, Beatriz Maciel, Manuel Maciel, Mário Simões , Bruno Rodrigues e Fidel Cal

Uma trinca de ouro sempre presente no CPN do Ingá, onde foram saborear um delicioso bacalhau 
regado ao vinho português Muralha. Parabéns aos amigos João Augusto, Augusto e Domingos

afirmarem sua fé diante 
da imagem de Nossa Se-
nhora de Fátima nas ins-
talações do clube, como 
já é tradicional também 
homenageou os aniversa-

riantes do mês presentes 
com a linda oração. Logo 
a seguir ao ato religioso 
diretores, associados e 
amigos reuniram-se nas 
dependências do clube 

para mais uma vez parti-
ciparem deste concorrido 
almoço, onde o destaque 
maior com certeza é o 
delicioso bacalhau prepa-
rado de maneira especial 
pelo grande devoto de 
Nossa Senhora de Fátima 

o popular Nando. Sempre 
contando com o apoio dos 
seus colaboradores para 
darem aquele toque ma-
gistral no paladar e nada 
como um bom vinho por-
tuguês das melhores vi-
nícolas de Portugal para 

degustar este verdadei-
ro manjar dos deuses. 
Sem sombra de dúvida 
alguma o almoço men-
sal das quintas no Clube 
Português de Niterói é 
um verdadeiro point de 
encontro dos amigos.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 12

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 10

JORNADA 15JORNADA 10

AVEIRO
JORNADA 9

COIMBRA
JORNADA 7

LISBOA
JORNADA 7

VILA REAL
JORNADA 7

VISEU
JORNADA 6

GUARDA
JORNADA 7

CASTELO BRANCO
JORNADA 5

LEIRIA
JORNADA 6

O FC Porto precisou neste domingo de 
insistência para confirmar o seu favoritis-
mo face ao Vitória de Setúbal, no Estádio 

Não foi particularmente convincente o re-
gresso à casa do Benfica para o campeonato, 
após a derrota com o Sporting (3-0), valendo 
aos lisboetas o resultado para apagar uma exi-
bição frouxa. Frente a um Boavista inofensivo 
a atacar, mas aguerrido a defender, a equipe 
da casa acabou por marcar duas vezes, por 
intermédio de Gonçalo Guedes e Carcela. E 
face à fragilidade do adversário, os “encarna-
dos” até poderiam ter reforçado a vantagem, 
mesmo sem impor grande intensidade ao en-
contro e com muitos dos seus jogadores abai-
xo dos níveis exigíveis.

Escapou a esta panorâmica geral Nico 
Gaitán, a grande referência atacante da equi-
pe de Rui Vitória, com responsabilidade direta 
no desfecho da partida. Dos seus pés saíram 
os lances dos dois gols e mais um par de boas 

Slimani Salvou
o Dia do Sporting

Nuno Coelho ficou desi-
ludido pelo fato de o Arouca 
ter perdido o jogo frente ao 
Sporting bem perto do fim do 
jogo, referindo que a equipe 
pagou caro pela única desa-
tenção que teve durante os 
90 minutos.

“É complicado perder as-
sim. Taticamente fizemos um 
jogo quase perfeito. Foi tudo 
perfeito até ao 90 minuto. No 
único momento de descon-
centração da nossa equipe, 
sofremos o gol”, disse o joga-
dor do Arouca..

“O Sporting não criou 
oportunidades de gol. Apesar 
do resultado, estamos fazen-
do um campeonato regular e 
queremos alcançar a manu-
tenção o mais rápido possí-
vel”, acrescentou.

Layún Solucionou
o Problema V. Setúbal

do Dragão. E também de Miguel Layún. 
O zagueiro mexicano desbloqueou, com 
uma assistência e um gol, os três pontos 
(2-0) para ajudar um FC Porto virado para 
o ataque, mas perdulário, a voltar às vitó-
rias na Liga.

Depois de ver a sua equipe desperdi-
çar oito ocasiões durante a primeira parte, 
o lateral ofereceu a Vincent Aboubakar a 
oportunidade de inaugurar o marcador a 
20 minutos do fim do tempo regulamentar. 
Mais tarde (84’), foi o próprio lateral, que já 
tinha marcado no meio da semana ao Mac-
cabi Telavive, a apontar o gol que colocou 
um ponto final no encontro.

Benfica não Deslumbra, mas Chega para Bater Boavista

intervenções desaproveitadas pelos seus 
companheiros, uns furos abaixo do argentino. 

Slimani marcou o único gol 
do jogo

Um gol do atacante Islam 
Slimani, aos 90 minutos, deu 
o triunfo ao Sporting em Arou-
ca.

Num jogo em que o Arouca 
se defendeu bem, o Sporting 
não criou muitas oportunida-
des. As melhores acontece-
ram perto do intervalo.

E quando já se vislumbrava 
um empate, Slimani marcou, 
aproveitando um ressalto 
após um remate de Montero.

Com este resultado, o Spor-
ting mantém a vantagem de 
cinco pontos sobre o FC Porto, 
que tem menos um jogo.

‘Fizemos uma
Exibição Perfeita 

Até o Gol do
Sporting’ 



Esportes
O presidente do Real Madrid não 

gostou das últimas atitudes do jogador 
português e quer vendê-lo para garan-
tir Lewandowski.

