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CASA DA VILA DA FEIRA COMEMORA  61 ANOS DE FUNDAÇÃO
PRIMEIRA VISITA DO PRESIDENTE DA CMSMF – DR. EMÍDIO SOUSA



SORRIA

Sorria, embora seu coração esteja doendo
Sorria, mesmo que ele esteja partido
Quando há nuvens no céu
Você sobreviverá... 
Se você apenas sorri
Com seu medo e tristeza
Sorria e talvez amanhã
Você descobrirá que a vida ainda vale a pena ...
Ilumine sua face com alegria
Esconda todo rastro de tristeza
Embora uma lágrima possa estar tão próxima
Este é o momento que você tem que continuar tentando
Sorria, pra que serve o choro?
Você descobrirá que a vida ainda vale a pena
Se você apenas...
Se você sorri
Com seu medo e tristeza
Sorriso e talvez amanhã
Você descobrirá que a vida ainda vale a pena
Se você apenas Sorrir...
Este é o momento que você tem que continuar tentando
Sorria, pra que serve o choro
Você descobrirá que a vida ainda vale a pena
Se você apenas Sorrir

Charles Chaplin

Li e Passo para Vocês



 A Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, realizou dia 18 de julho de 2014, com início às 
20:30 horas, a Sessão Solene comemorativa, dos seus sessenta e um anos de fundação.
 A efeméride foi comemorada no Salão Social, que tem o nome do Ex-Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira, Dr. Alfredo de Oliveira Henriques.
 A Sessão foi presidida pela Excelentíssima Srª. Drª. Susana Filipa Madeira Sabrosa Audi, 
Cônsul-Adjunta, representando o Dr. Nuno de Mello Bello, Cônsul Geral de Portugal no Rio de Janeiro; 
que compunha a mesa de Honra junto com o Sr. Ernesto Boaventura – Presidente da Casa da Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria; Dr. Emídio  Sousa – Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da 
Feira; Dr. Alfredo de Oliveira Henriques – Ex- Presidente da CMSMF; Sr. Adão Ribeiro dos Santos- Ex-
Presidente da Casa e atual Presidente da Assembléia Geral; Sr. Antonio Simões da Conceição-Ex-
Presidente da CVFTSM e atual Vice-Presidente da Assembléia Geral; Dr. Adérito de Figueiredo Neves – 
Membro da Comissão Fiscal desta Casa; Dr. Joaquim Felipe Marques Mendes , representando o Dr. 
Ricardo Emmanuel Vieira Coelho-Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de 
Janeiro ; Antonio da Silva Correia – Vice-Presidente de Patrimônio do Real Gabinete Português de 
Leitura; Dr. Flávio Alves Martins Presidente da Casa do Distrito de Viseu e Representante do Dr. Antonio 
Gomes da Costa – Presidente da Federação das Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras; Sr. 
Henrique Loureiro – Representando a Real Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros;  Dr. 
Carlos Páscoa Gonçalves – Deputado da Assembléia da Republica Portuguesa; Sr. Carlos César dos 
Santos – Presidente da Casa dos Poveiros, onde foram realizadas nossas primeiras reuniões, depois da 
fundação desta Casa;  Srª. Flávia Piana – Chefe de Gabinete, representando o Dr. Marcelo Calero – 
Presidente do Comitê 450 RJ; Vereador Reimont Luiz Otoni Santa Bárbara; 
 A Excelentíssima Cônsul-Adjunta e Presidente da Mesa, solicitou a execução dos hinos 
nacionais de Portugal e do Brasil.
 O cerimonial esteve a cargo de Pedro Paulo e Margarete Correia.
 A Presidente da mesa, convidou o Sr. Ernesto Boaventura para que fizesse sua oração alusiva a 
data.
 O Presidente Ernesto Boaventura ao terminar seu discurso passou a palavra ao Sr. Dr. Alfredo de 
Oliveira Henriques para que fizesse a apresentação do Orador da noite, Dr, Emídio Ferreira dos Santos 
Sousa, atual Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Ao terminar sua apresentação 
convidou o Dr. Emídio Sousa para que fizesse sua explanação alusiva à data.
 Ao término de seu discurso o Dr. Emídio Sousa, passou as mãos do Sr. Ernesto Boaventura e da 
Drª. Susana Audí algumas prendas.
 O Presidente Ernesto Boaventura entregou o “Título de Benemérito”, ao Dr. Emídio Sousa.
 É de praxe, no dia do aniversário desta Casa, agradecer aqueles que se distinguiram pelo seu 
trabalho e pela colaboração. Foram convidados para receber seus títulos de Grande Benemérito: Bruno 
Moreira da Conceição – José Esteves Pacheco – Márcio Dantas da Rocha e Dr. Nelson Coelho da Luz.
 Não poderia terminar a Sessão Solene, sem que fossem homenageadas algumas senhoras 
presentes.
 A Diretora do cerimonial solicitou a Senhora Rose Boaventura, Primeira Dama da Casa da Vila da 
Feira para que fizesse as  homenagens: A Excelentíssima Drª.Susana Felipa Madeira Sabrosa Audi – 
Cônsul-Adjunta Geral de Portugal no Rio de Janeiro; a Senhora Maria Irene de Castro Silva Sousa, 
esposa do Orador da noite – Dr. Emídio Sousa – Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da 
Feira e a Senhora Maria Dorinda Reis Vieira Oliveira Henriques, esposa do Ex-Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira – Dr. Alfredo de Oliveira Henriques.
 A Dra. Susana Filipa Madeira Sabrosa Audí, falou algumas palavras referentes ao evento, 
agradeceu a presença de todos e encerrando a Sessão, em nome do Presidente Sr. Ernesto Boaventura 
convidou a platéia para um “Coquetel”. 

