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 Custos com Pensões
vão Aumentar e Idade
de Reforma também

De acordo com o relató-
rio Panorama das Pensões 
2015, a despesa do Estado 
em pensões, entre 1990 e 
2011, passou de 4,9% do 
PIB,  abaixo da média da 
Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico  de 6,2% - para 
os 13% do PIB, bem acima 
da média de 7,9% da OCDE.                                                                                  
As projeções da OCDE 
apontam para que, em Por-
tugal, o peso das pensões 
no PIB deverá continuar 
a subir e atingir o pico de 
15% do PIB em 2030, per-
manecendo acima dos 13% 
até 2060, com o país a con-
tinuar a gastar mais com as 
pensões.

Numa análise aos pa-

Como aqui vemos o Rancho Folclórico Almeida Garret 
da Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria do Rio 
de Janeiro, foi a brilhante atração no recente aniversario 
do Rancho Folclórico Pedro Homem de Mello. Trazemos 
esta reportagem, e ainda a coluna Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro, a coluna Portugal Desportivo do 
radialista Martins Araujo, os Agitos Paulistas do Armando 
Torrão e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO

íses que incluem esque-
mas de pensões mínimas, 
de acordo com o relatório 
anual da organização, em 
Portugal estas são recebi-
das por 60% da população 
com mais de 65 anos, o va-
lor mais elevado dos países 
analisados. O valor portu-
guês compara com os 47% 
da Finlândia, 37% de Fran-
ça ou os cerca de 30% de 
Itália, Luxemburgo ou Espa-
nha.  No relatório, no qual 
a OCDE sinaliza ainda que 
é necessário que os países 
ponham o foco na sustenta-
bilidade social dos seus sis-
temas de pensões, a orga-
nização refere que em 2015 
a idade média da reforma 
vai continuar a subir.

Rancho Almeida Garret
No Aniversário do Pedrão

R. F. CAmPoNeses de PoRtuGAl
ComemoRou seu 42º ANiveRsáRio

Um domingo maravilhoso para família folclorista de Caxias 
que se reuniu para festejar mais um ano de vida do seu 

Grupo Folclórico, em plena atividade. Na foto a presidente 
Rita Couto e o diretor Manoel Coelho, diante do bolo festivo, 
detalhes na pag. 16 e 17

O Instituto Nacional de Es-
tatística  confirmou  uma taxa 
de variação nula do PIB,  no 
terceiro trimestre e um aumen-
to de 1,4% em termos homólo-
gos, números que levaram PS, 
PCP e BE, em declarações 
separadas, a acusar o anterior 
Governo de ter dado uma ima-
gem errada e fictícia da econo-
mia portuguesa.

“Nós ouvimos já, vários 
partidos das esquerdas a pro-
nunciarem-se e acho que é 
evidente para todos, perante 
estes números, que temos 
aqui uma tentativa não séria 
de reescrever a história ao di-
zer que não estamos a cres-
cer. A economia portuguesa 
face a 2014 está a crescer. 
A tendência do ano 2015 é 
uma tendência de crescimen-
to”, disse o vice-presidente da 
bancada parlamentar do PSD 

O primeiro-ministro, Anto-
nio Costa, indicou à chegada 
ao seu primeiro Conselho 
Europeu, que fez questão 
que a sua primeira desloca-
ção “fosse precisamente à 
União Européia”, para reafir-
mar “o óbvio” compromisso 
de Portugal com o projeto 
europeu.

“Fiz questão que esta mi-
nha primeira deslocação ao 
exterior fosse precisamente 
à União Européia para rea-
firmar aquilo que é óbvio: a 
UE é uma aposta estratégi-
ca, fundamental, dos gover-
nos portugueses, desde que 
em 1976 o Dr.Mário Soa-
res apresentou o pedido de 
adesão de Portugal à UE, e 
desde aí Portugal tem tido 
uma posição constante e vai 
continuar a ter, obviamente”, 
sempre “na linha da frente 
dos processos de integração 
européia”.

 Questionado sobre se irá 
“tranquilizar” os seus parcei-
ros europeus relativamente 

Antônio Costa Reafirma :
é  óbvio o compromisso de

Portugal com União Européia

ao cumprimento das metas 
orçamentais pelo novo Go-
verno, António Costa disse 
que é conhecida “a estraté-
gia orçamental que o Gover-
no definiu, e que passa pelo 
cumprimento daquilo que 
são os compromissos inter-
nacionais de Portugal”, em 
matéria de redução do défi-
cit, e de redução sustentada 
da dívida, “depois de 4 anos 
de um crescimento tão gran-
de da dívida”.

PSD acusa Esquerda 
de “Tentativa não 

Séria de Reescrever 
a História” Sobre 

Dados do INE
N o último sábado foi realizado, na Casa dos Açores, do 

Rio de Janeiro, o II Festival Internacional de Folclore 
que foi marcado pela beleza e dançares dos Grupos con-
vidados. Em destaque vemos o Grupo Folclórico Padre To-
más Borba, quando iniciava sua apresentação. Detalhes 
na página 18 

ii FestivAl iNteRNACioNAl de
FolCloRe PAdRe tomAs BoRBA

Antônio Leitão Amaro.
 “A trajetória não se inver-

teu, o país não está a decres-
cer, o país estava a crescer no 
final do terceiro trimestre de 
2015”, sublinhou, consideran-
do que este é um “crescimento 
assinalável” para o passado 
recente de Portugal. 

“Temos a economia a cres-
cer 1,4% , temos o desempre-
go que continua a cair, temos 
a produção industrial que teve 
mais um bom momento, as 
exportações que continuam a 
subir e também o investimento, 
sendo que dentro de um ano 
há trimestres que são mais for-
tes do que outros”, resumiu.

“Relativamente ao encer-
ramento de urgências é um 
dos dossiês que nós estamos 
a estudar e a procurar reco-
lher informação necessária, 
para que a decisão seja uma 
decisão ponderada e tenha 
em conta o interesse das po-
pulações”, assumiu o novo 
ministro da Saúde. O ministro 
da Saúde não disse, contudo, 
se ia ou não anular a decisão 
de encerrar 11 urgências. 
“Não admito revogar ou dei-
xar de revogar, admito garan-
tir que o interesse geral será 
estudado, será reavaliado em 
função daquilo também que é 
o interesse do país.

O Governo de gestão pu-
blicou em Diário da República, 
na sexta-feira passada, dia 
20, um despacho que altera a 
organização da rede de urgên-
cias hospitalares.

 O despacho, que deverá 
produzir efeitos dentro de 6 
meses, lembra que, em 2011, 
foi criada a Comissão para a 
Reavaliação da Rede Nacio-
nal de Emergência e Urgên-
cia, com a missão de avaliar 
o estado de implementação 
daquela rede, a distribuição 
territorial existente, as condi-
ções de acesso e a composi-
ção das respostas existentes, 
bem como propor alterações.

Novo ministro da Saúde vai 
Reavaliar fecho das Urgências

Um mercado de Natal na 
Praça do Município e 4 dias 
de concertos gratuitos no Ter-
reiro do Paço, são as novida-
des da programação natalícia 
e de passagem de ano.

A programação de Na-
tal e de passagem de ano 
foi anunciada nos Paços do 
Concelho e constitui um in-
vestimento de meio milhão 
de euros, afirmou o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Lisboa, Fernando Medina.

Entre os dias 31 de de-
zembro e 3 de janeiro, o 
Terreiro do Paço irá receber 
concertos gratuitos de artis-
tas como os Trovante, Ri-
chie Campbell, Carminho e 
António Zambujo, D.A.M.A, 
Orquestra Geração, Banda 
Sinfónica da PSP ou a Sinfo-

nietta de Lisboa.
Nas palavras de Fernan-

do Medina, a autarquia quer 
que esta festa seja “um mo-
mento que se destine a to-
dos”, pois é “um dos grandes 
eventos do ano da cidade de 
Lisboa”.

As iluminações com mo-
tivos natalícios vão adornar 
34 locais da cidade, entre os 
quais o Chiado, a Rua Augusta 
ou o Rossio, onde é possível 
encontrar uma árvore de Natal 
de vários metros, em tons de 
dourado e de prateado. 

A Câmara Municipal de 
Lisboa prevê um investimen-
to de 320 mil euros numa ins-
talação composta por mais 
de 2 milhões de lâmpadas, 
que estará ligada até 6 de 
janeiro.

Lisboa terá Quatro dias de Concertos 
Gratuitos na Passagem de Ano

Fim de semana duplo no
Arouca, show do cantor toy

e Almoço dos Aniversariantes
Na sexta feira foi realizado show magnifico com a atração 

internacional: o cantor Toy, vindo diretamente de Portu-
gal. Nesta foto vê-se o cantor, recebendo uma lembrança 
do Presidente Fernando Bastos e do Vice-Presidente, Luís 
Claudio Ribeiro e do Diretor Antônio Marques Detalhes na 
páginas 2 e 18 

Festival de Chope agitou o  minho 

N o último sábado dia, 29/11 quem aprecia um bom chope, 
não deixou de marcar presença no Solar Minhoto, no 

Cosme Velho. Destacamos nesta foto, o diretor Maciel com 
os componentes da Banda, Bauernband parabenizando-a 
pelo show,Detalhes na páginas 23

Arraial transmontano 

A diretoria da Casa de Trás-os-Montes realizou o seu tradi-
cional Arraial Transmontano e como sempre, bem movi-

mentado ao som do excelente conjunto amigos do Alto-Minho 
que atraiu ao salão aqueles que gostam de dançar Detalhes 
na página 22
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Abordaremos nesta coluna 
uma questão de direito público, 
da qual este subscritor é Pós 
Graduado que interessa aos 
servidores públicos em geral, 
seja a nível federal, Estadual ou 
Municipal. Este colunista tem o 
objetivo sempre de trazer aos 
seus leitores questões jurídicas 
relevantes e muitas vezes, não 
sabidas pela população em ge-
ral ou que estejam sendo ques-
tionadas junto ao Poder Judici-
ário competente. Neste passo, 
temos:

O Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidirá, 
no julgamento do Recurso Ex-
traordinário com Agravo (ARE) 
791475, se é possível ao servi-
dor público aposentado por in-
validez permanente decorrente 
de moléstia grave, após a entra-
da em vigor da Emenda Cons-
titucional (EC) 41/2003, mas 
antes da EC 70/2012, receber 
retroativamente proventos inte-
grais calculados com base na 
remuneração do cargo efetivo 
em que se deu a aposentado-
ria. Por maioria, os ministros 
reconheceram a existência de 
repercussão geral da matéria 
discutida no recurso.

Na instância de origem, 
uma servidora aposentada 
ajuizou ação contra o Estado 
do Rio de Janeiro objetivando 
a revisão de sua aposentado-
ria por invalidez, concedida em 
virtude de doença grave, em 
fevereiro de 2009. O juízo de 
primeira instância julgou proce-
dente o pedido para determinar 
a revisão dos proventos de for-
ma a corresponder a 100% do 
que a servidora recebia quando 
estava na ativa, além do paga-
mento dos atrasados, observa-
da a prescrição quinquenal. O 
Tribunal de Justiça fluminense 
(TJ-RJ), em grau de recurso, 
manteve a decisão de primeiro 
grau e negou pedido do Estado 
no sentido de fixar a data de 
edição da Emenda Constitucio-
nal 70/2012 como termo inicial 
para pagamento das diferenças 
em atraso.

Visando a reforma da deci-
são do TJ-RJ, o Estado interpôs 
recurso extraordinário ao STF 
requerendo que “seja deter-
minada a aplicação temporal 
correta da EC 70/2012, tendo 
como termo inicial do pagamen-
to de valores pretéritos a data 
da promulgação da emenda, tal 
como previsto no artigo 2º da 
referida norma”.

Plenário Virtual
O ministro Dias Toffoli ex-

plicou que a Emenda Constitu-
cional 70/2012 acrescentou o 
artigo 6-A à Emenda Constitu-
cional 41/2003, reconhecendo 
o direito à paridade de proven-
tos com os servidores da ativa 
aos servidores que tenham 
ingressado no serviço público 
até a data da promulgação da 
EC 41/2003, e se aposentado 
por invalidez permanente de-

corrente de acidente em ser-
viço, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou 
incurável.

Segundo o relator do RE, 
há precedente no Supremo 
assentando que, conforme o 
artigo 2º da Emenda Consti-
tucional 70/2012, os efeitos 
financeiros decorrentes da 
paridade só podem retroagir 
à data do início da vigência da 
mencionada emenda, enquan-
to em outros casos a Corte 
concluiu que, nas hipóteses 
de aposentadoria por invalidez 
permanente decorrente de 
acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, de-
finidos em lei, serão devidos 
ao servidor aposentado os 
proventos integrais, conside-
rada a última remuneração, 
mesmo após a vigência da EC 
41/2003.

Para o relator, o reconhe-
cimento do direito da servidora 
e dos efeitos dos artigos 1º e 
2º da EC 70/12 são de índole 
eminentemente constitucional.

“A questão posta apresen-
ta densidade constitucional e 
extrapola os interesses subje-
tivos das partes, sendo rele-
vante para todos os servidores 
aposentados da União, dos 
estados, do Distrito Federal 
e dos municípios – incluídas 
suas autarquias e fundações 
– que se encontrem na mes-
ma situação da ora recorrida, 
sendo certo que há em curso 
neste Supremo Tribunal Fe-
deral diversas outras ações 
similares em que se controver-
te esse mesmo ponto, a reco-
mendar uma tomada de posi-
ção definitiva desta Suprema 
Corte sobre o tema”, concluiu 
o ministro ao reconhecer a re-
percussão geral na matéria.

Sua manifestação foi se-
guida por maioria em delibe-
ração do Plenário Virtual da 
Corte.

Nosso entendimento é no 
sentido de que o Recurso Ex-
traordinário, conquanto tenha 
sido reconhecida a repercus-
são geral, por óbvio, quanto 
ao mérito, deverá ser mantida 
a decisão do Poder Judiciário 
do Rio de Janeiro. Fica aqui o 
alerta para os servidores públi-
cos em geral, aposentados por 
doença grave especificada em 
lei para, se for o caso, rever 
a aposentadoria quando esta 
tiver sido concedida sem a ob-
servância dos ditames legais.

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA
RETROATIVIDADE DE PROVENTOS INTEGRAIS 
PARA APOSENTADOS POR INVALIDEZ É TEMA 

DE  REPERCUSSÃO GERAL

Cantor português toy realizou 
belo show no arouCa no rio

Benvinda Maria
e joaquiM Marques MendesSite: www.portugalemfoco.com.br / Email:portugal.foco@gmail.com

sede própria:
Rua Evaristo da Veiga, 47, Grupo 1007  Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: 
(21) 2220.1083 / 2220.1033 (fax)

direTor presidenTe:
(In memorian) - Joaquim Marques Mendes

dep. CoM. e assoCiaTivo:
(In memorian) - Benvinda Maria

direTor responsÁveL:
Joaquim F. Marques Mendes

represenTanTe
eM porTuGaL:

Alfredo R. Cabrita Figueiredo - Av. Elias Garcia,51B-1º. Esquerdo - 
Queluz. Portugal – Telefax: (351) 21.435.3560

iMpressÃo: 
Jornal do Commercio - Rua do Livramento, 189
Centro . Rio de Janeiro . RJ - (21) 2223-.8500 

disTriBuidor:
FoLha diriGida
Rua do Riachuelo, 114
responsÁveL inTerino - eM sÃo pauLo
Armando Torrão  - Rua Dr. Francisco José Longo, 135 Chacara 

Inglesa - São Paulo - (11) 5581.2991 | 5589.3309 - Email: artorrao@
uol.com.br

exeMpLar - avuLso:
R$ 3,00 – rio de janeiro
R$ 3,00 – outros estados

assinaTuras:
novas: Semestral: r$95,00 | Anual: r$180,00
renovações: Semestral: r$90,00 | Anual: r$170,00 

uM jornaL para o BrasiL e porTuGaL
jornaL  porTuGaL eM FoCo LTda

os pontos de vis ta ex pos tos em ar t igos as si  na  dos não
expressam ne ces sa ri a  men te os da di re ção des  te jornal

PORTUGAL
EM FOCO

A diretoria do Arouca Barra Clube acertou em cheio, propor-
cionando mais esta bela programação, a atração internacional, 
o cantor português Toy, um grande sucesso em Portugal e na 
Europa,acompanhado pela Banda Via Brasil. Foi uma noite 
maravilhosa, onde a comunidade portuguesa, mais uma vez, 
marcou presença, em peso e o Arouca,saboreando ainda um 
delicioso  jantar, realmente dando um show em matéria de in-
vestimento musical como esse, trazendo o Toy com seu lindo 
CD “Toy Um Amor Especial”.

O cantor português Toy brilhou no Arouca na sexta-feira, dan-
do um show em sua apresentação

Mesa do Dr. Jairo Kullmann, esposa, Aroldo Mendonça e espo-
sa, Ascendino Freitas, esposa e filha (afilhada do Aroldo)

Comendador, Manuel Vieira, esposa Fátima, amigo, Joaquim Cunha, 
esposa, Margarida, Licínio Bastos e demais amigos, curtindo o show

Nosso querido amigo, Toninho, da Cofico, esposa, D. Efigênia 
e amigos, prestigiando o show do cantor Toy

Comendador, César Soares ao lado de sua esposa Sra. Maria Soa-
res com os amigos, Francisco, José Leite e suas respectivas esposas

Belíssimo quarteto, presente no show do cantor português Toy, os em-
presários: Pacheco, Luís Augusto e suas esposas Fátima e Glorinha

Outro grupo de amigos que marcou presença no show do Toy, o casal 
José Maria, esposa e amigos

Muita gente 
boa e amiga, 
marcando 
presença na 
sexta-feira 
no Arouca 
Barra Clube, 
o diretor do 
Restaurante 
Cliper, do 
Leblon José 
e esposa 
Arminda, 
os amigos 
Hernani e 
Dulce

Outra turma no Arouca, os amigos: Rude e esposa e o amigo Licínio 
Bastos com seus familiares

Explosão de alegria dos amigos Licínio, Jorge, Regina, Luís e Ana

Mesa do Toninho Serápico, esposa Fernanda, o Presidente do Con-
selho do Arouca, César Soares, Araújo Borges, Sonia

Gostaríamos de consertar um erro nosso, da noticia 
sobre o 3 Festival do Fado

A cantora a se apresentar com o Carlos do Carmo foi 
a exuberante Raquel Tavares

Desculpem nossa falha
Portugal em Foco

E R R ATA

Animação total desta turma Cláudio Ribeiro – diretor do Arouca, seu 
filho Luís Cláudio Ribeiro vice-presidente do Arouca, sua esposa Mar-
cela e demais amigos
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Notas.. ...e mais

PÊNDULO Gonçalo RamiresCosmopolita, sem stress 
e com Boa mesa

Viseu tem bom feitio e ao apre-
sentar-se tão bonita quanto altiva, 
na sua nobreza medieval, é capaz 
de ser uma cidade perfeita: a uma 
distância amiga das pernas, nos 
caminhos do centro histórico, há 
patrimônio e museus, lo¬jas, re-
cantos e vistas de encher a alma, 
e ainda lugares onde se come e 
bebe à moda do Dão. Isto é, e sem 
gastar além do que é razoável. Re-
centemente, uma movida de no-
vos negócios de petiscos e vinhos 
e ainda o aparecimento de novas 
formas de conhecer um passado 
de grande valor histórico e arqueo-
lógico acrescentaram-lhe virtudes.                                                                                                                                    
Soma-se a isto uma certa inquie-
tação criativa, parece estar sempre 
qualquer coisa a acontecer, seja 
o festival de verão de arte urbana 
Jardins Efêmeros seja a grande ro-
maria que é a Feira de São Mateus, 
eventos ligados ao vinho e à cultura, ou ainda festas mais 
singelas, como a do Míscaro e da Castanha, no mercado 
municipal.  Há algo de magnético, e andando por ela al-
gum tempo percebe-se que tem que ver com o fato de a 
cidade amar a sua herança e de a conseguir reinventar, 
com uma paz, antes é um bom sinal de que se pode ser 
cosmopolita sem o stress das grandes cidades. Na Rua 
Direita, bom ponto de partida para um centro histórico 
pequeno a parecer de bonecas, respira-se esse encanto 
pitoresco de um lugar que se manteve em estado prévio 
à globalização. As muitas lojas de utilidades, com a sua 
parafernália de objetos e marcas antigas, são tão curiosas 
pelo seu anacronismo como deliciosas para uma fotografia.                                                                                                                                      
                                                                                