 A entrevista à revista alemã Ki-
cker, em que disse “Por que não?” 
à possibilidade de sair do Real Ma-
drid, aliada às palavras segredadas 
a Laurent Blanc no final do confronto 
entre os ‘merengues’ e o Paris Sain-
t-Germain, foram à gota d’água que 
fizeram Florentino Pérez pensar, em 
definitivo, em vender Cristiano Ronal-
do no final da temporada.

A imprensa espanhola garante que 
o presidente do clube espanhol está 
farto das atitudes de Cristiano Ronaldo 
e quer vendê-lo o mais rápido possível, 
até porque o atacante português está 
prestes a completar 31 anos, pelo que 
cada vez será mais complicado faturar 
milhões com a sua venda.

O Manchester United e o Paris 
Saint-Germain seguem na linha da 
frente para garantir CR7, que procu-
rarão negociar abaixo da cláusula de 
rescisão, que se fixa nos mil milhões 
de euros. Florentino Pérez já tem, ali-
ás, um substituo em mira para o me-

O recorde nacional de 
atletas que completaram 
os 42,195 quilômetros foi 
batido na 12.ª Maratona 
do Porto, com 4.558 a cor-
tarem a meta, mais 517 
do que na edição do ano 
passado.

Segundo dados da or-
ganização, a cargo da Run 
Porto, está batido o recorde 
nacional de terminadores 
de maratonas em Portugal. 
Em causa estava bater os 
4.041 corredores que cor-
taram a meta, também no 
Porto, em 2014, números 
que foram ultrapassados 
nesta 12.ª edição.

Em declarações, o 
responsável pela orga-
nização, Jorge Teixeira, 
apontou como meta para 
a 15.ª edição, ou seja den-

tro de três anos, chegar 
aos 10.000 participantes 
e, para a 20.ª Maratona do 
Porto, quer “ter mil atletas 
por cada ano”.

“Esta é a única marato-
na registada em Portugal 
com o nome ‘Maratona de 
Portugal’. Isto veio para 
ficar. Viemos para ficar. 
A Maratona do Porto tem 
neste momento um poten-
cial enorme de promoção 
da cidade, do Norte e do 
país. É a maratona que 
mais participantes estran-
geiros registra”, disse Jor-
ge Teixeira.

Quanto à decisão de 
deslocar, do centro do 
Porto para o chamado 
Queimôdromo, junto do 
Parque da Cidade, o lo-
cal de partida e chegada, 

o responsável resumiu a 
aposta como “ganha”.

“Estamos num espaço 
com muito potencial e não 
criamos prejuízos para as 
pessoas que vivem junto 
aos locais por onde passa 
a maratona. A ideia é per-
turbar o menos possível os 
residentes e garantir cada 
vez maiores e melhores 
condições”, resumiu.

A 12.ª Maratona do 
Porto decorreu nas cida-
des do Porto, Matosinhos 
e Vila Nova de Gaia, jun-
tando atletas de 53 países 
dos cinco continentes.

Além da maratona, o 
evento contou com duas 
vertentes, as provas dos 
15 quilômetros e dos seis, 
juntando um total cerca de 
15 mil corredores.

Nadador português ven-
ceu os 25 metros de maripo-
sa. João Vaz e Diana Torres 
também brilharam.

Filipe Santos conquistou 
este domingo à medalha de 
ouro nos 25 metros maripo-
sa, durante o 3.º Campeonato 
da Europa Open de Natação 
adaptada, dá conta a RTP.

O recordista mundial dos 
50 metros da modalidade 
concluiu a prova em 16,19 se-
gundos e estipulou o novo re-
corde da Europa. Já Joseph 
Wharry ficou atrás do luso por 
dois centésimos.

Nos 400 metros estilos, 

Maratona 
do Porto 
Recorde
nacional, 
com 4.558 

atletas

Florentino se Farta de Ronaldo 
e já Pensa num Substituto

Filipe Santos Bate Recorde Europeu 
em Dia Dourado para Portugal

O treinador nacional, 
Fernando Santos, garan-
tiu que está perfeitamente 
consciente que está marca-
do um Sporting – Benfica, 
para a Taça de Portugal, 
poucos dias depois do parti-
cular, pelo que garantiu que 
irá sempre proteger os seus 
jogadores e gerir.

“Já disse que o Euro 
começa agora e faço uma 
gestão a pensar em Fran-

Presidente dos Dragões 
respondeu com humor aos 
números avançados por Bru-
no de Carvalho, o qual refe-

lhor centravante da história do Real 
Madrid: Robert Lewandowski.

O atacante polaco está em grande 
forma esta temporada, tendo efeito 18 
gols em 17 jogos pelo Bayern Muni-
que, aos quais se somam seis gols em 
quatro jogos pela sua seleção. O pre-
sidente dos ‘merengues’ é fã assumido 
de Lewandowski e vê na venda de Cris-
tiano Ronaldo a oportunidade perfeita 
para garantir o seu contributo.

João Vaz também subiu ao 
segundo lugar do pódio, ten-
do terminado a sua prova 
em 6.43,26 minutos, atrás do 
transalpino Francesco Picci-
nini (6.37.46).

No feminino, Diana Torres 

ficou no último lugar do pódio 
ao terminar os 2000 metros 
estilos, em 3.59,81 minutos. 
Maria Bresciana venceu a 
prova (3.24,19) e Dalila Vig-
nando (3.28,42) ficou no se-
gundo lugar.

O português Madjer foi eleito o me-
lhor jogador do mundo de futebol de 
areia de 2015, na Gala Internacional 
da modalidade, no Dubai, sucedendo 
ao brasileiro Bruno Xavier, que venceu 
a edição inaugural, em 2014.