A CASA DA VILA DA FEIRA COMEMOROU SEUS 61 ANOS DE FUNDAÇÃO
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Laboratórios médicos

MEDALHA DE OURO ATRIBUÍDA A ALFREDO HENRIQUES

 A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira deliberou distinguir o antigo presidente da 
Autarquia, Alfredo de Oliveira Henriques, com a Medalha de Ouro do Município, que lhe confere o título 
de “Cidadão Honorário de Santa Maria da Feira”, o mais alto galardão atribuído pelo Município.

 A proposta, apresentada pelo atual presidente, Emídio 
Sousa, destaca “o percurso de vida dedicado à causa pública, 
que ficará indelevelmente ligado à história de Santa Maria da 
Feira”.
 “Alfredo Henriques dedicou 34 anos consecutivos da sua 
vida ao concelho de Santa Maria da Feira, seis como vereador e 
28 como presidente, conseguindo, graças à sua forma de 
atuação, pautada pelo trabalho persistente, dedicação, 
humanismo, elevação e honestidade, um desenvolvimento 
notável para o Município, que na sua liderança ressurgiu como a 
centralidade da Terra de Santa Maria”, lê-se na proposta 
apresentada ao Executivo.
 Na mesma sessão do Executivo foi aprovada a proposta 
de distinção do causídico feirense Celestino Portela com a 
Medalha de Mérito Municipal, pelos serviços prestados às 
comunidades santamarianas e à cultura feirense.
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DISCURSO DO SR. ERNESTO

 Excelentíssima Senhora Dra. Susana Audi, Cônsul-
Adjunta de Portugal no Rio de Janeiro;
 Excelentíssimo Senhor Dr. Emídio Sousa, Presidente da 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira;
 Excelentíssimo Senhor Dr. Alfredo de Oliveira Henriques, 
Ex-Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira;
 Demais Membros da Mesa
 Minhas Senhoras e Meus Senhores
 Tornou-se uma norma ao celebrar o aniversário de 
qualquer uma das nossas Casas Regionais – Como fazemos 
hoje – evocar a sua trajetória, Louvando o trabalho das gerações 
que nos precederam na luta do dia a dia para concretizar sonhos, 
construir uma sede, angariar associados, atrair a juventude e 
manter as tradições e os valores culturais, de uma determinada 
região de Além-Mar.
 Esta é a hora adequada para falarmos do futuro desta 
Instituição.