Indo por ali, passe na antiga sapataria Custódio Domin-
gos  que, depois de revirada por um artista durante uma edi-
ção dos Jardins Efêmeros, decidiu pôr sapatos de muitas 
cores que foram ficando em stock desde meados do sécu-
lo passado. Os modelos parecem saídos de um desfile de 
moda muito ousado. Há surpresas destas em Viseu, onde 
se pode ir erguendo os olhos, para as paredes de pedra, 
pontuadas por janelas manuelinas. E, também por herança 
das intervenções artísticas recentes, se pode dar de caras 
com intervenções de arte urbana ao lado de muralhas com 
muitos séculos, como é o caso do mural de Mariana, a Mi-

serável sobre o Dão, junto à Porta de Soar. E ao pas-
sar da Rua Direita à Porta de Soar, na outra banda da 
colina onde fica a Sé, não estamos a dispersar-nos, 
porque tudo ali fica pertinho e todos os caminhos vão 
dar a ela. Por exemplo a Travessa das Escadinhas 
da Sé, um pique de degraus de pedra como o nome 
indica, que nos leva às traseiras da catedral, ali em 
enormes costas de pedra bruta, e onde se encontra 
um bom exemplo daquilo que Viseu é hoje: uma mis-
tura entre um antigo autêntico, consolidado, orientado 
por princípios de sustentabilidade e economia local, e 
atenta às tendências mais urbanas. Nesse Largo de 
São Teotónio estão 2 exemplos, a loja daquele que é 
considerado o último latoeiro de Viseu e ainda a indús-
tria de saboaria artesanal, que faz parte de um projeto 
de conservação de produtos locais mais abrangente, 
a Só Sabão. Bem perto, pelas ruas em redor da Sé, 
há pelo menos mais 2 lojas onde vale a pena entrar. 
A Anda Ver Viseu e a Cem Reis abriram há poucos 
meses, ambas com a intenção de preencher um vazio 
na oferta de artigos de origem beirã, criados e produ-
zidos na região, aplicando o saber-fazer tradicio¬nal 
a estéticas e usos contemporâneos. Na Cem Reis, a 
escassa iconografia do líder dos lusitanos foi resolvida 
por iniciativa de Carla Oliveira, que desenhou e man-
dou fazer aquele que será provavelmente o primeiro 
Viriato para brincar - um boneco de pano,  rodeado 
de alguns dos seus guerreiros. Além desta inovação, 
Carla recheou a sua loja de preciosidades do artesa-
nato local, como capas de burel, linho bordado, cober-
tores de papa, e tem criado, ela mesma, coleções de 
jóias e bonecos que lembram lendas locais. E na Anda 
Ver Viseu, além de peças de moda e artigos gourmet, 
proporciona aos visitantes uma forma alternativa e 
bem divertida de passear no centro histórico, em bici-
cletas elétricas, com possibilidade de visitas guiadas.                                                                                                                       
Outros jovens, alguns deles de regresso a Viseu o, 
abriram novos espaços de comida e petiscos como 
o Dux Palace, a Tasquinha da Sé e o Maria Xica.São 
espaços que, sem competir com as casas tradicionais 
onde as travessas fumegam de cozido à moda de Vi-
seu e o Dão espuma em canecas de barro, criaram 
novos lugares de alma mais ibérica e informal, onde 
se pratica a cultura do tapear e se reinventam receitas 
tradicionais dentro do robusto espírito beirão de servir 
com caráter. Viseu, esta cada vez mais Viseu .

NoVo GoVeRNo
Portugal já tem novo go-

verno. Depois de muitas 
controvérsias geradas por 
causa dos resultados das 
eleições legislativas de 4 
de outubro, o Presidente 
Cavaco Silva acabou por 
indigitar o Dr. António Cos-
ta para formar o XXI gover-
no da República. Os novos 
Ministros já tomaram pos-
se no Palácio da Ajuda e 
agora resta-nos fazer vo-
tos para que passem para 
segundo plano as disputas 
partidárias e se sobrepo-
nham a elas os superiores 
interesses do povo portu-
guês.

Entre os ministros e se-
cretários de Estado nome-
ados, não há muitos que 
sejam “conhecidos” da 
nossa comunidade. Vamos 
rezar e “torcer” pelo êxito 
do novo governo e pelo 
progresso do país.

Registre-se, por último, 
que dos quatro deputados 
eleitos pelos círculos da 
emigração, três passaram 
a fazer parte do bloco da 
oposição ao governo, pois 
foram eleitos pela coliga-
ção PSD-CDS. Apenas 
um, do círculo da Europa, 
é membro do Partido So-
cialista. E, entretanto, já 
temos novo Secretário de 
Estado das Comunidades 
– saiu José Cesário que 
durante muitos anos este-
ve à frente da Secretaria.

QUestÕes imPoRtaN-
tes

Não são fáceis as tare-
fas e os desafios que o go-
verno do Dr. António Costa 
vai enfrentar de imediato. 
Além da aprovação do Or-
çamento para o próximo 
ano (que os parceiros da 
União Européia estão re-
clamando) o país tem mui-
tos problemas importantes 
por resolver, como, por 
exemplo, o déficit público, 
o endividamento externo, o 
desemprego, o crédito dos 
bancos, os novos investi-
mentos, as melhorias no 
plano da saúde e da edu-
cação, etc.

Esperamos que esses 
e outros problemas sejam 
enfrentados com compe-
tência pelo novo Execu-
tivo – e que Portugal não 
se desvie para a rota da 
demagogia e da irrespon-
sabilidade política, como 
alguns receiam.

miNistRo
 É palpite e pode 

ser que não corresponda 
à realidade, mas a nome-
ação de Augusto Santos 
Silva para o Ministério 
dos Negócios Estrangei-
ros não terá provocado 
grande entusiasmo no Pa-
lácio das Necessidades. 
Falava-se, antes da no-
meação, no Emb. Francis-
co Seixas de Costa para 
o cargo – e desse nós já 
conhecemos o talento e a 

habilidade diplomática...

FUteBoL
Com exceção do Fu-

tebol Club do Porto, que 
corre o risco de não se 
classificar, tanto o “Benfi-
ca” como o “Sporting” sa-
íram-se bem nos jogos da 
semana passada nos tor-
neios europeus. E o “Real 
Madrid”, com dois gols de 
Cristiano Ronaldo, recupe-
rou-se do “banho” que no 
jogo anterior tinha levado 
do “Barcelona”.

teRRemoto
O número de novembro 

da “Revista de História” 
publicou um trabalho de 
autoria de Carolina Ferro 
sobre o terremoto de 1º 
de novembro de 1755, que 
destruiu grande parte da 
cidade de Lisboa e causou 
milhares de mortes.

A reconstrução da capi-
tal do Reino começou logo 
a seguir à tragédia graças 
ao Marquês de Pombal.

O rei D. José escreveu 
ao 6º Conde dos Arcos, vi-
ce-rei do Brasil, dando a 
triste notícia e pedindo que 
as capitanias ajudassem 
na recuperação de Lisboa.

NataL
 Aproxima-se o Natal 

e esta é uma quadra pró-
pria para nos lembrarmos 
não apenas dos familiares 
e dos amigos – que esses 
contam o ano inteiro com a 
nossa presença. Mas são 
dias para nos lembrarmos 
também dos que precisam 
da nossa ajuda e das nos-
sas palavras de conforto. 
Há velhinhos e crianças 
que para terem uma Noite 
de Natal feliz contam co-
nosco: com a nossa  aju-
da e o nosso abraço, com 
a nossa palavra e o nosso 
sorriso, com o nosso pre-
sente e o nosso brinquedo 
oferecido.

 Não frustremos as 
expectativas dos que con-
tam conosco. A nós, não 
custará muito; para eles, 
será importante para terem 
um Natal Feliz.

Poesia
 Fernando Pessoa 

morreu há 80 anos. No 
Consulado de Portugal em 
S. Paulo haverá no dia 3 
de dezembro a leitura de 
alguns de seus poemas 
pelo ator português Luís 
Lima Barreto.

 “Ó mar salgado / 
quanto do teu sal são lágri-
mas de Portugal? Valeu a 
pena?”

FeCHo
 Já estamos no mês 

do Natal. Primeiro, o pre-
sente para as crianças. 
Depois, cuidaremos dos 
adultos. Delas, ganhamos 
o sorriso. Deles, o reco-
nhecimento.

 Que bonito é o Pre-
sépio. Que bom o Nat

Programa do Ps pode penalizar a eDP
O programa de Governo do Partido Socialista dedica 
15 páginas ao setor energético. Este é o primeiro pon-
to a destacar pela equipe de análise do BPI, salientan-
do que a REN deverá ser imune a quaisquer surpresas 
negativas. O mesmo já não acontece com a EDP, que 
poderá ser alvo de um novo imposto. Os especialistas 
dizem que “as medidas detalhadas pelo Governo são 
neutras para REN”. Já para a EDP, poderão ser “po-
tencialmente negativas”. A agravar o cenário da EDP 
há ainda a tarifa social da eletricidade. O objetivo do 
PS é alargar a base de consumidores abrangidos de 
60 mil para 500 mil, bem como incluir parte destes de 
forma automática. “Estimamos que a empresa esteja 
a pagar atualmente cerca de 3 milhões de euros” com 
a tarifa social, diz o BPI. Se a medida proposta pelo 
PS for aplicada, este valor pode aumentar para 24 mi-
lhões.
PCP diz que há “convergência” mas não há 
“acordo” sobre cortes salariais e pensões
O deputado Paulo Sá anunciou no Parlamento, que 
o Partido Comunista Português vai tentar encontrar 
na especialidade uma “melhor solução” do que a foi 
apresentada pelo Partido Socialista para os cortes nas 
pensões e nos salários, bem como uma “alternativa” 
ao projeto sobre a sobretaxa.
Taxas aeroportuárias ficam mais caras em 
Lisboa e no Porto 
 As taxas aeroportuárias já estão  mais caras ,  nos 
aeroportos de Lisboa e do Porto. Em Lisboa, o au-
mento será de 5,38% enquanto no Porto, de 1,90%. 
Segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, o aumento 
se deve ao crescimento do tráfego acima do previsto 
nos dois aeroportos, de 4,6% na Portela e de 9,2% no 
aeroporto Francisco Sá Carneiro.Para janeiro, está 
previsto aumento médio de 2,82% das taxas nos ae-

roportos, sendo 4,44% em Lisboa, 1,41% no Porto, 
0,73% nos Açores e 0,89% em Faro. Já no aeropor-
to da Madeira, as taxas terão redução de 1,02% no 
próximo ano.
a seringa a laser “made in Portugal” vai 
chegar ao mercado
É uma seringa, mas não tradicional. Foi desenvolvida 
por investigadores de Coimbra que transformaram as 
suas descobertas em negócios tendo para isso criado 
uma start-up. A LaserLeap permite a administração 
rápida e eficaz de fármacos através da pele, sem o 
recurso a seringas tradicionais.Esta solução tem por 
base um ultra-som de elevada frequência que usa, 
por sua vez, um laser portátil para converter pulsa-
ções de luz em ondas de pressão. Estas ondas não 
provocam dor mas são capazes de mudar a estru-
tura da pele durante alguns minutos que é o tempo 
necessário para que os medicamentos e cosméticos 
penetrem. Este projeto nasceu no Departamento de 
Química da Faculdade de Ciências e Tecnologias da 
Universidade de Coimbra e já estão patenteadas.
PsD e CDs devem apresentar moção de 
rejeição do Governo
Marques Mendes defende que os partidos da direita 
devem apresentar uma moção de rejeição, durante 
a discussão do programa do Governo socialista no 
Parlamento. No seu comentário na SIC, Mendes con-
siderou que este será o “primeiro grande desafio” de 
Passos Coelho e de Paulo Portas na oposição: apre-
sentar ou não uma moção de rejeição, sendo que, “se 
não o fizerem, cometem um erro”. “Depois de tudo 
quanto disseram, uma moção de rejeição será, além 
de simbólico, um ato de coerência. Não apresentar, é 
um recuo e sinal de fraqueza”, justificou. “Caso con-
trário, António Costa dirá sempre: ‘vocês até deixa-
ram passar este Governo’”.
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Notícias
de Oeiras

Foram classificados 
vários aspetos, como 
a qualidade da água, a 
limpeza e acessos, en-
tre outros, numa escala 
de 5 estrelas

Duas praias de Oei-
ras foram eleitas como 
as melhores do país, 
no top das praias ma-
rítimas urbanas da pla-
taforma “Mais Praia” da 
Deco – Associação Por-
tuguesa para a Defesa 
do Consumidor.

 A votação onde par-
ticiparam mais de 1300 
consumidores, decor-
reu online, entre Julho 
e o fim de Setembro de 
2015, na referida plata-
forma, elegeram a sua 
praia preferida, entre 
cerca de 300 a votação, 
tendo ficado em primei-
ro lugar a Praia de San-
to Amaro de Oeiras e 
em segundo a Praia da 
Torre.

As praias de Oeiras 
seguiram-se as praias 
Formosa (Vila do Por-
to, Ilha de Santa Maria), 
Cabanas – Mar (Tavira) 
e a Carcavelos (Cas-
cais).

 Foram classificados 

vários aspetos, como 
a qualidade da água, a 
limpeza e acessos, en-
tre outros, numa escala 
de 5 estrelas.

Refira-se que, ao 
longo do período de 
votação a plataforma 
da Deco apresentou 
as condições de cada 
praia e os resultados 
das análises oficiais 
à água. Foi possível 
também aceder a infor-
mações úteis: duração 
da época balnear, ga-
lardões Bandeira Azul 
e Praia Acessível, vigi-
lância, equipamentos e 
estacionamento, entre 
outros.

A informação divul-
gada aos visitantes da 
plataforma “Mais Praia” 
foi assente em infor-
mação disponibilizada 
pela Agência Portugue-
sa do Ambiente, o Sis-
tema Nacional de In-
formação de Recursos 
Hídricos, a Associação 
Bandeira Azul da Eu-
ropa e o Instituto Na-
cional para a Reabilita-
ção - Programa “Praia 
Acessível - Praia para 
Todos!”.

Praias de Santo Amaro de
Oeiras e Torre eleitas como
as melhores praias do país

vilA reAl de SAnTO AnTôniO

Regiões & Províncias

A magia do Natal chega 
a Vila Real de Santo Antô-
nio, na sexta-feira, dia 4 de 
dezembro, com mais uma 
edição da Aldeia de Natal. A 
inauguração do espaço inte-
gra um concerto inaugural, às 
17h45, bem como a chegada 
do Papai Noel, às 18h30.

Até no dia 6 de janeiro de 
2016, a Praça Marquês de 
Pombal transforma-se num 
ponto de animação para pe-
quenos e graúdos, onde não 
faltará à Casa do Papai Noel, 
uma feira, o maior escorrega in-
suflável de Portugal, bem como 
uma árvore de Natal gigante.

Diariamente, entre as 
10h00 e as 19h00, com en-
trada livre, a Aldeia de Natal 
vai apelar ao imaginário de 
todos com uma série de ate-
liês, espetáculos de música 
e dança ao vivo, mostras de 
artesanato e demonstrações 
culinárias.

Aldeia de natal ilumina Cidade

Todas as atrações serão 
enquadradas por uma Feira 
de Natal, composta por uma 
dezena de bancas, onde será 
possível encontrar uma gran-
de variedade de presentes e 
provar a doçaria da quadra, 
a que se juntarão carrosséis, 
divertimentos, trampolins e 
insufláveis.

Durante cinco semanas, 

um programa diário de ani-
mação para toda a família 
irá igualmente trazer um re-
cital de música, corridas de 
pais natais e uma mega aula 
de zumba solidária. A isto, 
soma-se uma exposição de 
árvores de Natal, no Centro 
Histórico de VRSA, com pe-
ças elaboradas por alunos do 
pré-escolar.

As iniciativas de rua ficam 
completas com as Mostras 
de Artesanato Natalícias, nos 
dias 5, 6, 7, 8 e 19 de dezem-
bro, em VRSA, junto à Câma-
ra Municipal, entre as 9h00 e 
as 17h00. Também no dia 13 
de dezembro, Cacela Velha 
recebe mais uma edição do 
Mercadinho de Natal.

Para dinamizar o comér-
cio local, foram instaladas ilu-
minações natalícias na Rua 
Teófilo Braga, na Rua 5 de 
Outubro, na Praça Marquês 
de Pombal e nas rotundas do 
concelho.

Outro dos pontos altos 
das celebrações da quadra 
será o Presépio Gigante de 
Vila Real de Santo Antônio, 
instalado no Centro Cultural 
António Aleixo. A estrutura 
abre ao público no dia 5 de 
dezembro e conta com mais 
de 4000 figuras e perto de 20 
toneladas de material.

 Uma marca de Estarre-
ja, um fator de atratividade 
turística, uma alavanca do 
desenvolvimento local. Por 
estes e por outros motivos, 
o Carnaval de Estarreja é 
assumido como um dos 
eventos âncora do Muni-
cípio de Estarreja. Câma-
ra Municipal e Associação 
do Carnaval formalizaram 
esta tarde no Cine-Teatro 
Municipal a parceria que 
estabelece a coorganiza-
ção do evento.

O contrato programa as-
sinado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Diaman-
tino Sabina, pelo Presidente 
da Associação do Carnaval 
(ACE), Pedro Mendes, e 
pelo seu Tesoureiro Pau-
lo Tavares, garante meios 
financeiros, logísticos e 
humanos imprescindíveis 
para uma boa organização 
do principal cartaz turístico 
do concelho.

Conforme referiu o Ve-
reador da Cultura, João 
Alegria, este “é o início for-
mal do Carnaval de 2016”, 
estando reunidos todos 
os ingredientes para mais 
uma edição memorável. O 
autarca especificou as ino-
vações deste documento 
que estende os termos da 
parceria ao Troféu Nacio-

eSTArrejA

reguengOS de mOnSArAz

Chegou O momento de vivermos O Carnaval de 2016”
nal de Samba, a realizar 
no verão, indo de encontro 
à estratégia cultural do Mu-
nicípio assente “num con-
junto de ações integradas 
e integradoras”. Este ano, 
a parceria estabelecida 
“acomoda todos os even-
tos” relacionados com a 
programação do Carnaval.

 
O maior carnaval infantil

Os corsos infantil e 
adulto contam com a par-
ticipação de mais de dois 
milhares de figurantes, 
evidenciando a força deste 
evento na comunidade, ca-
paz de mobilizar diferentes 
agentes locais. Para João 
Alegria, estão “garantidos 
os meios para que o Car-
naval em todos os seus 
eventos decorra de forma 
muito significativa e com 
todas as condições”.

A crescer e a “envolver os 
mais novos”, como fez ques-
tão de salientar João Alegria, 
é de salientar a pujança do 
desfile infantil, organizado 
pela Câmara Municipal, que 
será “o maior dos últimos 
tempos”, estando já confir-
mados 14 grupos.

 
Festa de 31 de janeiro a 

9 de fevereiro
31 de janeiro, domingo 

magro, será portanto dia 
de folia para mais de um 
milhar de crianças, abrin-
do a programação oficial 
do evento na Praça Fran-
cisco Barbosa onde aliás 
se centrarão os festejos.

O presidente da ACE 
deu a conhecer as outras 
principais datas da pró-
xima edição: as tradicio-
nais Marchas Luminosas 
a 3 de fevereiro, quarta-
feira; Desfile noturno das 
5 escolas de samba no 
dia 5, sexta-feira; e os 
principais Corsos com a 
presença de 5 escolas de 
samba e 8 grupos de folia 
(incluindo um novo grupo 
que se estreia em 2016), 
nos dias 7 e 9, domin-
go-gordo e terça-feira de 
Carnaval respectivamen-

te. “Boa disposição, cor, 
ritmo, sensualidade e es-
sencialmente muita ima-
ginação” caracterizam 
este movimento inato 
concelhio, vivido por mi-
lhares de estarrejenses, 
sugeriu Pedro Mendes 
que prometeu um “espe-
táculo cada vez melhor”.

Antes do programa 
oficial, as festas de apre-
sentação dos sambas
-enredo das cinco esco-
las de samba terão início 
no dia a seguir ao Natal, 
a 26 de dezembro, mas 
escusado será dizer que 
nesta altura, nas sedes 
dos grupos já se vive a 
azáfama do entrudo, es-
tando em curso os pre-
parativos para a festa de 
fevereiro

Reguengos de Mon-
saraz vai ter um stand 
na Feira do Montado, em 
Portel, para promover a 
Cidade Europeia do Vi-
nho 2015 e o setor do tu-
rismo do concelho. Neste 
certame, que decorre en-
tre os dias 26 e 29 de no-
vembro, a autarquia vai 
proporcionar aos visitan-
tes provas dos vinhos ofi-

Cidade europeia do vinho 2015, vai
Ser Promovida na Feira do montado

ciais da Cidade Europeia 
do Vinho 2015.