Numa noite em que apenas o prê-
mio de melhor goleiro não foi de Por-
tugal, Mário Narciso foi eleito o melhor 
treinador, Bé Martins o jogador em as-
censão e Madjer o autor do gol do ano.

A nível coletivo, os portugueses 
ganharam ainda no melhor evento do 
ano, pela organização do Campeonato 
do Mundo, em Espinho, com Madjer a 
figurar ainda na equipe do ano 2015.

Madjer Eleito Melhor Jogador
do Mundo de Futebol de Praia

“Sporting-Benfica? É preciso Gerir 
essa Questão” – Fernando Santos

“Então o FC Porto tem 6,5 Milhões de Torcedores”
rira que o Sporting tem 3,5 
milhões de adeptos

Pinto da Costa recebeu, 
ao início da madrugada des-
te sábado, no Teatro de S. 
Carlos, em Lisboa, o prêmio 
Percurso no Desporto que 
lhe foi atribuído pela revista 
Mais Alentejo, numa sessão 
que juntou diversas persona-
lidades da vida portuguesa.

“Não venho aqui falar de 
futebol, porque não faz sen-
tido, quando estamos a falar 
de uma revista e de uma re-
gião muito particulares, estar 

a dividir as pessoas, por mais 
importantes que os clubes 
sejam”, disse Pinto da Costa 
na sua intervenção depois de 
ter recebido o prêmio.

E de seguida, porque Bru-
no de Carvalho referira, mo-
mentos antes, que o Sporting 
tinha 3,5 milhões de adeptos, 
o presidente do FC Porto dei-
xou a plateia a rir:

“Se o Sporting tem 3,5 mi-
lhões, o FC Porto tem 6,5 mi-
lhões de simpatizantes, isto 
é, a população portuguesa 
quase toda...”

ça. Sei que vamos ter um 
Sporting-Benfica quatro 
dias depois do nosso jogo 

e é preciso gerir essa ques-
tão. Algo que é normal. 
Agora, vou defender a Se-
leção e também os jogado-
res, pelo que se entender 
que alguém deve ser pou-
pado vou ter essa atenção. 
Primeiro está a Seleção e 
depois os jogadores, por-
que os clubes não ditam as 
leis aqui”, afirmou Fernan-
do Santos, em conferência 
de Imprensa.
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VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

É decepcio-
nante e muito 
triste assistir a 
falta de reação 
de mulheres víti-
mas da agressão 
física e psicoló-
gica dentro de 
suas próprias ca-
sas. Geralmente 
praticadas por 
maridos, compa-
nheiros que, em 
alguns casos fazem uso abusivo do álco-
ol e descarregam suas irresponsabilida-
des na esposa ou companheira. Além do 
ciúme ser também uma das causas mais 
frequentes do espancamento de mulhe-
res! Basta olhar para o lado, colocar uma 
roupa mais extravagante ou até mesmo 
mudar a cor do cabelo, que lá vem os 
argumentos e justificativas para o uso da 
violência.

É importante que na primeira investi-
da a mulher reaja, principalmente regis-
trando o fato na delegacia da mulher, 
pois se não reagir na primeira agressão, 
acaba virando rotina. O homem costu-
ma argumentar que a agressão ocorreu 
num momento de descontrole, incidentes 
isolados entre o casal e outras mentiras, 
como fez agora o Secretário Executivo 
de Coordenação de Eduardo Paes, Pe-
dro Paulo, que espancou a própria mu-
lher em 2010 e agora usa esses infames 
argumentos. Não acredito na versão, ho-
mem que bate em mulher é covarde e vai 
repetir a violência sempre que tiver opor-
tunidade.
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Rio de Janeiro, de 5 a 11
de Novembro de 2015

55.º Aniversário do R. F. 
GueRRA JunqueiRo

Ares festivos, revestiram a 
sede social da Casa de Trás-os-
Montes, por todo o domingo (dia 
8). Primeiramente, em torno do 
Rancho Folclórico Guerra Jun-
queiro que completava 55 anos de 
existência. A diretoria, presidida 

pelo Antonio Paiva, elaborou uma 
bonita programação para marcar 
a data, constando de um sabo-
roso almoço, com um cardápio 
de primeira: churrasco completo, 
saladas diversas, filé de frango a 
parmegiana, empadão de frango, 

frutas e bolo. A diretoria transmon-
tana, Departamento Feminino e 
seu Presidente Antonio Paiva, re-
alizaram uma linda programação, 
lotando as dependências do Clu-
be. Associados, familiares e ami-
gos participaram deste grandioso 
convívio em homenagem aos 55 
anos de existência do R.F. Guer-
ra Junqueiro, que contou também 
com a atuação do Conjunto Jose-
valdo e Seu Trio. Foi uma tarde 
especial para diretores e compo-
nentes do R.F. Guerra Junquei-

ro que festejou seu aniversário, 
apresentando-se com uma linda 
atuação, deixando o público pre-
sente, encantando com a garra e 
a alegria dos seus componentes.

Parabéns, moçada, por man-
terem acesas as tradições por-
tuguesas no Rio de Janeiro. Dá 
gosto vermos nossas Casas Re-
gionais lotadas para fortalecer 
ainda mais a nossa comunidade 
portuguesa, no Brasil. Parabéns 
ao Presidente Antonio Paiva e 
toda a sua diretoria.