 O futuro que está chegando, cheio de mudanças e transformações.
  Um futuro que já começou a ser construído e que, sob muitos aspectos, vai depender da preservação maior ou 
menor daquelas matrizes que nos identificam.
Cabe-nos falar da emigração portuguesa. Tema este muito bem abordado pelo Dr. Antonio Gomes da Costa em seu 
livro: “A Brasilidade dos Portugueses”:
A Comunidade Portuguesa do Brasil mostra-nos duas fases bem distintas.
  A primeira é constituída pelos remanescentes de uma emigração que se processou em grande escala até os 
anos 60, Gente humilde que veio realizar no Brasil seus projetos de vida. 
Meio século depois, essa parcela da Comunidade está envelhecida, integrada definitivamente ao país de acolhimento, 
mantendo dezenas de Associações que atuam em diversas vertentes e reforçada com os filhos e netos, já brasileiros.
 A segunda fase é formada por empresários e profissionais qualificados. portugueses chegados recentes que 
vieram com outra formação, eles não vieram para arriscar a sorte.

 O seu percurso também vai ser diferente no Brasil. Não substituirão a mão de obra; não serão caixeiro nos 
armazéns; não serão “burro sem rabo” nas feiras livres.
 Pelo contrário: vem para administrar investimentos e trazer novas tecnologias; é pessoal qualificado; tem 
contrato de trabalho, cartão de crédito e plano de saúde.
 O antigo emigrante vinha jovem, quase sempre com pouco preparo. 
 Essa gente deu ao país que os acolheu uma contribuição admirável para o seu desenvolvimento, e soube 
honrar, para além de suas próprias limitações, o nome de Portugal. 
 Essa realidade nos assusta: 
 Que futuro terá essa Comunidade?
 Hoje já não é fácil compor uma chapa para a diretoria de uma associação. Uns alegam pouco tempo, outros 
falta de verbas e incentivos.
 Ano passado nos despedimos do Dr. Alfredo de Oliveira Henriques, mas tínhamos certeza que ele voltaria a 
esta Casa muitas vezes, não mais como mandatário da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, mas como grande 
amigo de todos nós.
 Hoje é um dia especial para começarmos uma grande amizade e uma saudável parceria com o Dr. Emídio 
Sousa.
 Há 61 anos precisamente surgiu a idéia de fundar uma Casa que seria, no Brasil, uma espécie de Consulado 
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Santamariano. 
 Cabe-nos lembrar o que disse Abraham Lincoln: “O êxito na vida não se mede pelo caminho que se conquistou, 
mas sim pelas dificuldades que se superou no caminho”.  
 Desde 1991, estabeleceu-se um estrito relacionamento entre a Câmara de Santa Maria da Feira e a Casa da 
Vila da Feira, do Rio de Janeiro, relacionamento esse que perdura até hoje.
 Cremos, Dr. Emídio, que a solução para a continuidade das nossas Associações, será o investimento na 
cultura, no esporte e no lazer.
 Temos pensamentos idênticos para o investimento na cultura.
 Hoje estamos buscando parcerias com autoridades brasileiras, portuguesas e desde já contamos com uma 
parceria entre a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, para que este Consulado Santamariano em terras de 
Além-Mar continue altivo, e que seja como o “Nosso símbolo o Castelo da Feira” o qual nem os temporais, Nem o 
decorrer dos séculos, Nem as guerras conseguiram destruir.
 Não podemos deixar de fazer votos de sucesso no exercício do importante cargo que Sua Excelência assumiu 
como Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
 Saiba que deste lado do Atlântico, ficamos a apostar no seu empenho e na sua competência e na sua entrega à 
causa pública, para que alcance o maior êxito em seu cargo. 
 Agradeço a Deus, aos meus companheiros de Diretoria, aos membros do Conselho Deliberativo, da 
Assembléia Geral, do Conselho Fiscal, ao Departamento Feminino, aos componentes do Grupo Folclórico Almeida 
Garrett e do Rancho Folclórico Infanto-Juvenil Danças e Cantares das Terras da Feira, aos Funcionários, aos 
Associados, aos Amigos, À Imprensa. Não poderia esquecer também de minha família e de todos que fazem com que 
esta Casa seja um marco Santamariano no Brasil. 