No espaço de Reguen-
gos de Monsaraz vai ser 
também promovido o pa-
trimônio arquitetônico, cul-
tural e paisagístico, assim 
como os alojamentos, a 
restauração e as ativida-
des turísticas que existem 
no concelho. Igualmente 
em destaque vão estar os 

nove produtores de vinho 
oficiais da Cidade Euro-
peia do Vinho 2015, no-
meadamente a CARMIM 
– Cooperativa Agrícola de 
Reguengos de Monsaraz, 
Esporão, Ervideira, Mon-
te dos Perdigões, Adega 
José de Sousa, Quinta da 
Várzea, Luís Duarte Vi-
nhos, Monte das Serras e 
São Lourenço do Barrocal.

A Feira do Montado é 
uma mostra de artesana-
to, de produtos regionais 
e de pecuária, em que a 
cortiça ocupa um lugar de 
relevo com a divulgação 
da diversidade de recur-
sos que oferece o monta-
do. No palco do certame 
vão atuar, entre outros, 
Miguel Araújo, D.A.M.A. e 
a banda Soversion.
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celorico de basto

albergaria

viseu

A Feira Anual de Sta. 
Catarina terminou em be-
leza com o concurso pe-
cuário de raças autóctones 
a juntar mais de 100 cabe-
ças de gado das diferentes 
raças no recinto do Mer-
cado Municipal. A feira es-
teve nas ruas de Celorico 
durante quatro dias e vol-
tou a ser motivo de atração 
para população e turistas.

“A Feira Anual de San-
ta Catarina é um certame 
que tem vindo a crescer 
de forma considerável 
fruto do investimento con-
certado da Câmara Muni-
cipal. As tradições ineren-
tes a esta feira mantêm-se 
inalteradas mas temos 
vindo a aprimorar para 
criar as melhores condi-
ções aos feirantes, aos 
produtores de gado, e por 
conseguinte a tornar esta 
feira atrativa também para 
turistas, uma vez que es-
tamos a investir ampla-
mente neste setor”, disse 
o presidente da Câmara 
Municipal de Celorico de 
Basto, Joaquim Mota e 
Silva. O autarca reforçou 

concurso Pecuário de raças autóctones 
voltou a ser destaque Na sta. catarina 

ainda tratar-se de um cer-
tame “onde se vendem 
alfaias agrícolas, árvores 
de fruto e outros artefatos 
agrícolas mas é também 
uma feira que em tempos, 
serviu para que as pesso-
as se apetrechassem com 
cobertores e outros adere-
ços quentes para passar 
o inverno” recordou. “O 
concurso pecuário das ra-
ças Autóctones é uma ati-
vidade de referência desta 
feira que permite aos pro-
dutores mostrarem alguns 
dos seus melhores exem-
plares de gado bovino e 
por conseguinte valorizar 
a atividade. Neste setor 
não posso deixar de res-
salvar a inovação desta 

feira com o I concurso Inter 
escolas Agrícolas da raça 
frísia, razões mais que 
muitas para tornar esta fei-
ra cada vez mais atrativa 
aos visitantes” concluiu.

A feira anual de Sta. 
Catarina decorreu de 22 a 
25 de novembro com ativi-
dades múltiplas a atrair os 
visitantes. No último dia, 
hoje, foi destaque o Con-
curso Pecuário das raças 
Autóctones para produ-
tores locais que permitiu 
premiar os melhores exem-
plares de gado bovino das 
diferentes raças e respecti-
vas classes. Em concurso 
estiveram a raça Minhota, a 
raça Barrosã e a raça Ma-
ronesa.

Segundo o presiden-
te da Casa do Agricultor, 
Paulo Mota, umas das 
entidades parceiras na 
organização do Concurso 
pecuário, este concurso 
“serve como estimulo para 
os produtores de gado bo-
vino”. Um concurso muito 
participativo por produto-
res e população.

Destaque também para 
o corta mato da Santa Ca-
tarina com os alunos do 
Agrupamento de Escolas 
e os alunos da Escola Pro-
fissional de Fermil, Celori-
co de Basto, a disputarem 
os lugares no pódio nas 
diferentes categorias. Um 
corta mato característico 
da Sta. Catarina que per-
corre troços previamente 
estipulados pela vila de 
Celorico de Basto.

Em dia de encerramen-
to da Santa Catarina os 
presentes puderam assistir 
à apresentação dos cava-
los de raça garrana.

Este ano a Santa Ca-
tarina decorreu de 22 a 25 
de novembro pelas ruas de 
Celorico de Basto.

O presidente da Câ-
mara de Albergaria-a-
Velha, Antônio Loureiro, 
entregou as (18 horas), 
na Biblioteca Municipal, 
um conjunto de incen-
tivos para criação do 
próprio emprego, que 
podem chegar até aos 
4.000 euros por ano, e 
levar à criação de mais 
20 postos de trabalho. 
“Iniciativa inédita em 
Portugal, o município de 
Albergaria definiu um re-
gulamento de incentivos 
financeiros com o obje-
tivo de atrair ideias de 
negócio e pequenas em-
presas recém-criadas, 
de forma a desenvolver 
a economia local e di-
namizar as condições 
de empregabilidade no 

câmara incentiva criação de
mais de 20 Postos de trabalho

concelho”, destaca a au-
tarquia, em comunicado.

No primeiro ano da 
iniciativa, a Câmara vai 
apoiar 13 projetos bas-
tante diversificados, 
que vão desde soluções 
tecnológicas ou comu-
nicacionais construídas 
à medida do cliente, até 
empresas de maquina-
ção e tornearia, pas-
sando pela produção de 
hortícolas e frutícolas, 
centro de estudos e ex-
plicações, serviços de 
consultoria e “trading” ou 
comercialização e ma-
nutenção de bicicletas. 
Vão ser criados mais de 
20 postos de trabalho, 
uma média superior a 
um posto por empresa 
apoiada.

Programa “Viseu Natal, 
Sonho Tradicional” arran-
cou e prolonga-se até aos 
Reis, com mais de 300 
eventos e 700 horas de 
programação

 A iluminação de Natal 
em Viseu foi ligada, pelas 
17h30, no Rossio. A igni-
ção de 275 mil luzes de 
Natal e de 250 peças de-
corativas foi feita pelo pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal, Almeida Henriques. 
O projeto de luz de Natal 
estende-se por 26 ruas, 
praças, largos, jardins e 
edifícios e usa tecnologia 
LED de baixo consumo.

Os anjos continuam 

a ser a figura central da 
decoração, mas há novi-
dades na cidade-jardim. 
Para além de uma insta-
lação de grandes dimen-
sões no Rossio (uma bola 
de Natal gigante) e de 
uma iluminação especial 
na fachada dos Paços do 
Concelho, haverá mais 
decorações nos espaços 
ajardinados e mais pórti-
cos de luz nas principais 
entradas da cidade (com 
a reposição das Portas da 
Feira de São Mateus de 
2015), assim como mais 
artérias abrangidas, no-
meadamente a Avenida 
Alberto Sampaio

acendeu 275 mil luzes
para iluminar o Natal

Presença fez-se notar atra-
vés do vereador Bruno Graça e 
do criado Gabinete de Economia 
Local Sustentável.

Este ano, o Portugal Agro re-
alizou-se em simultâneo com a 
Alimentaria & Horexpo Lisboa, 
Salão Internacional da Alimenta-
ção & Hotelaria e Tecnologia para 
a Indústria Alimentar, que já não 
tem a presença dos participantes 
que teve em tempos idos.

 O concelho de Tomar, atra-
vés da autarquia, esteve repre-
sentada “com a excelência e 
qualidade dos seus produtos 

e produtores, promovendo a 
sua capacidade produtiva e as 
potencialidades”. Fê-lo através 
do vereador Bruno Graça e do 
criado Gabinete de Economia 
Local Sustentável. 

A Cidade de Tomar esteve, 
deste modo, representada pelos 
seus produtos variados, desig-
nadamente vinhos, azeites, en-
chidos, e mel pretendeu, assim, 
“reforçar a projeção dos seus 
setores agrícola, agroalimentar e 
turístico, promovendo o território 
numa perspectiva de desenvolvi-
mento econômico”

tomar

leiria

município presente no “Portugal agro” com Produtores

cidade Natal esPalha magia
Exposição Lego, Casa do Pai Natal, teatro para crianças, ár-

vores de Natal de paletes são apenas algumas das iniciativas 
que vão animar a cidade do Lis durante a época natalícia

Cerca de 70 iniciativas, mais de mil horas de diversão, ao 
longo de 38 dias de magia, vão transformar Leiria durante a 
época natalícia na ‘cidade Natal’ “mais divertida do país”, pre-
vendo a câmara “de milhares de visitantes”.

A principal atração deste ano vai para a pista de gelo, inau-
gurada no Mercado Santana. Por três euros, atreva-se a des-
lizar pela pista de gelo durante vinte minutos. Para grupos 
organizados com mais de 20 pessoas, o custo por pessoa 
reduz a dois euros.
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COM NOVO
GOVERNO

da maioria dos portugue-
ses, já a rejeição ao go-
verno tinha deixado seu 
rastro – que decerto teve 
reflexos nos resultados 
eleitorais: não foi sufi-
ciente ganhar, pois faltou 
a maioria absoluta.

A esta altura e com o 
novo governo já tendo to-
mado posse, os portugue-
ses não pensam sequer 
– e ainda bem – na pos-
sibilidade de se repetir no 
Terreiro do Paço a “tragé-
dia” do “Syriza”, que deu 
no que deu na Grécia. O 
que todos almejam, a esta 
altura, é que a nova admi-
nistração tenha sucesso e 
que o país continue a me-
lhorar em áreas cruciais e 
decisivas para favorecer 
o bem-estar das popu-
lações: redução da taxa 
de desemprego, alívio da 
carga fiscal, equilíbrio das 
contas públicas, fortale-
cimento das empresas e 
dos bancos, melhorias no 
sistema de saúde, amplia-
ção da assistência social, 
bom desempenho nas ex-
portações, etc.

Estamos certos de que 
o governo do Primeiro-Mi-
nistro António Costa em-
penhar-se-á a fundo para 
cumprir esses objetivos e 
não se perderá na retórica 
daqueles que estão mais 
preocupados nos confron-
tos partidários e em acirrar 
divergências do que em fa-
zer pelo progresso do país 
e pelo bem-estar dos por-
tugueses.

A. Gomes da Costa 

Portugal tem um novo 
governo que foi constitu-
ído com base na maioria 
parlamentar resultante das 
eleições de 4 de outubro.

Em alguns setores 
existem estrias de apre-
ensão com a mudança 
política ocorrida no país, 
não tanto por causa dos 
socialistas passarem a 
controlar o Executivo, 
mas sobretudo em decor-
rência das alianças que o 
partido de António Costa 
fez com a esquerda ra-
dical – comunistas, “blo-
quistas” e “verdes” – para 
chegar ao poder.

Até certo ponto é com-
preensível a saída da 
coligação que governou 
Portugal nos últimos qua-
tro anos, constituída pelo 
PSD e pelo CDS. Nesse 
período, para combater 
os desequilíbrios e livrar o 
país da bancarrota foi ne-
cessário que o governo de 
Passos Coelho (PSD) e 
Paulo Portas (PP) tomas-
se medidas impopulares e 
que exigisse grandes sa-
crifícios das populações, 
desde a redução de sa-
lários ao aumento de im-
postos, desde a conten-
ção de despesas públicas 
ao corte de pensões, etc. 
E mesmo que nos últimos 
tempos, com a saída da 
“troika” (técnicos do FMI, 
da CEE e do Banco Eu-
ropeu) que esteve no país 
para tentar o saneamen-
to das contas públicas e 
com o aparecimento de 
melhoria dos rendimentos 

O Instituto Nacional de 
Estatística  divulgou, a se-
gunda estimativa das Con-
tas Nacionais do terceiro 
trimestre, confirmando os 
números que tinha avan-
çado na estimativa  conhe-
cida a 13 de novembro.                                                                                                                                 
Assim, a economia 
abrandou no terceiro tri-
mestre, uma vez que o 
PIB tinha aumentado 
1,6% no segundo trimes-
tre, já que a economia ti-
nha aumentado 0,5% no 
segundo trimestre.

Em termos homólo-
gos, o INE explica que “a 
contribuição da procura 
interna para a variação 
homóloga do PIB dimi-

Produção de Riqueza Estagnou
no Terceiro Trimestre do Ano

nuiu no terceiro trimes-
tre, refletindo a desacele-
ração do investimento e, 
em menor grau, das des-
pesas de consumo final”.

Ora, a taxa de varia-
ção homóloga do inves-
timento caiu de 8,5% no 
segundo trimestre para 
1,7% no terceiro, en-
quanto a taxa de varia-
ção homóloga do con-
sumo privado diminuiu 
de 3,2% para 2,3% e a 
do consumo público de 
0,6% para 0,4%. 

Já a procura externa 
líquida registrou -0,5%, 
“embora de magnitude 
inferior ao observado 
no segundo trimestre de 

-2,0 %”, ainda que se te-
nham verificado “um ga-
nho de termos de troca 
superior ao do trimestre 
anterior, com o deflator 

das importações a ter 
uma redução significati-
va, em resultado da di-
minuição dos preços dos 
bens energéticos”.

“A estimativa provisória da taxa de desemprego para 
outubro de 2015 situa-se em 12,4%, mantendo-se inal-
terada, refere o gabinete de estatísticas.                                                                                                                                   

A estimativa provisória da população desempregada 
para outubro de 2015, por sua vez, é de 632,7 mil pes-
soas, o que representa um decréscimo de 0,3% face ao 
valor definitivo obtido para setembro de 2010

De acordo com o INE, a taxa de desemprego das 
mulheres (de 12,7%) excedeu a dos homens (12%) 
em 0,7%, com a primeira a aumentar 0,1% e a se-
gunda a diminuir 0,2% . A taxa de desemprego dos 
jovens, situou-se em 31,8%, tendo diminuído 0,1 
pontos percentuais em relação ao mês anterior, en-
quanto a taxa dos adultos situou-se em 10,9%, ten-
do-se mantido inalterada em relação ao mês ante-
rior.                                                                                                                                                                 

Taxa de Desemprego Fica nos 12,4%

Cerca de 760 mil pas-
sageiros viajaram este ano 
e até outubro pela Via Na-
vegável do Douro em pe-
quenas embarcações, cru-
zeiros de um dia ou barcos 
hotéis, ultrapassando já o 
máximo atingido em todo 
o ano de 2014. “Os sinais 
são evidentes. O turismo 
no Douro está a crescer”, 
afirmou Raquel Maia, res-
ponsável pela Delegação 
do Douro da Administração 
dos Portos do Douro, Lei-
xões e Viana do Castelo. 
Num balanço sobre o tu-
rismo fluvial no Douro em 
2015, a administradora da 
APDL referiu que, até ou-
tubro, passaram pela via 
navegável cerca de 760 mil 
passageiros, mais 145 mil 
do que em todo o ano de 

2014 (615 mil). Falta ainda 
contabilizar os meses de 
novembro e dezembro pelo 
que, segundo Raquel Maia, 
os valores de 2015 podem 
“chegar a uma ordem de 
grandeza a rondar os 900 
mil passageiros”. “Está claro 
que o rio Douro vai de vento 
em popa enquanto canal de 
navegação turística”, subli-
nhou. O bom desempenho 
registrou-se em todos os 
segmentos de negócio liga-
dos ao turismo fluvial, onde 
existem 38 operadores e 
99 embarcações. Em 2010 
operavam neste rio 58 em-
barcações. Os cruzeiros na 
mesma albufeira represen-
tam 67% da totalidade de 
passageiros da VND, mo-
vimentando cerca de 500 
mil pessoas este ano. 

Um ano Histórico Para
o Turismo no Douro

A presidente da Fe-
deração Portuguesa dos 
Bancos Alimentares Con-
tra a Fome, Isabel Jonet, 
disse : “Na campanha de 
fim de semana, com re-
curso a voluntários, foram 
recolhidas 2.270 tonela-
das de alimentos. Estes 
dados são praticamente 
finais. Falta apenas con-
cluir um banco que faltava 
ainda transportar os ali-
mentos de um supermer-
cado mais distantes, mas 
são praticamente finais, 
não haverá grandes varia-
ções”, disse.Isabel Jonet 
adiantou que os valores 
da campanha do fim de 
semana comparam com 
cerca de 2.300 toneladas 
recolhidas na campanha 
de novembro de 2014.

“Até dia 06 de de-
zembro as pessoas po-
dem ainda contribuir 
sob a forma de um vale 

Banco Alimentar Recolheu
2270 Toneladas de alimentos

de alimentos, que está 
disponível nos super-
mercados ou através da 
campanhawww.alimen-
testaideia.net, que é a 
plataforma na internet 
disponibilizada pelos 
bancos alimentares para 
a angariação de produtos 
e para a participação dos 
que estão mais longe e 
não tiveram a oportuni-
dade de ir às compras no 

fim de semana”, contou.                                                                                                                                         
A campanha foi reali-

zada em cerca de 2.000 
superfícies comerciais 
das zonas de Abrantes, 
Algarve, Aveiro, Beja, 
Braga, Castelo Branco, 
Coimbra, Cova da Beira, 
Évora, Leiria-Fátima, Lis-
boa, Oeste, Portalegre, 
Porto, Santarém, Setú-
bal, S. Miguel, Terceira, 
Viana do Castelo, Viseu 

e na Terceira.
Na campanha, cujo 

lema foi “A sua ajuda é 
enorme por mais pequena 
que seja a sua contribui-
ção”, participaram mais 
de 42 mil voluntários.

 “Tivemos muitos vo-
luntários. Tivemos uma 
grande adesão. Tivemos 
muitos grupos de jovens, 
agrupamentos de esco-
las, escoteiros, guias, 
muitos colaboradores de 
empresas que levaram 
os filhos e muitas pesso-
as que a título individual 
marcaram presença. Es-
tes voluntários são muito 
importantes”, salientou.

Os gêneros alimenta-
res recolhidos serão ago-
ra distribuídos por um to-
tal de 2.600 Instituições 
de solidariedade social a 
mais de 425 mil pessoas 
com carências alimenta-
res comprovadas.
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Política

Antônio Costa come-
teu, uma gafe na cimeira 
UE-Turquia sobre migra-
ções. Enganou-se na data 
da fundação da NATO e 
nos países fundadores da 
Organização do Tratado 
do Atlântico Norte.

“A Turquia é um velho 
e estratégico aliado de 
Portugal, nosso parceiro 
como membro fundador 
da NATO, em 1959, e, 
portanto, tudo o que seja 
o estreitamento da relação 
entre a UE e a Turquia é 
algo que importa a Por-
tugal, e Portugal natural-
mente estará empenhado 

A gafe de Costa na Cimeira Européia

em que esse relaciona-
mento se possa estreitar”, 
disse Antônio Costa, à 
chegada à cimeira de Bru-

xelas, segundo um texto 
da agência Lusa.

Ora, a NATO foi funda-
da a 4 de abril de 1949 e a 

Turquia não foi um dos pa-
íses fundadores da Alian-
ça Atlântica, tendo aderido 
apenas em 1952.

A curta cimeira, que 
durou cerca de três ho-
ras, visou tratar sobretu-
do do fortalecimento da 
cooperação entre o bloco 
europeu e a Turquia para 
uma melhor gestão dos 
fluxos migratórios, com a 
oficialização de um fundo 
de três mil milhões de eu-
ros que a União presta a 
Ancara em troca da sua 
ajuda gerir os fluxos de 
refugiados oriundos da 
Síria.

No dia em que regressa-
ram ao parlamento, como 
deputados da oposição, os 
presidentes do PSD, Pedro 
Passos Coelho, e do CDS
-PP, Paulo Portas, tiveram 
uma reunião de cerca de 
meia hora.

 Pedro Passos Coelho 
e Paulo Portas saíram do 
hemiciclo após as vota-
ções, e reuniram-se no 
novo gabinete do presi-
dente do PSD, cerca das 
12.30 horas, num momen-

to em que não havia câ-
maras de televisões por 
perto.

Pelas 13 horas, o ex
-primeiro-ministro e o 
ex-vice-primeiro-ministro 
saíram das instalações 
do Grupo Parlamentar do 
PSD, cumprimentaram al-
guns deputados no corre-
dor, e depois Portas levou 
Passos Coelho a conhe-
cer uma sala de reuniões 
do Grupo Parlamentar do 
CDS-PP.

Passos Coelho  e Paulo Portas 
juntos após regresso à oposição

Em declarações à 
agência Lusa, Catarina 
Martins, que a 30 de no-
vembro de 2014 assumiu 
aquele cargo depois da 
criação de uma Comissão 
Permanente que extinguiu 
a liderança “bicéfala” que 
partilhava com João Se-
medo, considera que o 
partido fez aquilo que dis-
se que iria fazer e apontou 
as eleições legislativas na 

Madeira como a primeira 
“vitória” da nova liderança.