Uma exibição excepcional dos componentes do R.F. Guerra Junqueiro no dia do 
seu aniversário

Um ver-
dadeiro 
espetá-
culo a 
apresen-
tação da 
moçada 
do R.F. 
Guerra 
Junqueiro

Linda imagem dos componentes do R.F. Guerra Junqueiro, reunidos diante do bolo 
festivo com diretores e familiares

Essa turma agita o salão transmontano dando um show a parte

Curtindo o domingo transmontano, o casal Eneida e 
Francisco Torrão, dos Biscoito Globo num close com o 
Dr. Eduardo Lameira – diretor da PM Turismo e o Felipe 
Mendes

O Presidente Antonio Paiva sempre cordial e elegante 
com os amigos que prestigiam o convívio social da Casa 
de Trás-os-Montes

O Conjunto Josevaldo e seu Trio arrebentando nas Ca-
sas Regionais, agora com sua nova vocalista que vem 
agradando em cheio
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Rio de Janeiro, de 5 a 11
de Novembro de 2015

Convívio Mensal da Casa
do Benfica do Rio de Janeiro

A Casa do Benfica fez a 
sua festa mensal na Casa das 
Beiras e como sempre salão 
lotado, onde reinou a alegria 
e a confraternização entre as 
famílias ali presentes. Um de-
licioso bufê com muita quali-
dade e fartura. Muita música 
para todos dançarem ao som 
da Banda T.B. Show. O ponto 
alto da festa um verdadeiro 
show de concertinas com o 
Antonio parente e o Fernan-
do santos, tirando todos das 

cadeiras para dançar. Aquele 
sensacional leilão de produ-
tos tipicamente portugueses, 
o bingo com prêmios e o 
bolo dos aniversariantes do 
mês, onde todos receberam 
uma lembrança, aumentan-
do a alegria dos presentes, 
sorteios de vales brindes. 
Para finalizar cantou-se o 
hino do glorioso Sport Lis-
boa e Benfica.

Muita gente boa da co-
munidade esteve presente.

Momento do tradicional parabéns para você, com os Presidentes 
Augusto José, da Casa do Benfica e José Henrique, da Casa das 
Beiras e os aniversariantes presente

Quinta de Santoinho!

O G. F. 
Serões das 

Aldeias sem 
dúvida algu-

ma encan-
tou o público 

presente 
no Arraial 

Minhoto

Um arraial tipicamente por-
tuguês, a Quinta de Santoinho, 
aconteceu, mais uma vez, na 
Casa do Minho, em Laranjei-
ras. É uma boa reprodução do 
que acontece em Portugal por 
ocasião da colheita da uva na 
região do Minho.

A animação se repete na 
Casa da Rua Cosme Velho 
todo primeiro sábado de cada 
mês. Com o estacionamento 
lotado, e muitos turistas visi-
tando, a Quinta de Santoinho 
já é um programa recomen-
dado por alguns agentes de 
turismo do Rio de Janeiro. 
Imperdível!

Nas amplas instalações 
da Casa do Minho, o visitan-
te logo se sente à vontade, 
optando pelo salão, naquela 
noite repleto, a beber um dos 
três tipos de vinho e saborear 
as sardinhas portuguesas na 
brasa, um delicioso galeto ou 
um caldo verde acompanhado 
de broa de milho.

Sempre presente na Quin-
ta de Santoinho, o Conjunto 
Amigos do Alto Minho garante 
a animação, com seu vasto re-
pertório, como também a Toca-
ta da Casa faz um “aquecimen-
to” junto ao público, com os 
seus acordões, seus sanfonei-
ros, os bombos, ferrinhos, etc.

E não faltaram os já conhe-
cidos bonecos, também muito 
tradicionais, mostrando a ale-
gria das danças e cantares de 
Viana do Castelo e do Minho, 
tomando conta do ambiente. E 
não podia faltar a exibição do 
Rancho Maria da Fonte, que 
sempre prestigia os presentes 
com um show de folclore!

E o ponto alto ocorreu a se-
guir, quando as luzes se apa-
garam, e uns casais passaram 
correndo segurando balões 
acessos, dando um ar de mis-
tério e beleza. Como podemos 
ver, o que não falta à Quinta 
de Santoinho é muito calor das 
nossas tradições!

Só indo à Casa do Minho 
para entender o que é uma ver-
dadeira Quinta de Santoinho.

O Rancho de Veteranos Maria da Fonte é sempre uma atração à 
parte e mais uma vez brilhou na Quinta de Santoinho

Uma noite, onde 
só se respirou o 

folclore por-
tuguês. Num 

registro no 
Arraial Minhoto 
destacamos o 

Presidente Agos-
tinho dos San-

tos, o Presidente 
do G.F. Serões 

das Aldeias, 
Manuel Pinho, e 
o ex-presidente 

minhoto, Joa-
quim Fernandes

Panorâmica com os componentes do R.F. Maria da Fonte no vira 
livre com todos no salão

Durante o almoço mensal da Casa do Benfica, vemos Felipe Men-
des cumprimentando os amigos, Manuel Pinto Aires, Francisco Ca-
bugueira e esposa dona Aurora, Idália, seu Agostinho e esposa An-
gelina que estão de férias no Brasil, Comendador Afonso Bernardo 
e esposa Florbela e dona Rosa

Três baluartes da Casa do Benfica do Rio de Janeiro o presidente 
atual Augusto Jose e os ex-presidentes, Provedor José Queiroga e 
Eduardo Rocha sempre trabalhando unidos pelo sucesso da Casa 
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Maneca

Um registro de pessoas 
que estão sempre nos bons 
acontecimentos, como ve-
mos aqui nesta mesa re-
donda do Arouca Barra clu-
be. À esquerda o elegante 
António Coelho, a seguir o 
casal amigo Aníbal, esposa 
Dona Jandira, uma brasi-
leira que adora atravessar 
o  Atlântico e ir até a Pátria 
Mãe, na sequencia Dona 
Carminda Coelho, com sua 
netinha Isabela, filha da jo-
vem Vanessa, papai Flavio 
Leite, um casal que gos-
taria de registrar também 
vossa presença e do vovô 
paterno o amigo José Leite.  
Apareçam amigos e muita 
saúde é nosso desejo.