Bem Haja!

             Convido o Dr. Alfredo de Oliveira Henriques, para fazer a apresentação do Dr. Emídio Sousa, 
Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que será o nosso Orador na noite de hoje.
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 Senhor Presidente da Casa da Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria
 Senhores Ex-Presidentes
 Senhora Representante do Cônsul de Portugal
 Senhor Vereador da Prefeitura do Rio de 
Janeiro
 Demais membros da Mesa,
 Caros Amigos,
 É com emoção que hoje estou aqui convosco.
 Sinto que estou entre verdadeiros amigos de há 
longa data.
 A todos saúdo com um preito de agradecimento 
pela amizade que sempre me demonstraram ao 

longo dos últimos anos. 

 Sendo verdade que sempre senti a vossa amizade, também é verdade que a Casa da Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria sempre ocupou um lugar especial entre tantos que marcaram, os meus 
longos anos de vida autárquica. 
 Foi comigo, como Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira que se estreitaram 
as relações institucionais e pessoais entre o Município de Santa Maria da Feira e a Casa da Vila da Feira 
no Rio de Janeiro.  
 Saúdo todos os Ex-presidentes desta Casa pela colaboração e verdadeira amizade que 
consolidamos.
 Hoje, estou aqui entre vós com uma missão especial e que muito me honra, para efetuar a 
apresentação oficial do Dr. Emídio Sousa, novo Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da 
Feira. 
 Emídio Ferreira dos Santos Sousa, natural da freguesia de Fiães do Concelho de Santa Maria da 
Feira.
 Nasceu a 30 de Setembro de 1960. É casado e pai de três filhos, a quem deu formação superior. 
 De família sem grandes possibilidades económicas fez-se por ele próprio. Foi trabalhador 
estudante, nomeadamente como empregado de café, distribuidor de encomendas em fábricas de 
cartonagem. No período de férias, em França, trabalhou na apanha da maçã e na construção civil.  
 É licenciado em Administração Autárquica pela Universidade Portucalense; Diplomado com o 
Curso de Administração Autárquica (1983/1985), pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica – 
Coimbra; Pós-Graduado em Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; Formador certificado pelo IEFP, 
fazendo parte da bolsa de formadores do IDICT para a área da Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho; Possui Master em Administração Pública pela Universidade Católica Portuguesa. 
 Enquanto estudante, exerceu várias atividades. Ingressou nos SMAS de V. N. de Gaia em Agosto 
de 1986 como funcionário administrativo, tendo passado a ser responsável pelo Setor de Recursos 
Humanos de 1991 até Abril de 1999; Foi responsável pelo Setor de Recursos Humanos e Secretaria 
Geral de Águas de Gaia, EM de Abril de 1999 até Novembro de 2001; Foi Secretário-Geral da Empresa 
“Águas de Gaia, EM”, 2001/2005; Foi responsável pelo projeto de limpeza, requalificação e reabilitação 
das ribeiras e linhas de água do Município de Vila Nova de Gaia, Novembro de 2000 até Novembro de 
2005; Foi responsável pela gestão da orla marítima de Vila Nova de Gaia e candidatura das respetivas 
praias ao galardão da Bandeira Azul da Europa, desde 2001 até 2005. 
 A requalificação da orla marítima em Gaia é hoje uma das obras de referência na orla marítima 
portuguesa. 
 De acrescentar que foi formador em várias ações de formação para Técnicos Superiores de 
Segurança e Saúde no Trabalho, módulo de Gestão da Prevenção; foi formador em “Técnicas de 
Reabilitação de Ribeiras”.
 Sendo eu Presidente, foi Vereador em regime de permanência da Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira, com os Pelouros do Ambiente, Obras Municipais e Proteção Civil, desde Novembro de 
2005 até Outubro de 2009; e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, com os 