Atriz, mestre em Lin-
guística, aos 42 anos 
a porta-voz da terceira 
maior força política do 
país, admite haver “um 
certo centrão” a quem 
pode ainda fazer confusão 
uma mulher, jovem, ter um 
lugar de liderança política, 
mas salienta que o voto 
de confiança no BE nas 

Catarina Martins destaca “Caminho
Coletivo” e União na Liderança do BE

legislativas de 4 de outu-
bro “mostrou que há quem 
deseje que a política res-
ponda de forma diferente” 
e que “é possível mudar” o 
rumo do país.

“Não é sozinha (que 
lidera o partido). O Blo-
co de Esquerda tem um 
trabalho coletivo. Conti-
nuamos a fazer o nosso 
trabalho, continuamos a 
fazer aquilo que achamos 
que é o papel do BE: com-
promissos claros com as 
pessoas e nunca desistir 
de fazer mudanças con-
cretas no tempo das nos-
sas vidas”, disse.

Embora seja a cara da 
Comissão Permanente 
que conduz o BE, com-
posta ainda por Pedro So-
ares, Pedro Filipe Soares, 
Joana Mortágua, Adelino 
Fortunato e Nuno Moniz, 
a também deputada rejei-
tou, reiteradamente, que o 

resultado positivo do Blo-
co a 4 de outubro tenha 
sido o espelho das suas 
capacidades.

“Mas é preciso dizer 
que isto não vem só des-
tas eleições, não vem só 
deste ano de trabalho, é 
um trabalho que vem de 
antes e que foi construído 
por toda a gente”, referiu.

“Estas eleições são, 
acima de tudo, espelho 
da enorme esperança de 
uma nova forma de fazer 
politica e que a política 
passe a ser o lugar de nós 
todos falarmos de temas 
que percebemos, com 
uma linguagem que to-
dos consigamos perceber, 
para construirmos coleti-
vamente o futuro. Esse é 
o nosso caminho do qual 
faço parte, mas faço parte 
com os meus camaradas, 
coletivamente. É assim 
que deve ser”, salientou.

O PCP apresentou um 
projeto de resolução atra-
vés do qual defende a “ime-
diata abolição” da cobrança 
de taxas de pedágio em 
toda a extensão da auto 
estrada da Beira Interior.                                                                                                  

No projeto, o PCP quer 
que a Assembléia se pro-
nuncie “pela imediata 
abolição da cobrança de 
taxas em toda a extensão 
da A23”, uma auto estrada 
que atravessa os distritos 
da Guarda, Castelo Bran-
co, Portalegre e Santarém 
e a ligação entre Torres 
Novas e a Guarda.

Os comunistas susten-
tam que a não aplicação 
de pedágios nas chama-
das vias scut, as vias sem 
custo para os utilizado-
res “foi sempre justificada 
com a necessidade de 

compensar as regiões do 
interior do país com me-
didas de discriminação 
positiva tendo em conta 
as manifestas assimetrias 
regionais existentes”.

O PCP sublinha ainda 
que as regiões do interior 
sofrem “uma dupla discri-
minação” e adianta que 
“essas taxas oneram de 
uma forma desproporcio-
nada e injusta as popula-
ções e as empresas dos 
distritos de Santarém, 
Portalegre, Castelo Bran-
co e Guarda”.

Os comunistas referem 
também que a introdução 
de pedágios na A23 “tem 
suscitado um generaliza-
do repúdio por parte das 
populações, autarquias e 
associações empresariais 
afetadas”.

PCP APrEsEntA ProjEto dE 
rEsoLUção PArA ABoLir 

PEdágio nA A23

A indicação de Antô-
nio Costa foi uma boa 
notícia para Marcelo Re-
belo. O fim do impasse 
retira pressão sobre o 
candidato, evita que as 
presidenciais sejam uma 
“segunda volta das legis-
lativas”, como o próprio 
queria evitar, e permite 
voltar a tentar posicionar 
a candidatura ao centro, 
para ir buscar votos não 
só à direita, mas tam-
bém à esquerda. E até 
as boas relações entre 
o professor e o primeiro-
ministro ajudam.

Marcelo e Costa falam 

MARCELO REBELO GANhA FOLGA
com alguma regularida-
de ao telefone e dão-se 
bem, o que permitirá que 
se entendam facilmente 
caso seja eleito para su-
ceder a Cavaco Silva.

Com Costa em São 
Bento e Marcelo em 
Belém, haverá “uma re-
lação fácil” entre o Go-
verno e a Presidência, 
apesar de “não serem 
visita um do outro, nem 
almoçarem ou jantarem 
juntos”.

Ao dizer que “as feli-
cidades de Costa são as 
felicidades de Portugal”, 
o professor aproveitou 

também para dar um re-
cado ao eleitorado que 
teme que, como Presi-
dente, possa ser um ad-
versário do novo Gover-
no. Marcelo não quer ser 
visto como um candida-
to de facção, porque os 
votos do eleitorado da 
direita não chegam para 
uma vitória no primeiro 
turno.

há, de resto, ainda 
a tese de que os portu-
gueses nunca põem os 
ovos no mesmo cesto, 
pelo que um Governo à 
esquerda dará mais hi-
póteses a Marcelo – que 

segundo a mais recente 
pesquisa não tem ainda 
garantida a eleição no 
primeiro turno .
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Mesa de Honra de lançamento da Expofood 2016. Da esquerda para a direita: Gilson – Barcelos, Vitor – Rede Unidos, Marinho – Bramil, Mansur – German’s, Eduardo – Floresta, Pedro Paulo – Mundial, Erasmo 
– Supermarket, Arnaldo – German’s, Paulo Fernando – Redeconomia, Luís – Multimarket, Marcelo – Redeconomia, Mário Viana – Vianense, Genival – Costa Sul, Manuel Cunha – Intercontinental, Rosa – Inter-
continental, Hosana – GPA, Roberto Altino – GPA,- Zona Sul, Carlos Eli – Wal-Mart, André – Multimarket, Luís Augusto – Super Prix, Ramiro – Super Prix, Elizabeth – Carrefour, José Vasquez – Ceconsud e Alex 
Ribeiro – Ceconsud

Lançamento da 28.ª expofood 2016
Associação reúne apoio 

dos maiores supermercadis-
tas do Estado para realizar 
a Expofood 2016. Evento de 
lançamento foi um sucesso e 
contou com mais de 600 re-
presentantes da indústria.

Associação de Supermer-
cados do Estado do Rio de 
Janeiro lotou o salão Que-
luz do Hotel Windsor para 
promover o evento de lan-
çamento da 28.ª Expofood. 
Com o apoio presencial dos 
principais 20 supermerca-Aspecto do público que lotou o salão Queluz no Hotel Windsor na Barra Dárcio Campos ex-tenista brasileiro e comentarista de tênis no Sportv

distas do Estado, a Asserj 
revelou o novo desenho que 
deverá premiar a Conven-
ção. – Estamos vivendo um 
novo cenário e a nova filoso-
fia da Asserj é a de gestão 
compartilhada. Acreditamos 
no modelo participativo e na 
união dos nossos esforços. 
Muito se fala de crise, mas 
nós vamos virar esse jogo. A 
Expofood é um dos melhores 
caminhos para fortalecermos 
supermercados e indústrias 
fazendo negócios, discutir-

mos as tendências do varejo, 
estreitamos nossos relacio-
namentos políticos e técni-
cos, discutirmos as tendên-
cias do varejo, estreitarmos 
nossos relacionamentos po-
líticos e técnicos, enfim, não 
é à toa, nem por acaso, que 
o lema da Expofood 2016 é 
“Juntos somos fortes, unidos 
somar invencíveis”, desta-
cou o presidente da Asserj, 
Dr. Fábio Queiróz. Em conta-
to direto e constante com os 
principais varejistas do esta-
do, Dr. Fábio traduziu a fala 
dos supermercadistas neste 
evento de apresentação do 
novo formato da Expofood. O 
que eles gostariam de ver? O 
que gostariam de fazer?

Uma nova Expofood entre 
as novidades para 2016 es-
tão às palestras com grandes 
nomes do varejo; a criação 

Em destaque no 
lançamento da 
Super Rio, Adelino 
(Redeconomia), 
Manuel Lima (Rei 
dos Queijos), 
Luís Fernando 
(Presidente da 
Redeconomia), -, 
Eduardo Ribeiro e 
amigos

Prestigiando o 
evento vemos 
Fernando Melo 
e Diogo Melo da 
empresa Repre-
sentações Melo 
com os amigos 
Erasmo (Super-
market), Manuel 
Cunha (Interconti-
nental) e amigos

de um aplicativo para gerar 
maior interatividade com o 
visitante; visitas agendadas 
entre fornecedores e super-
mercadistas, a fim de otimi-
zar o tempo na feira, debate 
entre os supermercadistas 
mediado por uma jornalista, 
além de outras novidades 
que só esta Super Rio terá. A 
pedido do governador do Es-
tado, Luís Fernando Pezão, 
da secretária de Proteção 
e Defesa do Consumidor, 
Cidinha Campos, e do vice
-prefeito da cidade do Rio 
de Janeiro, Adilson Pires, o 
evento terá como tema os 
jogos olímpicos, com corre-
dores, estandes e recepcio-
nistas inseridos no contexto, 
afinal a cidade respira Olim-
píadas. Um ilustre brasileiro 
na Expofood para abrilhantar 
ainda mais a 28.ª Super Rio, 

Carlos Alberto Torres será 
o embaixador do evento. O 
mais jovem jogador a erguer 
a taça de campeão mundial 
(aos 25 anos) foi o capitão do 
tri e hoje é reconhecido como 
um grande empreendedor de 
sucesso, sendo embaixador 
no Dárcio Campos, ex-tenis-
ta brasileiro e comentarista 
de tênis no Sportv Capita 
presenteou Fábio com uma 
braçadeira de capitão Car-
los Alberto Torres Embaixa-
dor da 28.ª Super Rio “Brasil 
de marcas famosas como a 
Audi e a Visa”. Ele partici-
pará do jantar de abertura 
da Expofood e fará palestra 
alinhando sua liderança e os 
motivos de sucesso da sele-
ção de 1970, com as diretri-
zes necessárias para o su-
cesso de uma empresa.

O vice-presidente da BGA Luís Augusto, ao lado do diretor da em-
presa Vila de Arouca Asdrúbal Rodrigues com o empresário  da 
Cidade de campos – Estado do Rio

Momento de confraternização durante o lançamento da Expofood 
2016, o Presidente da Asserj Fábio Queiróz, o nosso eterno capitão 
do tri Carlos Alberto Torres e o André Fontes da Multimarket, todos 
realizaram um belo discurso

Marcando 
presença no 
lançamento 
da Expo-
food 2016, 
os amigos 
empresários 
Adir Junior 
da empresa 
M&B Repre-
sentações, 
o Erasmo da 
SupermarketO Presidente da Asserj Fábio Queiróz,Valdir Lima presidente da  

Acecri, num close especial com os empresários Marcelo Guimarães 
Lopes do famoso Moinho América do Sul, Sandra Auzenir – 
diretora Amafil

O secretário executivo da Asserj Sérgio Maturo sempre atencioso 
com o amigo Jouber demais

Um time de empresários de peso no Hotel Windsor Orlando Scar-
pineli – diretor Benassi Frutas Selecionadas com amigos da Rede 
Supermarket, o Celso do Celma Supermercados e amigos

Luís Carlos 
– Presidente 
da Rede 
Multimarket, 
Lincoln e 
Silva da em-
presa J.B.S. 
– Friboi e 
um amigo

Em destaque vemos o sorteio do relógio que teve como ganhador o 
empresário José Campanha – empresa J.F.C. recebendo o prêmio 
das mãos dos amigos Albino Pinho dos Supermercados Guanabara, 
o Carlos Alberto Torres – Embaixador da Super Rio

Explosão de alegria na festa da 28.ª Expofood 2016, onde vemos 
o amigo Mansur (Campeão), Luciano da Indústria Café Capital e o 
carismático Genival Besserra do Costa Azul

Descontração dos amigos Adelino (Redeconomia), Dr. Fábio Querois (Presidente da Asserj e o Eugênio 
– setor de vendas da empresa Comercial Beirão da Serra, o Marcelo de Almeida diretor da da empresa 
Comercial  Beirão da Serra
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Presentes ao aniversario do Grupo Folc. da Casa de Portugal 
vemos o Gustavo Diniz e o Luis Carlos Vieira ambos da Rota 
do Azeite e o Fernando Rodrigues da Luzitano Import, ambos 
parceiros.

A Caravana da Alegria depois de algum tempo ausente, voltou 
ao convívio do City Bar em Campinas. Vemos o proprietário Sr. 
J. Santos e os amigos, Albino Vieira, o Junior Teixeira, o Dinho 
(Zarco), Sr. Jacinto, o sobrinho Fernando, o Sr. Ferdinando, o Sr. 
Vilar, o Sr. Mario, o Armando Torrão, o Fernando Lero e o nosso 
motorista Wilson.

Estes aqui são os integrantes do Rancho dos Amigos da Casa 
de Viseu em São Paulo, que neste ano foram ao Rio de janeiro, 
liderados pelo amigo José Correia.

Mas o que é isso???? Será que o ídolo Roberto Leal ira deixar 
de cantar e se dedicar a tocar concertina??? Bem pelo menos 
esta rodeado delas, e das boas.... Parece que vem novidades 
dele por aí.

Fotos: J. Reis
Grupo da Casa de Portugal

Comemorou 42 Anos
O Grupo Folclórico da Casa de Portugal 
de São Paulo, fundado a 10 de outubro 
de 1973, comemorou com casa cheia 
e apoio da Numatur Turismo no ultimo 
dia 14 de novembro de 2.015, seus 42 
anos de fundação, bodas de prata dou-
rada. A tocata do grupo aniversariante 
liderada pelo conhecido Agostinho (Bi-
gorrilho), animou o tradicional bailarico 
e a condução da festa esteve a cargo 
do diretor Com. Vasco de Frias Mon-
teiro.  É sem sombra de duvida, um 
dos melhores e mais estáveis grupos 
folclóricos do Brasil, e também é um 
dos mais antigos de São Paulo com ati-
vidade ininterrupta, graças ao trabalho 
do seu diretor e ensaiador Sr. Ernesto 
Lemos. Seu guarda roupa conta com 
mais de 130 trajes dos mais variados, 
de norte a sul de Portugal. O grupo ani-
versariante brindou a todos os muitos 
presentes com uma belíssima apresen-
tação percorrendo Portugal de Norte a 

Sul com destaque para o corridinho. O 
serviço de bar e os quitutes da culinária 
portuguesa estiveram a cargo do Mar-
ques Buffet. Na continuidade, tivemos 
um belíssimo show, ali apresentado 
pelos veteranos do gripo Folclórico da 
casa de Portugal, ou seja, composto 
por folcloristas ainda na ativa e outros 
não, que foram componentes do gru-
po no período de 1.992 a 2008. Estes 
exibiram também o repertorio dessa 
época como Vira de Aves, Oliveira do 
Adro, Vira da Meadela, o Vira do Alto 
Minho, Vira de São Mamede, e Fadinho 
da Beira Alta sendo muito aplaudidos. 
O diretor Sr. Ernesto Lemos, no uso da 
palavra, apresentou aos muitos pre-
sentes, alguns vindo até de Maringá 
no Paraná, todos os componentes, um 
a um. O “Parabéns a Você” e o corte 
do bolo aconteceu ao final entre os 
componentes e a diretoria da Casa de 
Portugal. 

O diretor Sr. Ernesto Lemos quando apresentava o aniversariante G. F. da 
Casa de Portugal.

Aqui os bailadores do Grupo Folc. Da Casa de Portugal de São Paulo. A brilhante tocata do Grupo Folcl. Da Casa de Portugal de São Paulo.

Estes são os componentes que integraram o Gru-
po dos Veteranos da Casa de Portugal, período 
de 1.992 a 2008

Instante do bolo comemorativo e do “Parabéns a 
Você”.

Com. Vasco de F. Monteiro, o Ernestinho, a Maria Beatriz, 
o Manuel Dias(de Maringá), o  Marcelo Faustino (de Marin-
gá), o Sr Ernesto Lemos, a Erika e o pequeno João Lucas.

Reunidos vemos o Sr. Ferdinando Rosa Pereira, 
o presidente Com. Antonio dos Ramos e a esposa 
Sra. Selene Ramos.

Este é o baluarte do grupo aniversariante Sr. Er-
nesto Lemos. Vemos o salão lotado nesta noite.

Eleições para Presidente da 
Republica em Portugal

No dia 24 de Janeiro de 2016 você irá eleger o 
próximo Presidente da República. Nesse dia você 

deve se deslocar ao seu Consulado, munido de um 
documento de identidade com foto, e exercer a sua 
cidadania votando. Mas para poder votar, precisa 
estar recenseado, verifique antes se você está re-
censeado. Caso tenha dificuldades envie um email 

para, o email  eleicoes@spaulo.dgaccp.pt
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Frase da Semana
Brasil? Fraude explica.(Carlito Maia)
Frase de para – choque
Cana na roça dá pinga. Pinga na cidade dá cana. 

Programe-se
Dia 03.12 Encerramento do ani-
versario da Casa de Portugal. Às 
19 horas teremos homenagens, 
às 20 inauguração da Exposição 
“Imaginar” e às 21 horas inicio do 
show com Jorge Fernando, Fábia 
Rebordão, Filipa Cardoso, Filipe 
Catto e Carla Casarim. Dia 04.12 às 
19 horas Homenagem da Câmara 
Municipal à Casa de Portugal, as 
19,30 inauguração da nova bibliote-
ca, 20horas coquetel e às 21 horas 
Show com o consagrado Camané; 
Dia 05.12 Adega da Lusa tendo 
como convidado o Rancho Folcl. 
Pedro Homem de Mello; Dia 06.12 
Confraternização Natalina nos Po-
veiros, peru, leitão e exibição do 
Rancho Raízes de Portugal; Almo-
ço na Casa dos Açores, tendo como 
prato principal o delicioso bacalhau; 
Festa de Fim de Ano e Aniversario 
da Comunidade Gebelinense de 
São Paulo, almoço e atrações; Dia 
13.12 Churrasco de Natal na 
Bye Bye Manu
Esse é o titulo do show que a Manu, 
filha do Roberto Leal, estará fazen-
do na sua despedida do Brasil, no 
próximo dia 10 de dezembro, na 
Adega Cais do Porto. Teremos jan-
tar as 20,30 e show às 22 horas. 
Claro o papai Roberto Leal La esta-
rá participando também. Reservas 
3228.2627 
Nossa...
Outro dia ouvimos uma pessoa dis-
cursando e pasmem este se referiu 
aos lusos, portugueses e brasileiros 
pode???? É cada uma. Não seria 
mais fácil se referir aos luso-brasi-
leiros??
Também
Nessa mesma noite, por varias 
vezes disseram e agradeceram a 
presença do Presidente do Conse-

lho da Comunidade Dr. Antonio de 
Almeida e Silva como sendo o presi-
dente da Comunidade Portuguesa. 
Também
Engraçado é ouvir agradecer a “to-
dos” e a “todas”. Será que o “todos” 
já não inclui a “TODAS”????
Martins Araujo
É neste domingo dia 06.12 que o 
nosso amigo e nosso colunista es-
tará comemorando seus 50 anos 
de carreira ininterrupta no radio 
do Brasil, na Casa de Portugal. Ali 
estará transmitindo seu programa 
ao vivo, das 10 horas às 14 horas. 
Pede-se à entrada, 2 Kg de manti-
mentos que serão revertidos para 
o Lar da Provedoria. Vários serão 
os artistas presentes como: Ciça 
Marinho, William Marks, Glória de 
Lourdes, Maria de Lourdes, Con-
ceição de Freitas, Bonfim e sua 
guitarra Portuguesa e o Grupo 
Folclórico da Casa de Portugal de 
São Paulo.
Lá estaremos
Para prestigiar esse amigo de lon-
ga data e nosso colaborador neste 
semanário. 
Gostei
Da festa de aniversario do ídolo Ro-
berto Leal, organizada pelo Buffet 
Marques, realizado no ultimo sába-
do na Casa de Portugal. Casa lota-
da, bom jantar, muito organizado, e 
ótimo show, parabéns.
Bacana
Foi o vídeo do Roberto Leal ainda 
trabalhando na feira, ele com seu 
pai, ele no inicio de carreira no pro-
grama Chacrinha, ele chegando no 
Vale da Porca sendo recebido pelos 
moradores. Demaissss.
Foi pena
Logo no inicio do show, mais um 
problema com o som, mas logo re-
solvido.