Sábado passado, após o Programa Dona Idália e seu marido, foram até a residência da família Cabugueira, em Jaca-
repaguá, como vemos na foto a Dona Idália ficou muito feliz e emocionada por varias razões. Primeiro a presença do casal 
amigo Agostinho Cabugueira e Dona Angelina, nossos Embaixadores em Santa Cruz, Chaves, Portugal, ainda uma sur-
presa na culinária do dia, um Rancho á Transmontana, elaborado por quem entende muito de pratos típicos, Sr. Agostinho 
Cabugueira. Para completar a alegria de seu aniversário, a presença de amigos como vemos neste lindo cenário fotográ-
fico. À esquerda o jovem João Cabugueira (neto), a seu lado tio Agostinho, avô Francisco, Sr. Manuel Pinto Aires, o jovem 
Victor Hugo, Dona Guilhermina, Ronaldo Maneca, na sua frente mamãe Idália e filha Marcella, na sequencia Dona Aurora, 
Dona Angelina, Teresa Estevinho, seu marido Lereno, Dona Ana Baltar Maneca e sua filha Daniella, neta da vovó Idália, 
assim como Marcella também. Graças há Deus um dia abençoado e feliz. Parabéns e muita saúde para você e todos nós.

Domingo passado, mais um al-
moço da Casa do Benfica realiza-
do no Solar Beirão, com uma tarde 
dançante, ao toque do Conjunto Tí-
picos da Beira Show, que tocaram 
e mexeram com o brio dos dançari-
nos. Como vemos na foto, à esquer-
da, Sr. Francisco Cabugueira, Dona 
Aurora, desafiantes do casal visitan-
te, seu irmão Agostinho e Dona An-
gelina. A disputa foi boa, deixando 
uma duvida, qual foi o melhor. Como 
são irmãos, para fazer uma media 
o resultado foi o empate. Parabéns 
para todos e uma boa estadia  para 
o casal, Dona Angelina e Agostinho 
Cabugueira, com o desejo de muita 
saúde, extensivo a toda a família. 

Pés de Valsa da semaNa

Após  os parabéns aos Aniversariantes do Mês, no 
Domingo passado, na festa da Casa do Benfica reali-
zado na Casa das Beiras, o degustar de um belo bolo, 
como vemos na foto, os amigos Dona Matilde e Sr. Álva-
ro, Diretores do Dragão de Campo Grande casal 100% 
atuantes nas Casas Regionais. Parabéns amigos.

Bons transmontanos 
sempre presentes

ParaBéNs IdálIa Pelo seu aNIVersárIo

BelIssIma famílIa, mas falta alguém aquI

Durante as comemorações do Dia do Panificador 
no Monte Libano destacamos o jovem e dinâmico em-
presário Marcelo Gonçalves – diretor da Pastelândia 
Padaria e Confeitaria no momento que recebia uma 
cesta festiva das mãos dos representantes das Indús-
trias Piraquê. Foi sem dúvida uma noite memorável.

Quando chego às Ca-
sas Regionais e vejo os 
jovens com suas família 
tenho ainda mais convic-
ção que as nossas tradi-
ções portuguesas já mais 
morreram. Durante o con-
vívio social transmontano 
destaco esta linda família 
do dinâmico empresário 
Elio dos Santos da em-
presa Bom Porto com sua 
linda família, esposa Cris 
e os filhos Beatriz e Arthur

Para o album de recordação

NoIte de festa No moNte lIBaNo
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES

NÃO ESTAMOS INTERESSADOS EM 
ABRIR MENTES!

AS MENTES SEMPRE SEGUIRAM O FER-
VOR DO CORAÇÃO!

ESTAMOS INTERESSADOS EM ABRIR 
CORAÇÕES!

PeNSameNto da SemaNa

tRÊS SeNHoRaS
SImPÁtIcaS e feLIZeS

Na entrega das medalhas AUS-
TREGÉSILO DE ATHAYDE, á queri-
da Dra. Susana Audi, Cônsul Adjunta 
do Consulado de Portugal no Rio de 
Janeiro, (ETERNAMENTE MENINA).

Também foi condecorado com 
muita justiça o Jornalista e Biógrafo 
Igor Lopes, autor do livro, MARIA AL-
CINA A FORÇA INFINITA DO FADO, 
cujo pré-lançamento, será no dia 28 
de janeiro, no Arouca Barra Clube.

Na foto: a Vereadora Teresa Ber-
gher, que agraciou a Presidente da 
ALAP Eliane Mariath com a Medalha 
Chiquinha Gonzaga, Maria Alcina, 
Dra. Susana Audi e Igor Lopes.

aNIVeRSÁRIo e coNdecoRaÇÕeS da aLaP, Na caSa daS BeIRaS

Um trio espetacular da nossa comunidade.
D. Fátima Pacheco, Glorinha esposa do Luís Au-

gusto e Dona Manuela. Sempre esbanjando energia 
positiva, onde quer que estejam. Abraços fadistas.