PRONUNCIAMENTO DO DR. ALFREDO HENRIQUES

VISITE�O�NOSSO�NOVO�SITE:� www.viladafeira.com.br
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Pelouros do Ambiente, Obras Municipais, Proteção Civil e Saúde, desde Novembro de 2009; Foi ainda 
Presidente da Direção da ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de 
Santa Maria; Presidente do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal “PERM-TSM – 
Parque Empresarial da Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM”; e Membro do 
Conselho de Administração do ISVOUGA (Instituto Superior de Entre Douro e Vouga).
 Enquanto docente foi Professor convidado do Instituto Superior Politécnico Gaya (Ispgaya), 
regente da disciplina de Ciência da Administração (2001/2006); e Professor convidado do ISPGaya nos 
Cursos de Pós-Graduação em Gestão Pública, Regional e Local – Módulo de Ciência da Administração 
(2004/2005);
 Fez várias comunicações e trabalhos apresentados em conferências e seminários, 
principalmente na área do ambiente. 
 Foi jogador de voleibol, futebol e treinador de futebol. 
 Na atividade política começou como membro da Assembleia de Freguesia de Fiães de 1989 até 
1997 (é o primeiro grau da carreira política); Foi Presidente da Assembleia de Freguesia de Fiães desde 
1998 até 2001; Membro da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira desde 1998 até 2005; Vogal 
da Comissão Política da Seção de Santa Maria da Feira do PSD de 2002 a 2003; Vice-Presidente da 
Comissão Política da Seção de Santa Maria da Feira do PSD, de 2004 a 2005; Presidente da Comissão 
Política da Seção de Santa Maria da Feira do PSD, de 2005 a 2011.
 Minhas Senhoras e Meus Senhores 
 Um homem que se fez com trabalho, esforço e muito sacrifício, o Dr. Emídio Sousa, Presidente da 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

Dr. Alfredo de Oliveira Henriques - Ex-Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira,
convida o Dr. Emidio de Souza para fazer seu pronunciamento.
Rio de Janeiro (Brasil), 18 de julho de 2014.   
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 Exmª. Senhora Cônsul-Geral Adjunta de 
Portugal no Rio de Janeiro, Drª. Susana Audi;
 Exmº. Senhor Ernesto Pires de 
Boaventura, Presidente da Casa da Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria;
 Demais membros da Mesa:
 Minhas Senhoras e meus Senhores:
 É a primeira vez que visito o Brasil.
 É uma honra e um enorme privilégio ser 
recebido de forma tão calorosa e amiga nesta 
“Cidade Maravilhosa” do Rio de Janeiro, e de 
uma forma especial aqui, na Casa da Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria.
 Todos os feirenses que já estiveram cá 
falam do saber receber, da gentileza e do 
carinho genuíno das pessoas ligadas a esta 