Aliás
Já no show do Arouca o Roberto 
Leal já teve problemas com o som. 
Mas ali foi problema de o clube e re-
gião, estarem sem luz e o show ini-
ciou com a força do gerador. Quan-
do a luz chegou, veio com muita 
tensão queimando equipamentos, 
ai dando o problema. Mas quando 
resolvido o problema, o show conti-
nuou madrugada adentro.
Engraçado
O que vem rolando por aí no que se 
refere a uma associação. Enquanto 
estavam os ditos “ladrões” no poder, 
as contas estavam em dia. Agora 
que estão os certinhos, esta tudo 
atrasado, até já com corte de água.
A diretoria
Do Arouca São Paulo Clube bem 
como os integrantes dos seus gru-
pos folclóricos estarão reunidos 
para a grande confraternização na-
talina no próximo dia 20.
O Grupo
Folclórico dos Veteranos de São 
Paulo do Clube Português, que con-
tam com o apoio cultural da Zarco 
turismo, Trevo estacionamentos e 
o Grupo Leograf, estará realizan-
do sua confraternização de natal 
no próximo dia 13.12 nas depen-
dências do Arouca. Os Veteranos 
agradecem à diretoria na pessoa 
do presidente Sr. José Pinho e um 
agradecimento especial ao amigo 
Sr. Armando administrador do clube.
É triste
Gente por aí, chamando de ceia de 
natal, um simples jantarzinho de 
Buffet... Realmente não sabe o que 
é uma ceia de natal. Principalmente 
a trasmontana...
O Torrão
Sempre seu amigão, já em clima de 
Natal, deixa a todos um abração, e 
promete voltar na próxima edição.

É dia de São Francisco Xavier
Hoje, três de dezembro, é Dia de 
São Francisco de Xavier (1506 – 
1552), o Apóstolo do Oriente, maior 
dos ícones na Ásia profunda do 
Padroado Católico Português e fun-
dador da Companhia de Jesus, em 
1534, em Paris, ao lado de Santo 
Inácio de Loyola (1491 – 1556), am-
bos, aliás, espanhóis bascos. Nas-
cido em Xavier, no antigo Reino de 
Navarra, seis anos antes de ter os 
territórios na Península Ibérica ane-
xados aos domínios de Castela, atu-
al Espanha, é, com razão, tido como 
o maior conversor da Igreja depois 
de São Paulo, que viveu entre o ano 
cinco e 67 da Era Cristã. É dia de 
se reverenciar São Francisco Xavier 
em todo o mundo. Principalmente 
na queridíssima Goa, na Índia, his-
tórica capital do Império Português 
do Oriente. Mas também em outras 
localidades asiáticas, convertidas 
igualmente pelo iluminado santo 
navarro, como Malaca, na Malásia, 
Macau, na China, e Nagasaki, no 
Japão – cidades que simbolizam 
até os nossos dias a indelével pre-
sença lusitana na longínqua Ásia 
da Idade Moderna. Percebem-se 
imediatamente em todo o Estado 
de Goa as marcas dos 400 anos 
em que os portugueses lá estive-
ram - dos albores do século XVI ao 
fatídico 1961, quando, por fim, foi 
incorporado à União Indiana, criada 
por Mahatma Gandhi (1869 – 1948) 
e Jawaharlal Nehru (1889 – 1964). 
Às margens do Oceano Índico, em 
toda a região goesa, ainda estão 
de pé esplêndidas igrejas, muitas 
delas em estilo barroco, pintadas de 
branco, construídas pelo Padroado 
Português – semelhantes aos en-
cantadores templos edificados no 
Brasil, à mesma época, em Olinda, 
antiga capital de Pernambuco, na 
baiana Salvador e em diferentes 
cidades das áreas históricas de Mi-

nas Gerais, bem como nas Áfricas, 
a exemplo do Convento do Carmo, 
na angolana Luanda.
Persiste na antiga Índia Portugue-
sa, sobretudo, a fé Católica de suas 
populações, muitas das quais, des-
cendem de famílias convertidas 
pelo extraordinário São Francisco 
Xavier. O ano de 2015 foi especial-
mente dedicado, na Índia, a reve-
renciar o santo, cujo nome verdadei-
ro é Francisco de Jasso Azpilkueta 
Atondo y Aznáres. Era seu primo o 
jesuíta Juan de Azpilkueta Navar-
ro (1522 – 1557), possivelmente, 
o primeiro espanhol basco a pisar 
no Brasil. Azpikuelta foi, também, 
o primeiro religioso a organizar um 
vocabulário da língua usada pelos 
índios que habitavam as regiões 
próximas a São Vicente, na Baixada 
Santista, em São Paulo, onde, hoje, 
é nome de uma tradicional rua do 
paulistano bairro da Vila Madale-
na. Mas Francisco, ao contrário do 
primo, ao ser ordenado jesuíta, não 
adotaria o sobrenome Azpilkueta, 
porém, Xavier, em alusão ao lugar 
em que nascera – já Santo Inácio 
era de Loyola, bairro de San Sebas-
tián, capital da Pro-
víncia de Guipúzcoa, 
no atual País Basco. 
Muitos foram os bas-
cos que, à época, des-
gostosos com a perda 
da independência do 
Reino de Navarra, se-
riam encaminhados a 
Lisboa, pelo próprio 
Santo Inácio de Loyo-
la, engajando-se no 
Padroado Português 
– apresentavam-se 
como voluntários para 
o trabalho de conver-
são dos asiáticos, 
entre eles, discípulos de Loyola e 
Xavier. Cerca de quatro milhões de 

indianos, a propósito, visitaram ao 
longo de 2015 os restos mortais ‘in-
corruptos’ de São Francisco Xavier. 
São chamados de ‘incorruptos’ por-
que o corpo dele permanece prati-
camente intacto até hoje, segundo 
testemunhos da Igreja, devido a um 
banho de cal que lhe foi aplicado 
para que pudesse ser trasladado 
da ilha chinesa de Shangchuan, a 
portuguesa Sanchoão, corruptela 
de São João, onde morreu, para 
Malaca e, de lá, a Goa. Estão ex-
postos, desde 2 de dezembro de 
1637, numa urna mortuária de vidro 
e prata no altar central da Basílica 
do Bom Jesus de Goa, na cidade de 
Pajim, capital provincial.  Os restos 
mortais do santo foram levados este 
ano em procissão pela 16ª vez pe-
las centenárias ruas de Pajim. Uma 
tradição que começou em 1782. O 
próximo cortejo só acontecerá em 
2022 – por ocasião dos festejos do 
IV Centenário da canonização pelo 
Papa Gregório XV (1554 – 1623), 
ocorrida em 12 de março de 1622, 
simultaneamente com Inácio de 
Loyola.
Jesuíta, como o atual Papa Fran-

cisco, São Francisco 
Xavier, apesar de na-
varro, é considerado, 
com toda a justiça, o 
maior dos santos mis-
sionários do célebre 
Padroado Português. 
Ele morreria, aos 46 
anos de idade, justa-
mente no dia três de 
dezembro de 1552, 
numa modestíssima 
esteira de vime, abra-
çado ao crucifixo que 
Santo Inácio de Loyo-
la lhe tinha oferecido 
em Paris, em 1534, 

quando da fundação da Companhia 
de Jesus. Um homem santo.   

Dia 03.12.2015
Sra. Claudina Rodrigues Spinola 
(esposa Sr. João Spinola da Spinola 
Materiais de Construção); Sra. Maria 
de Lourdes Fernandes (da Alf-Park 
Estacionamento no Centro Trasmon-
tano); Meire Cristina Amorim (trabalha 
no Lar da Provedoria); Marjorie Bento 
(filha do casal Carlos e Lucia Bento e 
do Buffet Europa); nossa amiga Sonia 
Kessar.
Dia 04.12.2015
Nasceu nesse dia em 2012 o peque-
no Francisco Gonçalves filho do casal 
Danieli e Albino Vieira Filho e neto do 
casal amigo Verônica e Albino Vieira; 
Sr. Isidro da Paixão Gil.
Dia 05.12.2015
Maria de Fátima Martins (esposa do 
Fernando sanfoneiro ex-Casa de Bru-
nhosinho); Sr. Carlos Augusto Justi-
no (Presidente do grupo Mataripe de 
Postos de Gasolina); Luis Augusto 
C. Ferreira (do Triangulão e tocador 
do Grupo Folc. Da Casa de Portugal 
de Praia Grande); D. Alzira Gamboa 
Torres; Sra. Suzana Pereira Morales 
(filha do sempre amigo Ferdinando 
Rosa Pereira); o cantor Léo Fernan-
des (filho do amigo Mauro Fernandes); 

Sra. Adelina Cardoso Gil.
Dia 06.12.2015
Gustavo Vilar Alves (filho do casal Ricar-
do Alves e Ana Amélia Vilar que come-
mora seus 21 anos neste ano de 2.015, 
é neto dos também amigos Sr. Lauren-
tino vice presidente dos Poveiros e Sra. 
Maria Vilar); aniversário de casamento 
dos amigos Ledys Fracassi e Silvestre da 
Costa; Conceição de Freitas (fadista); Te-
resinha Alves (fadista); Sra. Adelina Gil.
Dia 07.12.2015
Priscila Azevedo (filha Fernando T. 
Azevedo); Edgard Freitas (da ex - Mai-
son Blanche); Márcia F. Felix (filha Ma-
nuel Felix); Zico (da Lusa); Sara; Fáti-
ma Dias (Folclorista lá de Campinas).
Dia 08.12.2015
Lídia de Almeida; Luis Miguel Faria 
Ramos (neto Sr. Armando Arouca).
Dia 09.12.2015
Paulo Petito Vieira (Funchal pesca-
dos); Aniversário de Casamento dos 
amigos Sr. Antonio Eugenio Cabral e 
Sra. Aurineide Cabral (Leograf); Ro-
sana Gomes dos Ramos (assinante do 
Portugal em foco e filha do casal Raul e 
Rosaria do Grupo da Portuguesa); Sr. 
José Braz (Esposo da amiga Lucinda 
Braz lá de Extrema).

Dia 03.12.2015
Encerramento das Festividades 
do Aniversario da Casa de Portu-
gal
Teremos às 19 horas algumas home-
nagens, às 20 horas inauguração da 
Exposição “Imaginar” e às 21 horas 
inicio do show com Jorge Fernando, 
Fabia Rebordão, Filipa Cardoso, Fili-
pe Catto e Carla Casarim. Convites 
e Informações: Av. da Liberdade, 602 
Bairro da Liberdade
Tel. (11) 3273.5555 – 3273.5553 
Dia 04.12.2015
Encerramento das Festividades 
do Aniversario da Casa de Portu-
gal
Às 19 horas teremos Homenagem da 
Câmara Municipal à Casa de Portu-
gal, as 19,30 inauguração da nova 
biblioteca, e às 20 horas coquetel, e 
as 21 horas Show com o consagra-
do Camané. Convites e Informações: 
Av. da Liberdade, 602 Bairro da Li-
berdade  
Tel. (11) 3273.5555 – 3273.5553 
Dia 05.12.201
Adega da Lusa Com o Pedrão
O Dpto. Sócio Cultural da Associação 
Portuguesa de Desportos estará nes-
ta noite realizando mais uma Adega 
da Lusa. Teremos a exibição o Grupo 
Folc. Da Portuguesa de Desportos e 
como convidado o Rancho Folc. Pe-
dro Homem de Mello. Rua Comenda-
dor Nestor Pereira, 33 Canindé – São 
Paulo Fone (11) 2125.9400  www.por-
tuguesa.com.br 
Dia 06.12.2015
Confraternização de Natal nos Po-

veiros
A Associação dos Poveiros de São 
Paulo estará neste dia realizando sua 
confraternização de Natal. Teremos 
para o almoço o maravilhoso leitão, 
o saboroso peru tudo típico de uma 
mesa poveira e sem faltar o bolo rei 
da Ofner. A animação estará a cargo 
da tocata do Rancho Raízes de Por-
tugal que se exibirá. Convites e infor-
mações 2503.2835 – 2967.6766 Rua 
Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria 
- São Paulo 
Almoço na Casa dos Açores 
A Casa dos Açores estará neste dia 
realizando um almoço convívio. Tere-
mos como prato principal o delicioso 
bacalhau. Convites e informações 
pelo fone 2296.4890 – 2942.0487 ou 
a R. Dentista Barreto, 1282 na Vila 
Carrão www.casadosacores.com  
Festa de Fim de Ano e Aniversario 

na Comunidade Gebelinense
A Comunidade Gebelinense de São 
Paulo estará neste dia realizando sua 
festa de fim de ano e comemorando 
seus 23 anos de existência. Tere-
mos o tradicional aperitivo e para o 
almoço Bacalhau a São Martinho, 
Escondidinho de Bacalhau, Strogo-
noff de carne à moda e acompanha-
mentos. Informações e convites (11) 
4484.4382 – 99968.3599 Estrada 
Velha de Mairiporã 50-A Mairiporã – 
São Paulo. 
Dia 13.12.2015
Churrasco da Provedoria
A diretoria da Provedoria da Comu-
nidade Portuguesa estará neste dia 
realizando a partir das 13 horas no 
próprio lar, mais um churrasco, com 
a renda toda revertida para o lar. 
Os presentes neste dia terão conta-
to com os internos no lar. Teremos 
a exibição do Rancho FOlc. Pedro 
Homem de Mello. Local Av. Coronel 
Sezefredo Fagundes, 6170 Bairro do 
Tremembé – São Paulo - Informações 
fone (11) 2995.3166 – 2995.5451

A Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo, elegeu no ultimo dia 10 de Novembro de 2.015, 
na sede do Lar da Provedoria, em assembléia para eleição e posse da nova diretoria para o biênio 

2016/2017 que terá a frente o Provedor Dr. Paulo Porto Fernandes e sua diretoria abaixo relacionada.
DIRETORIA EXECUTIVA

Provedor Presidente Paulo Porto Fernandes, 1º Vice Presidente Antonio de Almeida e Silva, 2º Vice 
Presidente Tereza de Jesus Pires Morgado, 3º  Vice Presidente Valter Boulos, 1º  Secretário Fran-

cisco Bráz Seixas Martinez, 2º  Secretário Armando Francisco Branco, 1º  Tesoureiro Abílio Antonio 
Borges, 2º  Tesoureiro Olívio Augusto Ferreira, 1º  Diretor Social Alberto Monteiro Andrade, 2º  Diretor 
Social Oscar Augusto Ferrão Filho, 1º  Diretor Financeiro José Antonio de Moraes, 2º  Diretor Finan-

ceiro, José Pereira Monteiro, Diretor de Relações Públicas Jorge Manuel Pinto Sil, Diretor de Saúde e 
Assistência, Ferdinando Rosa Pereira.

DIRETORES DE ASSISTÊNCIA
Arthur Andrade Pinto, Fernando Ramalho Leite da Silva, Fernando Ferreira Dinis, José Antonio Unga-

ro, Carlos Alberto Roxo, Teodoro Henrique da Silva.
CONSELHO FISCAL

EFETIVOS: Antonio Júlio Gonçalves Féria, Fernando P. Castro e Azevedo, Paulo José Machado. 
SUPLENTES: Miguel M. Perez, Marcelo Duarte, José Verdasca dos Santos.

Provedoria
Elegeu Nova Diretoria

O novo Provedor Dr. Paulo Porto 
Fernandes e o ex-presidente Dr. 
Fernando Ramalho. A nova diretoria do Lar da Provedoria.
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No recente aniversario do Grupo Folclórico da Casa de Portugal 
de São Paulo onde atuaram alguns veteranos do referido grupo 
no período de 1992 a 2008 nem o ensaiador e diretor Ernesto Le-
mos, escapou. Olha ele ai mostrando que ainda esta em forma.

Olhem só, dois 
bons amigos e 
grandes folcloris-
tas. Trata-se do 
amigo Mauricio 
do Nascimento 
do Grupo da Por-
tuguesa de Des-
portos e a Mar-
garete Correia 
apresentadora 
do Rancho Folc. 
Almeida Garret 
do Rio de Janei-
ro. Esse Mauri-
cio é fogo, só tira 
foto com mulhe-
res. Comigo nun-
ca pediu para ti-
rar...

Digam lá se aqui em São Paulo ou Rio de Janeiro, seria possível 
desfilar com um traje destes e com jóias legítimas??? Claro que 
não. Esse flagrante foi do exímio fotografo Gualberto BoaMorte 
nas festas de Viana do Castelo, da amiga Dra. Suzana Lima es-
posa do Mauricio (Boquinha).

O filho do Manuel Gomes, Gabriel e a namorada Vanessa, re-
presentando a família Gomes - Padaria Charmosa recentemente 
num evento da comunidade.

Emoção na Festa dos 27 Anos 
Do Pedrão que trouxe o Garret

A emoção foi a tônica ma grande festa 
dos 27 anos do rancho Folclórico Pedro 
Homem de Mello, no ultimo dia 22 de 
Novembro de 2.015. A sede do aniver-
sariante, o Salão da Basílica do Carmo, 
se revestiu para este dia, onde diretoria e 
componentes do rancho recepcionaram 
os muitos amigos, fãs do aniversarian-
te, seus patrocinadores e apoiadores, 
simpatizantes e demais colaboradores. 
O Pedrão como é carinhosamente cha-
mado, foi fundado em 27 de novembro 
de 1.988 em homenagem ao poeta es-
critor e grande folclorista Pedro Homem 
de Mello. Foi oferecido aos presentes o 
costumeiro coquetel, para na seqüen-
cia, oferecer o sempre delicioso Cozido 
a Portuguesa no sistema self-service. 
No comando desta grande festa lá es-
teve a sempre simpática Maria Isabel 
Botelho, que agradeceu a presença de 
todos, agradeceu aos patrocinadores 
e parabenizou os aniversariantes do 

mês não faltando o “Parabéns a Você”. 
A emoção depois do cozido teve inicio, 
uma magnífica atuação do Rancho Fol-
clórico Almeida Garret da Casa Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria do Rio 
de Janeiro, que estava acompanhado 
da diretora  Rose Boaventura e o dire-
tor e ensaiador Marcio. Estes com sua 
postura, com seu folclore empolgante 
e seus trajes novos, emocionaram aos 
presentes exibindo modas como: Chula 
da Correlhã, Rosinha, Vira da Espiga, 
Picado, Senhor da Serra e outras mais, 
ali apresentadas pela Margarete Correia. 
A seguir tivemos a exibição do aniversa-
riante, com seus ricos trajes da região do 
Minho. Este com maestria exibiu modas 
como: Vira da Ponte da Barca, Cana Ver-
de Trespassada, Vira Cruzado, Rita Riti-
nha, Fandango do Alto Minho, e na saída 
a Cana Verde das Palmas. Durante sua 
exibição, homenageou dois componen-
tes que realmente vestiram a camisa do 

Pedrão, e que por anos a fio tem estado 
ali a disposição dos usos e costumes do 
povo Português, envergando a cami-
sa do Pedrão. Foram eles o Diego e o 
Chagas que ali junto aos seus familiares, 
receberam uma singela homenagem. 
Ainda nesta tarde, uma bela surpresa 
para homenagear aos presentes, uma 
exibição do Rancho Folc. Almeida Gar-
ret que foi o primeiro rancho Português 
do Brasil a fazer uma turnê a Portugal, 
no ano de 1.981. Este apresentado pela 
Margarete Correia, se exibiu em meio a 
muita emoção, com seus trajes antigos, 
trajes com anos de historia e beleza e 
assim exibiram para delírio dos presen-
tes: Cana verde de entrada, o Vira dos 
Caminhos, o Vira do meu Pai, Gota de 
Viana, Corridinho do Algarve, muito 
aplaudido, Vira Passado e outras mais. 
Ao final houve uma troca de mimos, en-
tre o aniversariante e o convidado Gar-
ret. Foram apresentados, os componen-

tes Camilo e Ana Paula, que no dia 11 de 
dezembro, serão lançados como fadistas 
na Casa Vila da Feira no Rio de Janei-
ro. A direção do Pedrão agradeceu ao 
Sr. José Araujo da Padaria Gemel, que 
mais uma vez ofereceu o bolo e foram 
chamados diversos amigos entre estes, 
patrocinadores como as empresas Vila 
Real Turismo, Estacionamentos Trevo, 
Queijos Beirão, Supermercado Luzita, 
Raul das Lingüiças, Tomás Imóveis, Pas-
telaria Condessa Brasileira, Limpadora 
Califórnia, Basílica do Carmo, Luzitana 
Jóias, Restaurante Kilove, DNA Restau-
rante e outros mais, representantes de 
outras casas e folcloristas em geral para 
o “Parabéns a Você”, e o corte do bolo 
comemorativo dos 27 anos de existência 
do Rancho Folclórico Pedro Homem de 
Mello. Este trabalho contou com o apoio 
do Rancho Pedrão, Sr. Eusébio Ribeiri-
nha e Trevo Estacionamentos.

Momentos da brilhante exibição do aniversariante Rancho Folc. Pedro Ho-
mem de Mello e sua apresentadora Isabel Botelho. Instante do “Parabéns a Você”.