BaILaNdo com muIta aLeGRIa
Na Casa da Vila 
da Feira, na festa 
do programa do 
Dimas Ramos 
e Vera Lucia, 
(VIVA POR-
TUGAL), o Sr. 
Abel rodopiando 
o Vira com D. 
Suely, matando 
saudades da sua 
terra natal , onde 
muito dançou na 
sua infância.
Saudações
fadistas.

Olhando esta linda foto, fiquei morrendo de vontade 
de comer Biscoitos Globo Doces.

O Sr. Francisco Torrão, proprietário desses delicio-
sos biscoitos, com sua esposa Eneida, a minha querida 
amiga D. Adília Noronha e uma amiga.

Melhor do que os biscoitos Globo só o Pão-de-ló à 
moda de Arouca feito pela D. Adília!

Abraços fadistas!

SaudadeS de SaBoReaR
 oS BIScoItoS GLoBo

No domingo Dia de Todos os San-
tos,  comemorando o aniversário da 

minha secretária e mais que uma filha, 
Soraia, eu e minhas queridas filhas, 

Ângela e Alcinéli, passamos uma  tar-
de agradabilíssima  no almoço da Vila 

da Feira.  Animado pelo Conjunto Som 
e Vozes, o toque da Concertina do 

Camilo, e a voz bonita da Ana Paula,
o sorriso da Camila, sonhando

no colo da mamãe Rose.
Casa cheia e muita

alegria no ar. Voltarei
muitas vezes  para

degustar o cozido farto e bem por-
tuguês que delícia
a todos. Bem haja.

o meLHoR coZIdo do RIo de JaNeIRo
é Na caSa da VILa da feIRa

O meu amigo  Gilberto e sua esposa 
Rose, proprietários da Giltour, meus 
amigos há muitos anos, sempre 
prestigiando as tradições portuguesas, 
gastronomia, fado e folclore.  Encon-
trei-os almoçando na Casa da Vila da 
Feira, onde tive a oportunidade de ver a 
sua linda filha Mariana, que sempre foi o 
meu xodó.
Na foto: Mariana, Maria Alcina, Rose e 
Gilberto. Amizade sincera, nada pode 
abalar. Abraços fadistas!

LINda famÍLIa
GILtouR da tIJuca

Beer fest no arouca Barra clube

No Beer Fest. Do Arouca muita alegria para toda a direto-
ria; casa super lotada, o amor pairava no ar. Saboreando um 
delicioso Chopp, o trio elegante em destaque! Dr. Licínio Bas-
tos, Fabiano e Luís Cláudio Ribeiro, vibrando com o sucesso 
do clube e a união da nova diretoria. Abraços fadistas!
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Festa do Fã Clube do Cantor 
MarCo ViVan no arouCa

Foi realizada no úl-
timo domingo nas de-
pendências do Arouca 
Barra Clube festa do fã 
clube do cantor Marco 
Vivan, onde contou com 
a presença de um sele-
to grupo de amigos que 

estiveram presente pres-
tigiando o artista. Uma 
tarde magnífica, um car-
dápio como é de costu-
me maravilhoso prepa-
rado pelos mestres cuca 
do Clube. Como sempre 
a diretoria do Arouca im-

pecável na organização 
do evento. Era nítida 
a alegria e desprendi-
mento dos amigos e 
convidados que marca-
ram presença na festa 
promovida pelos fãs do 
brilhante cantor Marco 

Vivan que presenteou 
o seu público e amigos 
com mais um belíssimo 
show, um repertório de 
muito bom gosto e qua-
lidade musical marca re-
gistrada do artista e sua 
Banda. Sem sombra de 
dúvida e sem medo de 
errar podemos cons-
tatar estar nascendo 
mais um grande artista 
na nossa música, além 
do seu carisma junto ao 
seu público. Na oportu-
nidade o Jornal Portugal 
em Foco na pessoa do 
seu Presidente Felipe 
Mendes parabeniza a 
todos pela linda festa.

Momento 
quando o 

artista Mar-
co Vivan 
acompa-

nhado da 
sua Banda 
brindava o 

público pre-
sente com 

um lindo 
show

Num destaque especial durante o evento no Arouca ve-
mos a primeira-dama Sra. Lilian Soares com os amigos 
Eliane e Licínio Bastos

Outra presen-
ça marcante 
no Arouca o 
vice-presiden-
te Luís Cláu-
dio Ribeiro, 
seus pais o 
ex-presidente 
Cláudio Ri-
beiro, esposa 
Marlene e 
um casal de 
amigos

Outra linda família 
que sempre esta 

prestigiando o 
Arouca Barra 

Clube Asdrúbal 
Rodrigues e sua 

mãe Dona Dolores 
Rodrigues, Co-

mendador César 
Soares, esposa 

Maria Soares, sua 
filha Elisabete 

Soares e demais 
familiares

Um time de craques confraternizando-se com o cantor Marco Vivan, Comendador Cé-
sar Soares, Asdrúbal Rodrigues, Antonio Marques, Cláudio Ribeiro, o vice-presidente 
do Arouca Luís Cláudio Ribeiro, Licínio Bastos e o Douglas Moreira