prestigiada instituição.
 Agora também posso dar o meu testemunho na primeira pessoa.
 De fato, sentimo-nos em casa desde o primeiro momento em que pisamos o solo brasileiro. Muito 
Obrigado!
 Agradeço ainda a honra e o privilégio de ter sido apresentado a  todos vós por um grande amigo, 
e amigo de longa data desta Casa, por quem tenho uma enorme estima e admiração – Alfredo 
Henriques.
 Em várias ocasião, tive a oportunidade de elogiar publicamente o trabalho que Alfredo Henriques 
desenvolveu em Santa Maria da Feira ao longo de 34 anos consecutivos, seis como Vereador e 28 como 
Presidente de Câmara.
 Não poderia deixar de, também aqui, neste espaço emblemático que é o “Salão Alfredo 
Henriques”, fazer esse merecido elogio público.
 Alfredo Henriques dedicou metade da sua vida à causa pública e a Santa Maria da feira. 
Conseguiu um desenvolvimento impar para a nossa terra, que nos orgulha. Conseguiu-o com trabalho, 
mas também com grande humanismo, elevação e honestidade, que todos lhe reconhecem.
 Alfredo Henriques deixou a Câmara Municipal em outubro do ano passado. Em poucos meses, 
foi homenageado por inúmeras e prestigiadas instituições de Santa Maria da Feira, que quiseram 
prestar tributo ao Homem e ao Autarca.
 No passado dia 10 de junho, na cerimônia oficial do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, a mais alta figura do Estado português – o Presidente da República Aníbal 
Cavaco Silva – reconheceu o trabalho de Alfredo Henriques, condecorando-o com a Comenda da 
Ordem de Mérito, destinada a galardoar atos ou serviços meritórios que revelem abnegação em favor da 
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comunidade.
 Abnegação em favor da comunidade. A expressão sintetiza na perfeição a percurso deste 
Homem.
 A condecoração do Presidente da República é justa e merecida.
 Senhoras e Senhores:
 Com Alfredo Henriques o Município conheceu um extraordinário ciclo de desenvolvimento, 
estando hoje dotado de todas as infraestruturas básicas (abastecimento de água, recolha e tratamento 
de esgoto, estradas, eletricidade, gás, telecomunicações, etc.) e serviços públicos de qualidade – na 
Ação Social, na Saúde, na Cultura, na Educação, no Ambiente, no Urbanismo, nas Acessibilidades.
Com Alfredo Henriques, o Município reconquistou a centralidade de toda a região das Terras de Santa 
Maria.
Gostaria muito que os portugueses e luso-descendentes, tivessem a oportunidade de conhecer esta 
nova face de Santa Maria da Feira e do Pais.  
 Os que visitam o Portugal de hoje ficam impressionados com o desenvolvimento do pais e das 
suas cidades de origem.
 É certo que o nosso Pais não escapou à crise econômica e financeira que nos últimos anos afetou 
a Europa e o Mundo, e conduziu a uma nova vaga de emigração jovem e qualificada, sendo o Brasil um 
dos destinos preferências. Mas estamos confiantes nos indicadores de recuperação econômica que 
temos vindo a registrar.
 Em Portugal, e um pouco por toda a Europa, vivemos um novo ciclo, focado no imaterial, no 
desenvolvimento econômico, no emprego, no aumento da competitividade, na produção de 
conhecimento.
 O Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Santa Maria da Feira segue 
esta linha de atuação. Centra-se no trabalho em rede e na cooperação estratégica para a área 
econômica, assente numa cultura empresarial cada vez mais voltada para o exterior, mas também na 
captação de investimento para o nosso território, potenciando os nossos fatores de atratividade para 
Viver e Investir em Santa Maria da Feira.
 E são muitos os fatores de atratividades:
 Antes de mais, os elevados índices de segurança do Município, o mercado imobiliário 
competitivo, e a completa rede de Serviços de Saúde, Educação e Ação Social. 
 Santa Maria da Feira beneficia de uma localização geográfica privilegiada. Situa-se a 20 
quilômetros da cidade do Porto e está a duas horas de distância de Paris, Londres, Roma e Zurique – um 
pouco mais longe do Rio de Janeiro, a cerca de dez horas de avião. 
 O Município está no centro do mais importante pólo industrial de Portugal e o que mais exporta – 
pólo esse dotado de uma completa e eficaz rede de transportes e acessibilidades (autoestradas, 
ferrovias, aeroporto e portos de mar).
 Santa Maria da Feira concentra cerca de 15 mil empresas. Tem o maior centro de transformação 
de cortiça do mundo e um dos maiores pólos nacionais da indústria do calçado, sendo ainda sede de 
empresas de grande expressão em setores relevantes como o cartão e embalagens, tintas, cerâmicas, 
ferragens, máquinas e ferramentas, metalurgia e eletromecânica.
 Contribuímos de forma decisiva para a imagem de excelência dos produtos fabricados em 