Vemos a Sra Rosa, Sr. Cesar Fernandes, a Sra. Alice, 
Sr. Lino Lage dos Poveiros, e o Sr. José Tomaz Gil.

Reunidos vemos os amigos Sr. Jacinto, Sr. Armando Pires Pinto, o Sr. Ante-
ro Pereira, a Isabel Botelho, o Sr. Amilcar Ferreira, o Sr. Armando M. Clara, 
e o Sr. Cesar Fernandes.

Rancho Folc. Almeida Garret em sua primeira exi-
bição, um show.

Um flagrante dos Corinthianos, Elaine, Jose Car-
los, Luis Barreto, Amyr e o Jony.

Aqui a homenagem da direção do Pedrão ao com-
ponente Diego da Silva aqui com seus familiares.

Também homenageado o componente Chaguinha aqui 
com familiares, pela direção do Pedrão que vemos.

Rancho Almeida Garret em sua segunda e feno-
menal atuação.

Sr. José Manuel Ramos Castro e esposa, o Sr. Eusébio Ribeirinha e esposa 
ambos da Comunidade de Benlhevai, a Sra. Esperança Campos, a Sra. 
Graça Frazão, e a Sra. Tereza Morgado. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA

CASA ILHA DA MADEIRA DE SÃO PAULO
O Presidente do Conselho 
Deliberativo da Casa Ilha da 
Madeira de São Paulo, José 
Pedro Baptista Gonçalves, 
utilizando-se de suas prerro-
gativas legais e aos  Estatu-
tos Sociais, vem convocar a 
todos os associados, com di-
reito a voto (que estejam em 
dia com as suas obrigações 
sociais e financeiras), para 
a Assembléia Geral Ordiná-
ria, a ser realizada às 20:00 
hs do dia 08 de dezembro de 
2015, na sala de reuniões da 

nossa sede, à Rua Casa Ilha 
da Madeira, 148 SP/SP, em 
primeira convocação  com 
20% dos associados, ou em 
segunda convocação meia 
hora depois com quorum mí-
nimo de doze associados, 
com a seguinte ordem do dia: 

a)Eleição de 50% dos mem-
bros do Conselho Delibera-
tivo com mandato de dois 
anos. Somente poderão can-
didatar-se os associados que 
tenham no mínimo dois anos 

de filiação, nas categorias de 
fundadores, remidos e contri-
buintes;

b)Eleição da diretoria exe-
cutiva, para um mandato de 
dois anos (2016 e 2017);

c)Eleição dos Dirigentes  
(Presidente e Vice-Presi-
dente) do Conselho Delibe-
rativo, nomeação do 1º e 2º  

secretários e dos membros 
do conselho fiscal para um 
mandato de dois anos (2016 
e 2017);

d)Eleição dos membros do 
conselho Fiscal;

e)Assuntos Gerais.

São Paulo, 16 de novembro 
de 2015
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 15

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 12

JORNADA 17JORNADA 11

AVEIRO
JORNADA 12

COIMBRA
JORNADA 10

LISBOA
JORNADA 9

VILA REAL
JORNADA 10

VISEU
JORNADA 9

GUARDA
JORNADA 9

CASTELO BRANCO
JORNADA 7

LEIRIA
JORNADA 9

O atacante Jonas está determinado em aju-
dar o Benfica a realizar uma excelente campa-
nha na Liga dos Campeões, onde já estão clas-
sificados para as oitavas-de-final da Champions. 
“É um privilégio estar na Champions, porque são 
pouco jogadores que estão nesta competição. 
Estamos aqui fruto do nosso trabalho na épo-
ca passada”, afirmou Jonas, em declarações à 
“Adidas Magazine”. Sobre os objetivos na parti-
cipação na Liga dos Campeões. “Temos de des-
frutar desta competição, que é a mais bonita em 
termos europeus. Queremos fazer uma grande 
campanha em 2016.” Jonas está a utilizar um 
novo modelo da Adidas e revelou que espera 
que as chuteiras também façam a diferença nas 
suas exibições. “Espero fazer muitos gols e aju-
dar o Benfica a vencer jogo. Espero que estas 
chuteiras ajudem na finalização.”

O reforço ítalo-argentino 
Schellotto ainda não foi ins-
crito pelo que não poderá ser 
opção para a partida, frente 
ao Belenenses, para a 11.ª 
rodada da Liga portuguesa, 
segundo avança A BOLA.

Schelotto, que pode jogar 
a lateral-direito e a extremo, 
estará ainda a cumprir o pro-
cesso individualizado de trei-
no para melhorar a condição 
física e também assimilar as 
ideias do treinador Jorge Je-
sus.

Schelotto ainda 
não está inscrito

“Queremos fazer uma grande 
campanha na Champions” – Jonas

“Esta Vitória Vai Dar-Nos Muita 
Confiança Para Continuarmos A Lutar”

Autor de um gol espeta-
cular, o argelino afirmou que 
era importante vencer após a 
derrota na Champions frente 
ao Dínamo Kiev.

Yacine Brahimi foi este sá-
bado autor do gol que deu a 
vitória ao FC Porto na visita 
ao reduto do Tondela. O ar-
gelino apontou um tento para 
relembrar e depois de ter-
minados os 90 minutos, na 
zona de entrevistas rápidas, 
o extremo revelou a impor-
tância da vitória.

Afirmando que a equipe 
‘azul e branca’ está unidade, 
o internacional argelino asse-
gurou que a derrota na Liga 
dos Campeões já pertence 
ao passado e que o conjun-
to portista já só pensa no 
próximo encontro. “São três 
pontos muito importantes. 
Sabíamos que íamos ter um 
jogo muito difícil. Esta vitória 
vai dar-nos muita confiança 
para continuarmos a lutar”, 
começou por dizer o jogador 
portista.

“Perdemos contra o Dínamo, mas 
o grupo já esqueceu essa derrota e 
estamos concentrados é no próximo 
jogo e em continuar a trabalhar. Sabe-
mos que cometemos erros, mas isso 
já pertence ao passado”, explicou, 
falando depois sobre o seu tento e o 
seu momento de forma.

“Tento sempre ajudar a equipe e 
vou continuar a trabalhar para ajudar 
o clube. Estou a dar o meu melhor 
para estar ao máximo nível, como to-
dos os jogadores”, terminou.



Esportes

A especulação em 
torno da saída de Cris-
tiano Ronaldo do Real 
Madrid no final da tem-
porada continua a ga-
nhar força apesar da 
garantia dada pelo 
presidente Florentino 
Pérez, quanto deter-
minação do clube em 
manter o internacional 
português.

O Paris Saint-Ger-
main (PSG) tem sido o 
destino apontado como 
mais provável para o 
extremo, pelos valores 
salariais propostos, mas 
as últimas informações 
indicam que o Man-
chester United está em 
vantagem.

O jornal “Daily Mail” 
avançou que Ronaldo 

PSG Tem O Dinheiro Mas Ronaldo
Prefere O Prestígio Do Manchester

A divergência de opinião 
entre treinador e futebolis-
tas do plantel é algo perfei-
tamente normal e saudável 
no Chelsea... Mas também é 
natural que a última decisão 
pertença a José Mourinho.

A propósito da revelação 
feita por Eden Hazard, quan-
to a ter sugerido jogar como 
“10”, pedido que foi acedido 
em duas partidas, o técnico 
veio agora esclarecer que 
o ponto de vista do belga 
diverge do seu e deixou im-
plícito que Oscar continua a 
ser o preferido para desem-
penhar as funções.

“Temos um conceito di-
ferente do que deve ser um 
‘10’. Para mim, um ‘10’ faz 
várias coisas quando tem a 
bola e quando a perde. Por 
isso, é um futebolista muito 
especial na minha equipe”, 

começou por dizer Mourinho, 
explicando:

“Na minha primeira pas-
sagem pelo Chelsea, à equi-
pe tinha dois ‘8’, mas agora 
estamos com um sistema 
com dois médios e um ‘10’. E 
eu exijo muito a um jogador 
naquela posição. Todas as 
posições são importantes, 
mas esta é mesmo muito im-
portante.”

“Gosto de um ‘10’ que 
marque gols e que entre na 
área. Gosto de um ‘10’ que 
marque um gol como aque-
le que Oscar fez ao Macca-
bi, em Telavive. Para mim, 
um ‘10’ é um ‘oito e meio’ 
quando a equipe perde a 
posse de bola e um ‘nove 
e meio’ quando a equipe 
volta a ter a posse da bola”, 
reforçou o treinador portu-
guês do Chelsea.

Mourinho dá a Entender que
Hazard não é o seu “10” Predileto

vai recusar a oferta mi-
lionária do PSG, a qual 
incluirá um salário men-
sal líquido de 2,84 mi-
lhões de euros, porque 
prefere jogar na Premier 

League, uma competição 
que está muito acima da 
Ligue 1 a todos os níveis. 
Ronaldo, lê-se na notícia, 
não acredita que a sua 
carreira continue a ter o 

mesmo nível de notorie-
dade se passar a jogar 
na França.

Por outro lado, o in-
ternacional português 
vê com muito agrado o 
regresso ao clube que o 
catapultou para o estre-
lato, onde esteve entre 
2003 e 2009, altura em 
que ingressou no Real 
Madrid, protagonizando 
uma das transferências 
mais caras de sempre 
na história do futebol.

Outro dos motivos 
apontados pelo jornal 
britânico é o bom rela-
cionamento que existe 
entre o diretor executivo 
do Manchester United, 
Edward Woodward, e 
Jorge Mendes, agente 
de Ronaldo.

“Ano será Decisivo para Garantir a Sustentabilidade
e o Futuro do clube” - Luís Filipe Vieira

O presidente do Benfica 
reforçou, em Luxemburgo, 
a ideia que esta temporada 
será determinante para o fu-
turo do clube. Perante cerca 
de 170 adeptos, Luís Filipe 
Vieira mostrou-se ciente que 
o caminho não é fácil, mas 
deixou discurso de otimis-
mo. “Este ano é um ano de 
mudança, por várias razões. 
É um ano que será decisivo 
para garantir a sustentabili-
dade e o futuro do clube por 
muitas e muitas gerações. 
Quando tomamos decisões, 
não o fazemos por capricho 
ou de forma leviana. Faze-
mo-lo em função daquilo que 
acreditamos ser o melhor 

para o Benfica, fazemo-lo em 
função daquilo que nos dá 
garantias de que nunca mais 
vamos voltar aos tempos em 
que o clube quase desapa-
receu. É para isso que tra-
balhamos”, disse Luís Filipe 
Vieira. O líder do clube da 
Luz reconheceu que muitos 
podem no curto prazo não 
entender, mas garantiu con-
victamente: “O futuro passa 
pelas opções que hoje es-
tamos a tomar.” “Vão surgir 
sempre algumas dificulda-
des – é inevitável –, mas há 
algo de que nunca devemos 
desistir: das nossas convic-
ções, do rumo que decidimos 
seguir e, acima de tudo, do 

nosso otimismo. Não de um 
otimismo cego que ignora as 
dificuldades, mas sim de um 
otimismo que sabe que as 
dificuldades vão surgir e que 
temos de as saber contornar. 

Este ano é um ano marcado 
por decisões estratégicas 
que vão definir o futuro do 
Benfica, e esse futuro depen-
de de todos nós, mais uma 
vez”, vincou.

Técnico português ha-
via deixado recentemente o 
Zamalek.

Jesualdo Ferreira já é 
treinador do Al Sadd, se-
gundo a imprensa. O técni-
co irá assim abraçar a sua 
primeira aventura no Qatar, 
depois de ter abandonado o 
comando técnico dos egíp-
cios do Zamalek.

O técnico de 69 anos as-
sinou um contrato válido por 
seis meses e irá agora tra-

Jesualdo Ferreira
Assina com Clube Do Qatar

balhar com Xavi Hernández, 
grande estrela espanhola 
que passou pelo Barcelona.

Flamini descobriu o que pode ser um substituto do petróleo.
 DR. Mathieu Flamini pode estar perto de revolucionar o mundo ener-

gético. O jogador do Arsenal há sete anos que vem escondendo uma 
ideia que pode fazer dele uma pessoa ainda mais rica.

O jogador francês é o fundador de uma empresa chamada GF Bioche-
micals, a primeira a produzir uma molécula capaz de substituir o petróleo. 
O atleta está a trabalhando nesta ideia em segredo e só nos últimos dias 
é que tornou público o seu negócio, juntamente com o seu sócio Pasqua-
le Granate. Vários meios de comunicação social apontam mesmo que a 
sua empresa pode ter um valor de quase 30 milhões de euros.

“A minha família não sabia nada disto. Só disse aos meus pais há 
pouco tempo. Ao princípio mostraram-se preocupados, mas agora estão 
orgulhosos do que estamos realizando”, contou Flamini, citado pelo jor-
nal espanhol Marca.

A empresa do jogador, a GF Biochemical trabalha com o objetivo de 
criar um combustível que substitua o petróleo e que não seja tão ‘agres-
siva’ para a atmosfera. 

Jogador Do Arsenal Está Perto
De Revolucionar O Mundo Energético

O FC Porto venceu o 
Tondela, por 1-0, com gol de 
Brahimi. Iker Casillas foi fun-
damental ao defender uma 
grande penalidade, aos 83 
minutos, segurando a vanta-
gem portista.

FC Porto vence Tondela (1x0)

Assim que Manuel Mota 
assinalou a grande pena-
lidade, por falta de Maicon 
sobre Murillo, a contestação 
dos adeptos portistas, ali 
bem perto da ação, atrás da 
baliza de Casillas, subiu de 
tom. “Joguem à bola, palha-
ços, joguem à bola”, can-
taram a uma só voz esses 
mesmos apoiantes, numa 
mensagem claramente 
destinada aos jogadores. E 

Contestação Subiu
De Tom Em Aveiro

quem pensou que a defesa 
de Casillas iria sossegar as 
hostes, enganou-se redon-
damente.

A defesa do goleiro es-
panhol foi obviamente fes-
tejada, mas logo depois os 
adeptos voltaram à carga 
com o cântico atrás referido. 
Os jogadores portistas sen-
tiram o toque e, no final da 
partida, só Casillas e Maicon 
se aproximaram deles.
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Outro instante de alegria por parte de todos reunidos para cantarem o tradicional parabéns pra você 
o aniversariante Manuelzinho era só alegria

No último dia 13 de 
novembro, um gru-

po de amigos reuniu-
se nas dependências 
do famoso Senador 
Restaurante – no Cen-
tro do Rio de Janei-
ro para comemorar o 
aniversário do amigo, 
o conceituado em-
presário Manuelzinho 
Tavares.

Foi uma tarde mui-
to especial em que os 
amigos demonstraram 

todo o carinho, respeito 
e admiração pelo ani-
versariante do dia, que 
envaidecido, agrade-
ceu a todos pela pre-
sença. Foi servido aos 
presentes um cardápio 
da melhor qualidade, 
de “Costela à Senador” 
e outros pratos, além de 
deliciosos vinhos portu-
gueses das melhores 
vinícolas de Portugal.

A empolgação du-
rante o encontro era 

imensa, pois Manuel-
zinho distribuía simpa-
tia e alegria com todos 
os amigos, que foram 
abraça-lo, nesta data 
festiva. Não faltou ani-
mação musical.

Não faltou o tra-
dicional parabéns a 
você, onde o empre-
sário foi envolvido pelo 
carinho dos presentes. 

Devemos citar o tradi-
cional brinde de saúde 
e prosperidade ao que-
rido Manuelzinho.

Na oportunidade, 
o Jornal Portugal em 
Foco, na pessoa do 
seu presidente Felipe 
Mendes congratula-se 
com o aniversarian-
te pela passagem de 
mais um ano de vida.

Manuel Tavares Comemorou Mais Um 
Aniversário no Senador Restaurante

No registro fotográfico vemos o aniversariante do dia Manuel 
Tavares com os amigos, sócios Fernando, Paulo e Cristiano e 
demais amigos

Vários amigos foram levar o seu abraço ao querido 
amigo Manuel Tavares

Brindando seu aniversário com os deliciosos vinhos portugueses Manuelzinho, 
Raimundo, Alexandre, Passos e um amigo

Belíssima 
foto do ani-
versariante 
Manuel Tava-
res e sua fi-
lha Madalena 
levando todo 
seu carinho 
e amor ao 
seu querido 
paizão

Panorâmica do empresário Manuel Tavares reunido com seus sócios e amigos comemorando seu 
aniversário no magnífico salão do Senador Restaurante

Uma gigantesca mesa foi formada durante a ocasião no Senador Restaurante para comemorar mais 
um ano de vida do dinâmico empresário Manuelzinho, onde se reuniu com seus amigos

Manuelzi-
nho numa 
explosão 

de alegria 
e satisfa-

ção com a 
presença 
dos seus 
amigos e 
familiares
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PARA ONDE 
VAI PORTUGAL

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

Com preocupação, 
setores da política con-
servadora portuguesa, 
assistem, meio que 
perplexos à reviravol-
ta dada pelo Partido 
Socialista, que após 
quatro anos, volta a 
comandar o destino de 
Portugal. O Partido So-
cialista deixou em 2011 
o legado de uma eco-
nomia em grave crise, 
que fez o país pedir so-
corro à União Europeia 
e ao FMI.

 Nas eleições daquele ano, a coalizão liderada 
por Pedro Passos Coelho, derrotou os socialistas, no 
poder desde 2005. Passos foi obrigado a adotar medi-
das que desagradaram a boa parte da população, a co-
meçar pelo aumento de impostos, corte de subsídios, 
demissão de funcionários, suspensão de feriados, pri-
vatização dos correios, empresas de energia e portos.

 Ressaltamos que em 2012 o PIB português 
caiu 4%, já em 2013 1,6%, entretanto, o remédio amar-
go fez com que a economia voltasse a crescer 0,9% 
em 2014, projetando-se para este ano expansão de 
1,7%, déficit público abaixo de 3% e aumento das ex-
portações que deve chegar a quase 5%. Além disso, o 
desemprego, maior aflição de todo o trabalhador, caiu 
quase quatro pontos nos últimos dois anos, ou seja de 
17,5% em janeiro de 2013 passou para 13,7% em ja-
neiro de 2015. Tudo isto graças à austeridade imposta 
pelo conservador Primeiro Ministro, Passos Coelho, 
agora substituído por Antonio Costa, que representa a 
legenda de união da esquerda que, apesar das cons-
tantes divergências, aprovaram no último dia 10 de no-
vembro uma Moção de rejeição ao governo de Passos 
Coelho, que após as últimas eleições ficou no Poder 
apenas 12 dias; pois embora seu bloco fosse o mais 
numeroso, com 107 assentos na Assembleia da Repú-
blica, eram insuficientes para as 230 cadeiras existen-
tes e o bloco não conseguiu compor com a esquerda.

 Dizer que Passos Coelho teve apenas acertos, 
acho que seria por demais exagerado. Foram talvez os 
equívocos que levaram o eleitorado português à rejei-
ção de seu partido nas urnas. Passos teve a coragem 
de implementar medidas duras, mas entendo, em boa 
parte necessárias ao difícil momento de crise que vivia 
Portugal, especialmente, mas também toda a Europa.
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Camponeses de Portugal Comemora

O G.F. 
Eça de 
Queiróz, 
da Casa 
dos 
Poveiros 
deu início 
ao Fes-
tival de 
Folclore

Magistral apresentação do R.F. Camponeses de Portugal, no Dia do seu aniversario 
com seus belos trajes e canções

O R.F. do 
Arouca 

Barra 
Clube 

arrasou 
com seus 

lindos 
trajes e 

graça no 
dançar

 A família folcloris-
ta, no domingo pas-
sado, reuniu-se para 
comemorar mais um 
aniversário do queri-
do Rancho folclorico 
Camponeses de Por-
tugal e, mais uma vez 
sua diretoria prepa-
rarou uma belíssima 
festa com a presença 
de associados e ami-
gos das Casas Regio-

nais co-irmãs e nada 
melhor do que feste-
jar aniversário com 
a realização de um 
Festival de Folclore 
que teve como con-
vidados os Grupos 
Camponeses de Por-
tugal, Arouca Barra 
Clube, Eça de Quei-
róz, Casa de Viseu e 
Serões das Aldeias. 
Foram momentos de 

muita alegria e satis-
fação em poder pres-
tigiar esses jovens 
que mesmo, sem se-
rem quase todos por-
tugueses, elevam o 
nome e as tradições 
portuguesas com 
muito afinco, amor e 
dedicação. Um dos 
incentivadores dessa 
juventude, sem dúvi-
da alguma é o grande 

Encan-
to e 
magia 
na 
apre-
senta-
ção do 
G.F. da 
Casa 
de 
Viseu

O Grupo Folclórico Serões das Aldeias deu um show, apresentando o regionalismo de 
todo Portugal
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Atençāo FolcloristAs e  ex FolcloristAs 
GrAnde conFrAternizAçāo 

sábAdo diA 5/12/15
Na Casa Dos Poveiros Do Rio de Janeiro às 12 h 

Cada componentes deverá levar um prato de doce ou salgado, a bebida cada um 
compra a sua no clube.