Explosão de ale-
gria no domingo 

arouquense, 
onde vemos o 

Sr. Carlos, com o 
Carlos Filho – di-

retores da empre-
sa Ramar Diesel, 

José Queiroz 
(Cascais), André, 

Luciana, Luan, 
Carlos, Camila, 

Camila, Fernan-
do, Lucas, Sônia, 

Dudu e Mira
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas 

e sua Gastronomia Regional
Bacalhau 
com Natas

Bacalhau - 500 gr (+/- 2 postas do 
lombo), Batata - 6, Cebola - 2, Alho - 
3 Dentes, Creme de Leite - 200 ml (1 
pacote), Leite - 200 ml, Noz moscada- 
a gosto, Azeite - a gosto, Pimenta- a 
gosto, Sal - a gosto

Cozinhe o bacalhau até estar pron-
to, depois tira as espinhas as peles e 
desfaz em nacos grandes.

Começa por cozer as batatas em 
água temperada. (não coza muito). 
 

Refogue a cebola, até dourar, cor-
tada em rodelas finas com um fio de 
azeite com os dentes de alho esmaga-
dos. Depois junta o bacalhau, prova e 
retifica com sal e pimenta.

Junta ao preparado o leite e as na-
tas e uma colher de manteiga e uma 
pitada de noz moscada e deixa en-
grossar um pouco o molho, prova para 
ver se é preciso ajustar, quanto estiver 
a gosto, retira do fogo.

Escorre as batatas e corta elas em 
cubos e deita com a mistura do ba-
calhau e envolve bem, depois coloca 
tudo numa travessa ou pirex para levar 
ao forno pré aquecido a uns 200C só o 
suficiente para gratinar o topo e já está 
pronto!

aRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300 a –  tel.:- 3325-3366

NOVEMBRO – 15 – Domingo – 15h. XVI Fes-
tival Internacional de Folclore. Centro de Danças 
Ancestrais Gaia, Grupo Folclórico Coração Gaúcho, 
Centro de Danças Ancestrais Gaia, Grupo Folclóri-
co da Casa de Viseu, Grupo de Danças Folclóricas 
Rheiland Pflaz, Rancho Folclórico Camponeses de 
Portugal, Academia Smart Dance Center, Rancho 
Folclórico Aldeias de Portugal, Bauergruppe de Pe-
trópolis, Sociedade Síndrome de Down e rancho 
Folclórico Arouca Barra Clube. Entrada 1kg de ali-
mento não perecível.

casa da ViLa da FEiRa E 
tERRas dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195 – tijuca - tel.:- 2293-1542
NOVEMBRO – 14 – Sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso salão com ar 
condicionado.
NOVEMBRO – 15 – Domingo – 12h no Salão 
Nobre. Almoço Social. 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 portu-
gueses. Serviço a La Carte. Bebidas não inclusas.
NOVEMBRO – 22 – Domingo – 13h. Almoço 
62.º aniversário da Casa. Atrações: Big Banda Tupy 
e apresentação do cantor romântico Mario Simões. 
Cardápio: Entrada – mini coquetel. Prato principal 
– Arroz cremoso com brócolis, batata noisette e 
escalopinho. Buffet de massas. Sobremesa: Bolo 
com sorvete. Bebidas: Água, refrigerante, cerveja e 
vinho portu-guês seco e tinto. Traje: Esporte fino. 
Informações: 2273-1897.

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

NOVEMBRO – 15 – Domingo – 12h. “Aniver-
sariantes do mês”. Cardápio: churrasco completo, 
acompanhamentos, saladas diversas, carré a minei-
ra com feijão preto. Frutas e bolo. Atrações: Amigos 
do Alto Minho. Dançari-nos para Damas. Valor da 
entrada: R$ 50,00.
NOVEMBRO – 29 – Domingo – 12h. “Arraial 
Transmontano” . Cardápio: sardinha assada, tripas 
a moda Transmontana, churrasco completo, acom-
panhamentos, saladas diversas, caldo verde.

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

– Rio de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184
Aguarde! Grande Festa Natalina dia 13 de dezem-
bro de 2015 (Casa das Beiras) com o Conjunto Típi-
cos da Beira e outras atrações.

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 – c Velho – tel.: 2225-1820
NOVEMBRO – 15 – Domingo – 12h. Festa 
Gaúcha – Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul 
sem sair do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bo-
nitas, folclore com o grupo Marca do Sul e música 
ao vivo para dançar animando a festa. Pula-pula 
grátis para as crianças.

casa dos aÇoREs
avenida Melo Matos, 21/25 – tijuca – Rio

tel.: (21) 2568-9535
NOVEMBRO – 28 – Sábado – 20h. II Festival 
Internacional de Folclore. Grupos participantes: Gru-
po Folclórico Padre Tomáz Borba (Açores – grupo 
organiza-dor), Grupo de Dança Folclórica Rheiland 
Pfal’z (Alemanha), Equipe BellyDance Show (Egito), 
Grupo Folclórico Coração Gaúcho (brasil), Rancho 
Folclórico da Casa do Distrito de Viseu (Portugal). 
Traga 1 kg de alimento não perecível para ajudar a 
instituição missionária da Caridade.