Quem tiver exame médico pode aproveitar a piscina.
Vamos ter vários. Sorteios e muitas surpresas...

Pessoal quem puder colaborar, pode levar um alimento nāo  perecível para ajudar 
uma instituiçāo. Você vai perder?

Aniversário com um Festival de Folclore
Momento mar-

cante quando a 
Presidente dos 

Camponeses de 
Portugal, Rita Cou-

to homenageava 
o R.F. da Casa de 
Viseu entregando 

uma lembrança ao 
grande folclorista 

Antonio Cardão

baluarte do folclore 
da nossa comunida-
de, Manuel Coelho 
que não mede esfor-
ços para se dedicar 
de corpo e alma ao 
folclore. Com certeza, 
um dia marcado pela 
satisfação e a certe-
za do dever cumprido 

pela Presidente, Rita 
Couto que vem reali-
zando uma belíssima 
administração frente 
ao Clube e ao cair da 
tarde um momento 
mágico, onde todos 
reuniram-se em volta 
do bolo comemorati-
vo ao 42.º aniversário 

de fundação do que-
rido Camponeses de 
Portugal. Na oportu-
nidade nosso Presi-
dente Felipe Mendes 
esteve presente, pa-
rabenizando à Pre-
sidente e toda sua 
diretoria pela data 
festiva.

Mesa de Honra do Festival de Folclore, nos Camponeses de Portugal: Rita Couto (Presi-
dente da Casa), Felipe Mendes, (diretor do Jornal Portugal em Foco), Carlos César (Pre-
sidente da Casa dos Poveiros),  a Radialista (Alô Alô Portugal), Alzirinha e Maria Soares 
(Cantadeira do Arouca Barra Clube)

Bela imagem 
com os re-
presentantes 
dos Grupos 
reunidos no 
palco com 
os baluartes 
do folclore 
português 
Antonio 
Cardão e 
Manuel 
Coelho,Flá-
vio Martins 
presidente  
visiense,num 
momento 
mágico

Nosso grande amigo e Papa do Folclore, Manuel Coelho, confraternizando-se com os 
amigos, o ex-prefeito de São João de Meriti, Antonio Carvalho, esposa a ex-Deputada 
Federal Almerinda e demais amigos
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O Padre 
Abílio Vas-
concelos, 
celebrando 
a Missa em 
homenagem 
aos aniver-
sariantes no 
Arouca Barra 
Clube

Os “pés 
de valsa” 
deram o seu 
espetáculo, 
bailando 
ao som da 
Banda T.B. 
Show

Arouca Barra Clube: teve Almoço
Dedicado aos Aniversariantes

Carlinhos (Loja Tarei Móveis) curtindo o domingo no Arouca Barra Clube com o queri-
do pai e demais familiares

Se os almoços das 
quintas são preferidos 
pelos executivos e ho-
mens de negócios da 
comunidade luso-brasi-
leira, no Rio de Janeiro, a 
preferência das famílias 
recai no almoço, sem-
pre aos domingos, no 
Arouca Barra Clube. No 

último dia do ócio – do-
mingo, o céu estava azul 
anil e o calor forte pedia 
um almoço fora de casa, 
regado à cervejinha ou 
refrigerante geladíssimo 
e uma boa comida. Aliás, 
excelente!

Para quem não sabe, 
eis, o caminho: tome da 

Barra na estrada, pegue 
a Avenida das Américas 
e na entrada de um con-
domínio residencial, no 
número 2300-A, entre e 
passe as alamedas que 
conduzem a um belo te-
souro. Lá está, voltado 
para o outro lado da Bar-
ra da Tijuca, a sede do 
elegante e nobre Arouca 
Barra Clube, cenário de 
alegrias para comemora-
ções. No passado domin-
go, dia 29, o dia marcado 
por felicitações e grande 
confraternização, duran-
te um especial almoço, 
onde se destacaram 
aqueles pratos especiais 
à moda do Arouca. Os 
aniversariantes puderam 
passar bons momentos 
com os seus familiares, 
festejando suas datas. 
Muita emoção, muitos 

cumprimentos e bom 
papo que foram à tônica 
deste dia.

Só mesmo quem esteve 
no Arouca Barra Clube pode 
sentir que o domingo foi de 
muitas alegrias e gostosos 
momentos de lazer entre os 
associados e amigos.

Marcando pre-
sença, no Almoço 
dos Aniversarian-
tes do Arouca 
Felipe Mendes – 
diretor do Jornal 
Portugal em Foco 
numa pose com 
o diretor, Cláudio 
Ribeiro, o Presi-
dente Fernando 
Soares, o diretor, 
Antonio Marques, 
esposa Alice e 
demais familiares

O Rancho Folclorico da Casa do Minho, Maria da Fonte 
marcou presença no almoço dos aniversariante do Arou-
ca Barra Clube

Os aniversariantes do 
mês, que são associa-
dos e frequentadores do 
Arouca não deixaram de 
ser lembrados pelo Pre-
sidente Fernando Soares 
e receberam o tradicional 
bolo, além da hospitali-
dade e alegria de bem 

receber o quadro social e 
amigos do Arouca Barra 
Clube. O Conjunto Típi-
cos das Beiras não pa-
rou, como todos sabem, 
divertiu e não deixou 
ninguém ficar sentado, e 
também não faltou o tra-
dicional bingo.

História de um Português
A autobiografia de Antônio Duarte Rodrigues (um acor-
deonista do nosso folclore) sua história, desde menino lá 
nos campos da aldeia; com 11 anos largados para traba-
lhar num armazém na cidade do Porto, até aos 16 anos, e 
os altos e baixos de uma vida, no Rio de Janeiro.

Lançamento do livro no almoço da Casa de 
Viseu, no dia 6 de Dezembro de 2015
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II Festival Internacional de Folclore
na Casa dos Açores do Rio de Janeiro

Um sábado de to-
tal magia do II Festival 
Internacional de Fol-
clore, organizado pela 
diretoria açoriana, sob 
a direção do Presiden-
te Fernando Fagundes 
Pires e sua talentosa 
diretoria com o apoio 
de seus folcloristas. O 
show teve início às 20 
horas, tendo o Grupo 
Folclórico Padre Tomaz 
Borba dando início ao 

show. Logo a seguir o 
Grupo de Danças Fol-
clóricas Rheiland Pfal’z 
(Alemanha), depois 

se apresentou a equipe 
BellyDance Show (Egi-
to). Mais uma atração da 
noite foi o G.F. Coração 

Gaúcho (Brasil) e fe-
chando o Festival o R.F. 
da Casa de Viseu, rea-
lizando uma magnífica 
apresentação. O público 
presente no Solar Aço-
riano vibrou com o be-
líssimo espetáculo que 
foi o Festival Internacio-
nal de Folclore. Logo a 
seguir foram realizadas 
as tradicionais trocas 
de lembranças entre 
os grupos participantes 
e um destaque dessa 
festa foram os alimen-
tos doados para ajudar 
a Instituição Missionária 
de Caridade, um belo 
gesto de benevolência.

Patrícia 
Soares foi 
a apresen-
tadora do 
II Festival 
Interna-
cional de 
Folclore

O Pre-
sidente, 
Fernando 
Fagundes, 
durante a 
tradicional 
troca de 
lem-
branças 
com os 
Ranchos 
convida-
dos

O Grupo Folclórico Padre Tomaz Borba realizou mais uma linda apresentação no Festival 
Internacional, onde a singularidade do folclore Açoriano foi muito bem representado

Mais um belo show do Grupo de Danças Folclóricas Rheiland Pfal’z (Alemanha)

A equipe BellyDance Show do Egito, durante a sua apre-
sentação

O Grupo 
Folclórico 
Coração 
Gaúcho, 
sempre 

uma atra-
ção com 

seus lindos 
trajes 

(Brasil)

Marcando presença, no II Festival Internacional de Fol-
clore, o vice-presidente visiense, Alcídio Morgado, espo-
sa Marcia, Felipe Mendes e demais amigos

Outro belo 
espetáculo 
do Rancho 

Folclórico 
da Casa 

de Viseu, 
sempre 

brilhante 
em suas 

apresenta-
ções
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Maneca

Domingo passado, no almoço da Casa Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria, como vemos na foto, o Comenda-
dor Afonso e Dona Florbela que prestaram homenagem 
ao casal amigo, Agostinho Cabugueira e Dona  Angelina, 
que estão no término de suas férias aqui no Rio de  Ja-
neiro. Para a homenagem ser completa convidou tam-
bém o casal amigo Dona Guilhermina e Sr. Manuel Pinto 
Aires -  Diretor da Flora Santa Filomena e Dona Idália 
Martins Maneca. Comendador Afonso Bernardo Fernan-
des, sempre amigo dos amigos e recebeu o convite do 
amigo Agostinho para, quando for a Portugal não deixar 
de visitar Chaves para se confraternizarem, também do 
lado de lá. Parabéns e muita saúde para todos.

Não quero ser cansativo com o amigo leitor, mas 
tratando-se da nobre visita ao Rio de Janeiro do casal 
amigo Dona Angelina e seu marido Agostinho Cabu-
gueira, vindo das Lindas Terras Transmontanas, para 
visitar amigos e familiares, como vemos neste belo ce-
nário fotográfico a direita Dona Angelina, seu marido, 
Agostinho, sendo abraçado pela sua sobrinha, Cristina, 
que é uma simpatia, a seu lado seu filho, Welinton, de-
pois a simpática, Dona Teresa e Dona Idália. Por moti-
vo de compromissos, o marido da jovem Cristina, uma 
pessoa muito simpática estava ausente, mas seus tios 
deixaram um abraço e o desejo de muita saúde, exten-
sivo a toda a família com as maiores felicidades.

Estes acontecimentos são o colírio que faz bem 
aos olhos e ao coração. Sr. Fernando - Coronel da 
Força Aérea Brasileira (Piloto) Reformado realizou 

No início da semana fomos 
surpreendidos com a visita do 
grande artista e músico português, 
o fenômeno Quim Barreiros que 
ao lado do seu amigo Manuelzi-
nho,foi levar o seu abraço e ad-
miração pelo nosso diretor, Felipe 
Mendes, o cumprimentando pelo 
belo trabalho que vem realizando 
dando seguimento a obra da sua 
saudosa mãezinha, Benvinda Ma-
ria. Antes da visita à redação tive o 
prazer de entrevistá-lo e colocá-lo 
ao vivo, no meu programa Portu-
gal Brasil Aqui Agora,no sabado

No último domingo, devido a alguns compro-
missos não pude estar presente ao aniversário do 
Clube Social Camponeses de Portugal que festejou 
com um Festival de Folclore. Infelizmente perdi, mas 
o meu amigo fotógrafo esteve presente e registrou 
esta linda imagem de uma linda princesinha, Fernan-
da do Grupo Folclórico Serões das Aldeias (neta da 
Sra. Arminda – diretora da Pensão Leirinha). Que 
Deus a ilumine e continue a divulgando as tradições 
portuguesas

maNuel INácIo
estreou Nova Idade

Nada como reunir os amigos e comemorar mais 
um ano de vida. Não é fácil completar 96 anos de 
idade, em plena atividade social e com saúde, ainda 
mais recebendo o carinho e respeito dos amigos e 
familiares, com direito a um bonito e delicioso bolo 
e o tradicional parabéns. Que Deus o proteja e Ilu-
mine o grande amigos de sempre e companheiro de 
toda hora, avô, pai, irmão, marido e amigo, são os 
votos de todos e de familiares. Na oportunidade, a 
diretoria do Jornal Portugal em Foco parabeniza o 
amigo, Manuel Inácio.

sonho realizado de filhos de transmontanos
seu sonho, conhecer a Aldeia, de nome Bobeda, Terra de 
seus Pais. Chegou este grande dia e partiu para Portugal, 
Chaves. Ao chegar nesta linda Aldeia ficou apaixonado por 
tudo que viu. Como vemos neste lindo Cenário fotográfico, a 
alegria de um sonho realizado e a realização de, agora, re-
ceber seus familiares vindo de lá. Como vemos à esquerda 
Sr. Agostinho Cabugueira, o visitante, natural de Chaves 
(Santa Cruz) a seu lado, Dr.ª  Maria Teresa (Advogada) 
entre  ela e o Coronel, sua prima de primeiro grau, Dona 
Angelina, esposa do amigo Agostinho. Ao lado do Sr. Co-
ronel, seu filho, Dr. Luiz Fernando - Procurador da Fazen-
da Nacional, sentadas à sua frente, mamãe Dona Elza e 
sua irmã Dr.ª Ana Luíza (Médica). Para esta linda famí-
lia, o desejo de muita saúde e uma boa e santa viagem 
para os grandes amigos, Agostinho e Dona Angelina de 
regresso às lindas Terras Transmontanas é o desejo da 
família Maneca e Jornal Portugal em Foco.

Belo regIstro
de uma

vIsIta à praIa mauá

Homenagem de um visiense ao casal transmontano

a princesinha do folclore

visitando a redação do Jornal portugal em foco
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES

O ANJO DA VERDADE!
TUDO QUE É REAL E QUE TEM EXISTÊNCIA 

ESTÁ ANCORADO NA VERDADE.
“EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA”

PeNSameNto da SemaNa

É gratificante sentir a harmonia que impera  no 
Departamento Feminino do Arouca Barra Clube. 
Sempre simpáticas e atentas.

Na foto: D. Agostinha, mãe da linda primeira-da-
ma Lilian, minha filha do coração, Alice Marques e 
Eliane. Abraços fadistas!

trêS meNiNaS  elegaNteS

A P.M. Turis-
mo, sempre aten-
ta  para que seus 
clientes. Viagem 
com segurança e 
a certeza de que, 
onde quer que 
vão, serão bem 
recebidos.

Na foto: o ca-
sal feliz, D. Rosa 
e Eduardo La-
meira, confiantes 
no futuro, sempre 
com seu sorriso 
aberto.

Reparem na expressão de felicidade da querida D. 
Nádia e do Prof. Albano Parente, do Centro Educacio-
nal Santa Mônica. É gratificante ter amigos queridos, 
gente maravilhosa. Abraços fadistas.

caSal feliz No amor e No 
coNvívio educacioNal!

Confraternização da Turma do Futebol, no Arouca
Uma verdadeira seleção de amigos, sempre mar-

cando presença no Arouca Barra Clube na famosa 
“pelada”, onde vemos o dinâmico, Amaro Rocha, da 
empresa Rocha Contabilidades, 

Dinho, Sidney, Luizinho, Samir, Alcides, Carlos 
Horta Pres., Nelson, Rafael, Guga, Cristiana, 

Rosemberg, Telmo (Dauro)

turma da Pelada No arouca

madrugada Sem  SoNo
De Raul Ferrão E Goulart Nogueira!

NA SOLIDÃO A ESPERAR-TE, MEU AMOR 
FORA DA LEI
MORDI MEUS LÁBIOS SEM BEIJOS
TIVE CIÚMES, CHOREI

..........
DESPEDI-ME DO TEU CORPO
E POR ORGULHO FUGI
ANDEI DE UM CORPO A OUTRO CORPO
SÓ PRA ME ESQUECER DE TI

......
EMBRIAGUEI-ME CANTEI E BUSQUEI 
ESTRELAS NA LAMA
NAUFRAGUEI MEU CORAÇÃO
NAS ONDAS LOUCAS DA CAMA

......
AI ABRAÇOS FRIOS DE RAIVA
AI BEIJOS DE NOJO E FOME
AI NOMES QUE MURMUREI
COM A FEBRE DO TEU NOME

........
DE MADRUGADA SEM SONO
SEM DEUS SEM AMOR SEM LEI
MORDI OS BRANCOS LENÇÓES
TIVE SAUDADES CHOREI

No passado dia 24/11/2015, estive  com o meu 
querido amigo, Carlos do Carmo e o jornalista e bi-
ógrafo, Igor Lopes, num Hotel da Zona Sul do Rio. 
Conversamos sobre o lançamento  do Livro “MARIA 
ALCINA A FORÇA INFINITA DO FADO”, de autoria 
de Igor Lopes. A obra revela passagens de minha 
vida pessoal e artística e tem sido matéria de re-
portagens de diversos meios de Comunicação. Du-
rante o nosso encontro, Carlos do Carmo pediu-nos  
que estudássemos  a possibilidade de representar-
mos O MUSEU DO FADO NO BRASIL. Carlos mos-
trou-se satisfeito com os shows que realizou em S. 
Paulo e no Rio, realmente o publico foi impecável 
aplaudindo-o de pé em todo o seu repertório. No 
show Carlos do Carmo, único artista português  de-
tentor de um GRAMMY, homenageou-me , nome-
ando-me a IMPERATRIZ DO FADO NO BRASIL, foi 
emocionante, estou muito grata.

No final da conversa que durou quase 3 horas,  
combinamos de nos próximos dias falarmos sobre 
o lançamento do Livro em Portugal.

O pré-lançamento será no dia 28 de Janeiro de 
2016, no Arouca Barra Clube a partir das 19 horas.

eNcoNtro fadiSta, 
com carloS do carmo

O Céu está repleto de Fado, 
fadistas e guitarristas. Aca-

bou de chegar por lá a gran-
de e famosa fadista castiça, 

Beatriz da Conceição.
Nossos saudosos guitar-

ristas que lá estão, devem 
estar muito felizes, com a 

chegada da querida fadista  
que brincava com o ritmo  e 

a interpretação .
Paz à sua alma.
Tributo ao Fado!

No próximo dia 
11/12/2015,a 
partir das 20 
horas  estre-
arão, como 
fadistas,  a 
nossa querida 
Ana Paula, e 
seu pai o tam-
bém músico 
e folclorista, 
Camilo Lei-
tão, que serão 
acompanha-
dos pelo guitarrista Victor Lopez. O evento será  no Restau-
rante da Casa da Vila da Feira. Não percam! Estarei presente  
para desejar  muito sucesso aos novos fadistas, na certeza 
de que o Fado não pode acabar. BENÇÃOS FADISTAS!

faleceu a graNde fadiSta 
caStiça, Beatriz da coNceição

liNdo caSal roSa lameira 
e eduardo lameira

duaS graNdeS eStreiaS, 
revelaçõeS do fado!
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belo ArrAiAl
TrAnsmonTAno

Sob a direção do Presidente 
Antonio Paiva, a Casa de Trás
-os-Montes teve uma tarde de 
domingo, super movimentado 
quando realizou o seu tradicio-
nal Arraial Transmontano.

E o que se viu foi o prestígio 
de vários associados e pesso-
as amigas que, por sinal, não é 
para se admirar, pois as festas 
da Casa são sempre atraentes e 
aconchegantes. O almoço, com 
o tradicional churrasco comple-
to, caldo verde e acompanha-
mentos. O Conjunto Amigos do 
Alto Minho não deixou ninguém 
ficar sentado.

No decorrer da tarde foram 
feitas as homenagens aos ani-
versariantes do mês.

Como sempre, as programa-
ções transmontanas têm um to-
que a mais de alegria e, quando 
se propõem a homenagear os 
amigos e sócios da Casa, têm 
um clima todo especial, muito 
festivo, reunindo famílias, aliado 
ao bom papo e boa música.

Não seria exagero afirmar-
mos que os transmontanos pre-
sentes, que bem conhecem o 
Rio Douro, “navegam” ao som 
do sensacional conjunto da nos-
sa comunidade Amigos do Alto 
Minho que proporcionou ale-
grias durante toda aquela tarde, 
verdadeiramente de encontros 
amigos, de confraternização, e, 
aos aniversariantes não faltou o 
já tradicional bolo de aniversário.

O Presidente da Casa de Trás-os-Montes, Antonio Paiva, cumprimen-
tando os amigos, casais: Eneida e Francisco Torrão, D. Olinda e Luís 
Albuquerque e seus familiares

Prestigiando o convívio social transmontano, os amigos empresários, 
Antonio Ribeiro, esposa, Maria Antonia Ribeiro, Alberto, Maria do Céu 
e Gertrudes

Na semana passada, o empresário do Grupo Bom e Barato, José Morais 
recepcionou um grupo de amigos para saborearem a deliciosa gastronomia do 
famoso Restaurante Boteco do Morais. Na oportunidade foi apresentado aos 
presentes o novo diretor do Banco Milleniun bcp, José Carlos Ferreira que es-
teve acompanhado do nosso amigo Carlos Madeira, do Milleniun bcp do Rio de 
Janeiro, o cantor romântico Mário Simões, o radialista Dimas Ramos, Rocha, 
Rogério, Simone Montenegro, Gilberto Costa – diretor do Jornal O Nordesti-
no,Ramiro Damaia,Carlos Augusto do Jornal Folha do Centro.De certo que o 
ilustre convidado ficou admirado com a cordialidade da comunidade portuguesa 
e luso-brasileira. Benvindo, amigo, ao nosso convívio.

novo direTor do bAnco millenniun bcp
visiTou o resTAurAnTe boTeco do morAis
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A Banda Bauernband agitou o Festival de Chope, no Ginásio da Casa do Minho, dan-
do a alegria para todos os presentes, de músicas apropriadas à festa

Alegria e 
descontração 
geral, durante 
o Festival de 
Chopp e em 
destaque o 
diretor social, 
da Casa 
do Minho, 
J. Maciel e 
esposa Maria 
Canaparro 
com um grupo 
de amigos

Muitos associados e amigos estiveram no último sá-
bado prestigiando o tradicional Festival Minhoto

Casa Minho agitou o sábado
CoM Festival de Chope

A diretoria da Casa do Minho 
realizou, no último sábado, mais 
um Festival de Chope, finalizando 
sua programação de novembro em 
grande estilo. Como sempre tudo 
num clima de total descontração, 
cordialidade e animação geral. Pa-
rabéns ao presidente Agostinho dos 
Santos e sua diretoria que, duran-
te esses anos, têm realizado um 
trabalho brilhante além de divul-

gar as tradições portuguesas, com 
sua Quinta de Santoinho e Arraial 
Minhoto tendo porporcionado aos 
seus diretores e associados, diver-
sos tipos de eventos, como a Cos-
telada Gaúcha, Noite de Fados, 
Festa Italiana e o Festival de Cho-
pe que é tradicional todos os anos 
e, realmente, a Casa do Minho é 
um verdadeiro ponto de turismo e 
lazer da cidade do Rio de Janeiro.

Muitos 
associados 

e amigos 
estiveram, 
no último 
sábado, 

presti-
giando o 

tradicional 
Festival 

de Chope 
Minhoto
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Vila da Feira um
show de Felicidade

o Tradicional almoço das Beiras
O Presidente Ernesto Boaventura e os diretores Fernando Alves e Sérgio Viana, 
cumprimentando os amigos, o presidente do Conselho da Casa das Beiras, José 
Henrique e esposa, Elenice com um grupo de amigos

Um belo domingo, no Castelo 
da Feira com a realização de mais 
um grande convívio com direto-
res e associados, mais uma vez 
reunidos para passarem alguns 
momentos de alegria e lazer com 
seus familiares. Mais uma vez a 
gastronomia foi o destaque maior, 

sempre uma delícia, tudo isso ao 
som do Conjunto Som e Vozes. 
Na oportunidade, o presidente 
convidou os presentes para a Noi-
te de Fados com a estreia de Ana 
Paula e Camilo Leitão, dia 11 de 
dezembro – sexta-feira – 20 ho-
ras. Entrada franca.

O Presidente Beirão José Henrique com os amigos, o Presidente do Conselho, José 
Henrique, o radialista, José Chança, o diretor Fernando Alves e o Advogado, Dr. Fer-
nando Carrasqueira, nosso colunista

Saboreando 
o bacalhau à 
Lagareiro, no 

Almoço das 
Quartas, nas 

Beiras, os 
amigos Ca-
simiro Lima 
e Fernando 

Almeida

Dois gran-
des amigos 
presentes no 
Almoço das 
Quartas, no 
Solar Beirão 
Saladino Rey 
e Gustavo 
Cortes

ORFEÃO PORTUGUÊS
Rua São Francisco Xavier, 363
Maracanã – RJ – Tel. 2569-8419

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na forma do que dispõe o Capítulo IX do Estatuto So-

cial, convidamos os Senhores Conselheiros para a Reunião 
Ordinária do Conselho Deliberativo do Orfeão Português, a 
realizar-se às 19.30 horas do dia 17 de dezembro de 2015, 
em sua sede social, na Rua São Francisco Xavier nº 363, 
Maracanã, Rio de janeiro-RJ, em primeira convocação e, em 
segunda convocação, às 20.00 horas, com qualquer núme-
ro de Conselheiros presentes, a fim de tratar dos seguintes 
assuntos:
1. Posse dos Conselheiros eleitos em 02 de dezembro de 
2015, para complementar o Conselho Deliberativo;
2. Eleição da Mesa do Conselho Deliberativo: Presidente, Vi-
ce-Presidente, Primeiro e Segundo-Secretário;
3. Aprovação das Contas do período de janeiro/2013 a no-
vembro/2015;
4. Eleição e Posse do Presidente, Primeiro e Segundo Vi-
ce-presidentes Administrativos e a Comissão Fiscal para o 
biênio 2015/2017;
5. Assuntos Gerais de Interesse da Instituição.
Certos de podermos contar com a presença do ilustre Con-
selheiro, firmamo-nos. Atenciosamente.

Rio de janeiro, 02 de dezembro de 2015

Ângelo Leite Horto
Presidente do Conselho Deliberativo

Panorâ-
mica do 
Convívio 
Social Fei-
rense, no 
domingo 
passado

HOSPITAL EGAS MONIZ DA
                 OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA

FUNDADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1921
Grau de Comendador da Ordem de Benemerência - Portugal - 1945
Utilidade  Pública Federal - Dec. 63.394, de 10 de Outubro de 1968
Utilidade  Pública  Estadual - Dec.  4144, de 25 de Janeiro de 1933

Av. Henrique  Valadares, 158 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 2509-2997 / Fax: 2221-1073

OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente e nos termos do artigo 25, inciso II, do Estatuto em vigor, CONVOCO os senhores as-

sociados da OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA, CNPJ nº 33.496.134/0001-02, a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 14 de Dezembro de 2015, às 18:00 horas em 
primeira convocação, com a presença mínima da maioria dos associados da instituição no gozo de seus 
direitos sociais ou meia hora após, nas mesmas condições acima descritas, em segunda convocação, no 
salão nobre da Casa do Minho, situado na Rua Cosme Velho nº 60, Laranjeiras, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia:
1 - Leitura e apreciação da correspondência encaminhada pelo Conselho  
  Deliberativo da Instituição, solicitando a reforma do Estatuto Social nos  
  termos do artigo 76 do Estatuto em vigor;
2 - Exame da proposta de reforma estatutária elaborada pela Comissão  
  especialmente constituída nos termos do parágrafo único do artigo 76 do 
  Estatuto em vigor;
3 - Votação nos termos do artigo 77 do Estatuto Social.

 Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2015

EDUARDO ARTUR NEVES MOREIRA
Presidente da Assembleia Geral
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas e sua Gastronomia Regional

Pão de Ló caseirocasa da ViLa da FEiRa E 
tERRas dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195 - tel.:- 2293-1542
DEZEMBRO – 5 – Sábado – 12h. Feijoada.
DEZEMBRO – 6 – Domingo – 12h Churrasco 
self-service Aniversário do programa Portugal Can-
ta Brasil Antônio Simões e Simões Júnior. Musica 
ao vivo com o Típicos da Beira
DEZEMBRO – 11 – Sexta-feira – 20h. Noite 
de Fados no Castelo da feira com a estreia de Ana 
Paula e Camilo Leitão. Entrada franca. Paga ape-
nas a consumação. Faça sua reserva para garantir 
seu lugar.

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

DEZEMBRO – 6 – Domingo – 12:30h. Almoço 
dos Aniversarian-tes. Adesão: R$ 55,00 (Bebidas 
não inclusas). Atrações: Vilacondenses, bingo e 
dançarinos. Não enfrente filas, reserve sua mesa e 
tenha aquele atendimentos de primeira que dedica-
mos a você. Aceitamos todos os cartões de débito.

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50 – 

tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha 
DEZEMBRO – 6 – Domingo – Sede Social – 12h. 
Teremos já o tradicional Almoço Churrasco (home-
nagem aos naturais de Viseu, Tondela e Mortágua) 
com sardinha portuguesa na brasa, febras, uma 
maravilhosa mesa de frutas tipo self-service e o 
delicioso caldo verde. Música com o Conjunto Ami-
gos do Alto Minho. Na oportunidade será realizado 
o lançamento do Livro a Auto Biografia de Antonio 
Duarte Rodrigues um acordeonista do nosso fol-
clore. AVISO: A Casa de Viseu lançará, em julho 
2016, um livro comemorativo pelos 50 anos de sua 
fundação. 

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

de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h. Festa 
da Casa do Benfica. Bailarico: Com a Banda Tí-
picos da Beira e Show de Concertinas portugue-
sas. Distribuição de brindes. Bingo, Com 5 prêmios 
úteis e leilão de produtos portugueses. Bolo dos 
aniversariantes. Entrada: Gostosa calabresa, deli-
ciosos aperitivos tropicais e bolinhos de bacalhau. 
Distribuição de rabanadas, vinho do Porto e etc. 
Vendas de doces portugueses, pão de ló, bagacei-
ras das Aldeias e etc. Menu: churrasco self-servi-
ce completo, saladas variadas, arroz de bacalhau, 
empadão, sardinha portuguesa assada na brasa e 
etc. Local: Casa das Beiras na Rua Barão de Ubá, 
341 - Telefone: 2273-1897. Reservas: 2261-2184 / 
99984-1534 / 2589-5418 / 99637—6094 Queiroga.

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

DEZEMBRO – 5 – Sábado – 19h. ARRAIAL 
MINHOTO – QUINTA DE SANTOINHO. Tradi-
cional festa típica portuguesa, regada a sardinha 
portuguesa, febras, drumete de frango e linguiça 
assados na brasa. Delicie-se também com batatas 
e cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tra-
dicionais caldo verde e broa de milho. Tudo isso 
acompanhados de 3 tipos de vinhos servidos bem 
geladinhos. Para animar a festa os conjuntos “AMI-
GOS DO ALTO MINHO” e “TRIO JOSÉ VALDO”, 
e principalmente nosso tradicional folclore Minhoto 
ao som dos Bumbos e Gigantones, e as “Marchas 
luminosas de Lisboa”.

DEZEMBRO – 12 – Sábado – 20h  – 61° ANI-
VERSÁRIO RANCHO FOLCLÓRICO MARIA DA 
FONTE. Jantar: Bacalhau á Narcisa. Saboreie 
ainda as nossas deliciosas Castanhas. Atrações: 
Conjunto “AMIGOS DO ALTO MINHO” e o grande 
homenageado da noite, RANCHO FOLCLÓRICO 
MARIA DA FONTE,.

casa do PoRto
Rua afonso Pena, 39 –  tel.:/Fax: 2568-2018

O.B.S.: A Casa do Porto muito em breve 
estará abrindo sua porta para a reinauguração 
do Salão Social, retornando assim aos nossos 
eventos. 

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

tel.: (21) 2568-9535
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 13h. Almoço 
de Natal Açoriano. Imperdivel 

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

tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h. Festa 
da Castanha. Show com o Conjunto Dose Dupla 
e apresentação do Rancho Folclórico Luís Vaz de 
Camões. Almoço: arroz de Braga, sardinhas portu-
guesas na brasa, churrasco completo, febras, fru-
tas e saladas variadas. R$ 70,00. 

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.

c.s caMPoNEsEs dE PoRtUGaL
sede campestre: Est. são Mateus, 25 – J. Primave-

ra - tel.:2776-3352/2453-2349
Rua itatinga, 560 Paulicéia – duque de caxias 

tel.: (21) 2772-4100
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h. Natal 
Luz. Atração. A ais linda iluminação de Natal. A 
melhor Ceia Natalina. Mesa com iguarias nata-
linas. Castanha – Aletria – Nozes – Arroz Doce 
– Bolinho de Bacalhau – panetone – Frutas e 
Champanhe. Almoço típico de Natal. Pernil – 
Tender – Chester - \Bacalhau – Carne assada. 
Show: Rancho Folclórico Camponeses de Por-
tugal. Chegada do Papai Noel com presentes 
para as crianças. Bailarico Amigos do Alto Minho 
(banda da moda) e Mais.. Casa Cheia Nesse Dia 
faça reserva. 

casa dos PoVEiRos
Rua do Bispo, 302 – Rio comprido

tel.: 3178-4254/3189-6647
DEZEMBRO – 5 – Sábado – 12h. Atenção fol-
cloristas e ex-folcloristas grande confraternização. 
Na casa dos Poveiros do Rio de Janeiro. Cada 
componente deverá levar um prato de doce ou sal-
gado, a bebida cada um compra a sua no clube. 
Quem tiver exame médico pode aproveitar a pisci-
na. Vamos ter vários. Sorteios e muitas surpresas. 
Pessoal quem puder colaborar, pode levar um ali-
mento não perecível para ajudar uma instituição. 
Você vai perder?

7 ovos, 250g de açúcar
150g de farinha
raspa de laranja
sumo de uma laranja

Pré-aqueça bem o forno. 

Bata as claras em castelo. Bata as ge-
mas com o açúcar até que fique bem 
esbranquiçado.
Depois junte, alternadamente, a esta 
mistura um pouco das claras, a farinha, o sumo de laranja 
e a raspa. Bata muito bem com a batedeira, assim o bolo fi-
cará bem fofo e macio. Junte o resto das claras em castelo, 
mas desta vez não bata com a batedeira, somente as en-
volva no creme com uma espátula. Unte a forma e polvilhe 
com farinha. Leve a massa ao forno pré-aquecido a 180*

Em Portugal existem quatro variedades regionais que se 
tornaram símbolos dessas regiões:

Alfeizerão - Esta terra é bastante conhecida pelo seu fa-
moso “Pão de Ló da Tia Amália”
Diz-se que a receita do pão de ló pertencia às freiras do 
Convento de Coz e que tinha sido transmitido a senhoras 
residentes na terra que o confeccionavam em dias de festa. 
Certo dia o Rei D. Carlos fez uma visita a Alfeizerão sendo 
presenteado com esta iguaria. Mas tamanho era o desejo 
de o bem servir que a cozedura do pão de ló ficou incom-
pleta. Ao contrário do esperado, o resultado foi um enorme 
sucesso que mereceu a preferência do Rei e o aplauso dos 
presentes. Foi assim descoberto o Pão de Ló de Alfeizerão.
Arouca - mais precisamente da freguesia de Burgo tem 
sido vendido desde 1840. Pensa-se que este, possivel-
mente surgiu como um doce conventual tendo origem no 
Convento de Arouca. Mas descendentes da família Teixeira 
Pinto, que em 1840 começaram a comercializar pão de ló, 
Afirmam ser os “inventores” de tal receita e que nos me-
ados do séc. XIX tinham por hábito fazer este doce para 
consumo próprio e para os seus amigos. As pessoas que 
tiveram a oportunidade de provar começaram a pedir para 
confeccionarem este doce para dar a outras pessoas como 
forma de pagamento de favores, especialmente como ofer-
ta para o médico de família.  Este é preparado em fôrma 
rectangular, comercializado às fatias e envolvido em calda 
quente de açúcar.
Ovar. - O pão de ló  de Ovar tem a forma de uma brôa e 
é feito de uma massa leve e fofa. A côdea é muito fina e 
húmida com uma cor acastanhada (o “ló”), À sua volta tem 
uma orla de massa cremosa com a cor amarelo-ovo. Tradi-
cionalmente é envolvido em papel de linho branco.   Pouco 
se conhece sobre as suas origens.  Há quem diga que uma 
freira tenha divulgado a receita a algum familiar ou amigo 
residente em Ovar.  No séc.XIX o pão de ló era confec-
cionado pelas famílias  Arrota, a Guedes, a Presódias e a 
Virgílio.
Margaride.  - A povoação de Margaride hoje, a vila de Fel-
gueiras.  O fabrico do pão de ló ou pão leve, em Margaride 
data de há mais de dois séculos proveniente de uma mu-
lher chamada Clara Maria. Quando esta morreu a senhora 
que vivia consigo, Antónia Filix continuou a fabricar pão de 
ló, tendo em sua companhia Leonor Rosa que tinha ficado 
ao encargo e cuidado da sua patroa Clara Maria. Leonor 
aqui viveu até aos 16 anos, tendo sido raptada e mais tarde 
veio a casar-se com o seu raptor.  Nessa altura foi para Lixa 
fabricar pão de ló em Margaride.
Mais tarde Leonor veio a casar pela segunda vez mudan-
do-se para a residência do segundo marido, onde actual-
mente está instalada a fábrica de pão de ló de Margaride.   
Anos mais tarde, Leonor Rosa ficou viúva e resolve casar-
se com o marido da sua criada.   Leonor Rosa da Silva 
felece a 9 de Julho de 1898, sem descendentes e instituiu 
como herdeiro o seu terceiro marido – Joaquim Luíz da 
Silva. Joaquim Silva ao falecer em 1909 deixa como seu 
herdeiro o seu irmão José Maria da Silva falecido em 1940. 
José Maria Lickfold da Silva herda a fábrica do Pão de Ló 
de Margaride – Leonor Rosa da Silva, Sucr.       Leonor 
Rosa durante mais de cinquenta anos de trabalho conse-
gue tornar conhecido, em Portugal e no Brasil, o seu pão 
de ló de Margaride cujo nome é, hoje, bastante renomado.
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HIV sem mitos

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

Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial 
de Luta contra a Aids. A data alerta para 
a necessidade de prevenção do vírus 
do HIV, que ataca nosso sistema imu-
nológico. As principais formas de conta-
gio são o compartilhamento de objetos 
perfurocortantes (como seringas) e as 
relações sexuais sem proteção. Com 
um período de incubação que pode 
durar anos, muitos portadores do HIV vivem anos sem saber 
que carregam o vírus. Além disso, portador do vírus pode nunca 
apresentar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que ficou 
conhecida pela sigla em inglês - AIDS.

Apesar dos primeiros casos já terem mais de 30 anos, mui-
tos mitos e dúvidas ainda cercam a doença. O primeiro erro 
é associá-la à homossexualidade. Atualmente, a maioria dos 
novos casos ocorre entre heterossexuais. Outro erro comum é 
tentar restringir as faixas etárias de risco. Desde o surgimento 
das pílulas para disfunção erétil, muitos casos tem surgido entre 
idosos. Do outro lado, o número de infeccionados entre os mais 
jovens também cresce, talvez por não terem vivido a epidemia 
inicial e não perceberem a real gravidade da doença.

Ainda que a incidência seja maior entre os homens, essa di-
ferença vem caindo brutalmente. A mulheres, que eram apenas 
14% dos casos, já respondem por 37% dos infectados. Para 
quem não sabe, mulheres são mais propensas à contaminação 
pelo HIV por fatores biológicos, pois a vagina é uma área mais 
propensa à penetração do vírus e possui uma superfície de con-
tato maior que o pênis. Mas, ainda pior que a vulnerabilidade 
biológica, é a vulnerabilidade social. Muitas mulheres sentem-se 
coagidas a fazer sexo sem preservativo, principalmente quando 
estão numa relação estável e monogâmica, mas a maioria das 
mulheres acaba sendo contaminada pelo próprio parceiro.

O tratamento através de medicamentos antiretrovirais im-
pede que o vírus se multiplique. No entanto, como o vírus pode 
ficar “invisível” - em estado de latência -, o tratamento não pode 
ser interrompido nunca, ainda que o paciente pareça curado. 
Descobrir a doença precocemente ajuda o tratamento, portanto 
fazer o teste é fundamental. O ideal é que todos façam o exame 
em algum momento da vida, já que a doença que não escolhe 
cor, raça, idade, estado civil, sexo, classe social nem orientação 
sexual. O teste, além de gratuito, possui resultado é rápido e si-
giloso. Para mais informações, procure um Centro de Testagem 
Anônima ou informe-se pelo Disque-Saúde: 0800-61-1997.

NOSSA SAÚDE

Sempre mar-
cando presen-
ça, na aldeia 
Portuguesa, 
Dr. Luiz Inove, 
Dr. Hélio Mota 
e Sr. Alfredo da 
Ótica

Gente boa e amiga no Cantinho das Concertinas, 
Domingos, do Grupo Graça da Vila de Restauran-
tes e os amigos, Mariângela, Tatiana, Helder, Car-
los e Jean

Uma dupla dinâmica, saboreando as delicias do 
Cadeg, Dr. Valdinar Junior, Advogado do Polo Ben-
fica, e Daniel Faria, da Loja Chico Faria Flores 

Uma turma da pesada no Restaurante Egshow, Ale-
xandre Cucco, Fabio Lopes, Marcelo Penna, Presi-
dente do Mercado Municipal do Cadeg e Adão Adônis   

Marcando presença no Cantinho das Concertinas, 
José Matos, Coronel Almeida, do 13º batalhão, To-
ninho, Márcia, Manoel Pinto e Bandeira, comemo-
rando o Natal antecipado

CADEG SEMPRE UMA BOA OPÇÃO