casa UNidos  dE PoRtUGaL
Rod. amaral Peixoto, km 11 – coelho – alcântara 

Rua cristiano otoni, 201 tel.: 2701-6846
NOVEMBRO – 15 – Domingo – 12:30h. Convi-
damos para nosso delicioso bacalhau a Portuguesa, 
bacalhau frito, arroz de bacalhau, arroz com feijão 
manteiga, saladas variadas, frango assado e batata 
frita. Valor R$ 80,00. Conjunto Os Navegantes. Be-
bidas a parte

cLUBE REcREatiVo PoRtUGUÊs
Rua ariapó, 50 – taquara

tel.: 3251-3585 / 2423-3585
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h. Sensa-
cional Festa Portuguesa com Manuel Cardoso e a 
cantora Dulce e convidados. Cardápio especial para 
a comunidade portuguesa. imperdível!
OBS.: Em Janeiro vindo diretamente de Portugal o 
cantor Ruizinho Penacova. Em breve estaremos 
divulgando a data exata.
DEZEMBRO - 19 – Sábado – Show de flashback 
com Vj Robson Castro.
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Rio de Janeiro, 12 a 18
de Novembro de 2015

10 de Novembro, o Dia de 
Prevenção e Combate à Surdez

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

Existem vários graus de 
surdez, desde as mais leves 
até as mais profundas e, nos 
casos mais graves, pode che-
gar à ausência total do som. 
Muito comum, estima-se que 
cerca de 10 milhões de brasi-
leiros possuem algum tipo de 
deficiência auditiva. Segundo o 
IBGE, a cada mil recém-nasci-
dos brasileiros, três já nascem com perda auditiva e, para 
esses casos, o Teste da Orelhinha já faz parte da triagem 
neonatal. Outros estudos indicam que está cada vez co-
mum jovens com problemas auditivos devido à poluição 
sonora das ruas e, principalmente, o som alto em fones 
de ouvido.

No entanto, o mais comum ainda é a surdez na tercei-
ra idade. A partir dos 60 anos, cerca de 60% das pessoas 
apresentam algum problema auditivo. O motivo é a morte 
de células auditivas, algo natural do nosso processo de-
generativo de envelhecimento. Esse caráter gradativo faz 
com que muitos não percebam o que acontece e, com 
isso, demoram a procurar um especialista, o que pode 
prejudicar tratamento ou até mesmo levar à surdez de-
finitiva. Porém, vale ressaltar que, em 35% dos casos, o 
problema pode ser amenizado com o uso de aparelhos 
auditivos.

Para além do problema de saúde, a deficiência auditi-
va tem reflexo em questões sociais. Como nem todos tem 
paciência para lidar com pessoas que não ouvem bem, 
muitas vezes o idoso acaba se afastando de seus círculos 
de convivência. Esse isolamento pode gerar uma tristeza 
que pode levar até mesmo à depressão. Para piorar, os 
mais jovens costumam tentar contornar o problema falan-
do alto e próximo ao ouvido de seus avós, quando o mais 
indicado é falar de maneira clara, articulando bem as pa-
lavras e de frente para a pessoa, facilitando o apoio visual 
que ajuda muito na comunicação.

Apesar de não podermos evitar a redução na audição, 
podemos controlar fatores de risco como diabetes, pres-
são alta, tabagismo, exposição excessiva a ruídos e o se-
dentarismo. Caso alguém próximo esteja com dificuldade 
constante para manter uma conversa simples ou falar ao 
telefone, procure um especialista. Um simples exame de 
audiometria pode avaliar o caso com precisão. Como os 
aparelhos de audição podem ter preço elevados, fora do 
alcance financeiro de todos, é importante lembrar que o 
SUS oferece os aparelhos gratuitamente.

NOSSA SAÚDEAssociados e Amigos Prestigiando o Vila
Outro belo domingo 

preparado pela diretoria 
da Casa da Vila da Fei-
ra para seus associados 
e amigos que todos os 
domingos prestigiam o 
convívio social feirense. 
E mais uma vez a equi-
pe da cozinha preparou 
um cardápio especial 
com direito a bacalhau a 
Portuguesa ou a Feiren-
se, além de um saboro-
so cozido a Portuguesa, 
também não faltando a 
tradicional mesa de do-

ces portugueses, dando 
aquele toque musical o 
Conjunto Som e Vozes 
com um excelente re-
pertório colocou nossos 
bailarinos para bailar no 
salão feirense. Não po-
demos deixar de frisar 
a atenção e o carinho 
do Presidente Ernesto 
Boaventura, cumpri-
mentando aos amigos 
presentes no convívio 
social da Casa da Vila 
da Feira e agradeceu a 
todos pelo prestígio de 
estarem sempre pre-
sentes.

Nada como uma boa cervejinha para relaxar com os amigos e colocar os assuntos da 
nossa comunidade em dia. Na foto Sérgio Viana, Felipe Mendes, o Presidente Ernesto 
Boaventura e seu vice Fernando Alves

O aniversariante David Goveia e os amigos Lina Fortes, Renato Goveia, Lúcia Goveia, 
Luiz Magdaleno, Coutinho, Tereza Goveia, Regina Goveia, Rafael Goveia Magdaleno, 
Cristina Goveia, Antonio Silva e Sérgio Viana

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897
Almoço 62.º aniversário da Casa

DIA– 22 – Domingo – 13h. Atrações: Big Banda Tupy e apresentação 
do cantor romântico Mario Simões. Cardápio: Entrada – mini coquetel. 
Prato principal – Arroz cremoso com brócolis, batata noisette e escalo-

pinho. Buffet de massas. Sobremesa: Bolo com sorvete. Bebidas: Água, 
refrigerante, cerveja e vinho português seco e tinto. 

Traje: Esporte fino. Informações: 2273-1897