Portugal, sobretudo pela qualidade e inovação.
        Estamos, por isso, cada vez mais apostados em internacionalizar o nosso talento e a nossa 
criatividade, porque sabemos fazer e temos muita gente a fazer bem em Santa Maria da Feira.
 A Câmara Municipal será sempre um elemento facilitador neste caminho rumo à 
internacionalização – seja nas ações externas de cooperação, missões empresariais e encontros 
institucionais, seja na presença em certames internacionais e na visita de delegações estrangeiras ao 
nosso território.
 Queremos elevar e afirmar a nossa tradição industrial e nosso saber-fazer de geração junto dos 
mercados internacionais, dando especional atenção aos país com quem mantemos relações de 
amizade e cooperação, sempre numa perspetiva “Win Win”, em que todos possam beneficiar e melhorar 
a qualidade de vida das suas comunidades.
 Defendo que os negócios são bons quando interessam a todas as partes. Acredito que a 
cooperação econômica é um projeto ganhador para todos.
 Sou também um acérrimo defensor dos empresários. É através do seu arrojo, da sua capacidade 
de assumir riscos, de inovar e de desenvolver ideiais que se cria riqueza e se promove o emprego em 
cada país. Por isso, as nossas políticas municipais de incentivo privilegiam os investidores, os 
empresários e os empreendedores.
 Aproveitando esta minha deslocação ao Brasil, estive reunido, ontem à tarde, com o Senhor 
Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, Dr. Ricardo Coelho, que 
teve a gentileza de me receber. Neste primeiro encontro dialogamos sobre possíveis formas de 
cooperação entre as cidades de Santa Maria da Feira e Rio de Janeiro, que passarão necessariamente 
pela criação de parcerias locais.       

 Esta tem sido a nossa forma de atuação as relações de proximidade e as parcerias estratégicas, 
visando um conjunto de objetivos que beneficiem as partes envolvidas.

 E que objetivo são esses?
- Internacionalizar empresas e produtos;
- Globalizar negócios e oportunidades;
- Atrair investimentos;
- Investir na formação e na qualificação;
- Promover a criação de emprego. 

 Na persecução destes objetivos, apresentamos em março deste ano, ao Senhor Primeiro-
Ministro de Portugal e a centenas de empresários de santa Maria da Feira, o nosso plano de 
desenvolvimento econômico e de internacionalização, que mereceu grandes elogios do Chefe do 
Governo, pelo caminho que estamos a seguir e pelas ferramentas que desenvolvemos.

        Para além de um vídeo e de uma revista promocional do nosso território, focada no setor 
econômico – que já tive a oportunidade de oferecer a algumas entidades aqui no Rio de Janeiro – 
criamos um espaço virtual de negócios ativo e colaborativo, onde empresas e cidadões de todo o mundo 
podem promover os seus projetos e gerar oportunidades de negócio. Trata-se da plataforma de 
business network bizfeira.
 Pretendemos que esta plataforma – que registrou uma grande adesão de empresários logo na 
fase de arranque – seja alimentada por todos aqueles que, um pouco por todo o mundo, mantenham 
contatos e negócios com Santa Maria da Feira, de uma forma  especial os portugueses da diáspora, que 
têm sido parceiros privilegiados nas ações de promoção externas que já realizamos em França, na 
Suíça, em Moçambique, na Venezuela e em Marrocos, e que pretendemos fomentar aqui no Brasil.
 Aproveito esta oportunidade para convidar todos os empresários portugueses, luso-
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descendentes e brasileiros a fazerem o seu registro nesta plataforma – o registro é gratuito – abrindo 
assim mais uma porta para a promoção dos seus negócios.

 Minhas Senhoras e Meus Senhores:

 Temos duradouras relações históricas e afetivas com o Brasil.
 Temos um passado que nos une. Falamos a mesma língua – um dos mais importantes capitais 
que temos e uma preciosa ferramenta na globalização.
 A língua Portuguesa, que no passado dia 27 de junho completou 800 anos de existência, é um 
poderoso veículo de união e progresso. É nosso dever celebra-la, preserva-la, fomentá-la e dela tirar o 
melhor proveito.
 No passado dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o 
canal público de televisão RTP transmitiu, em direto do Palácio de São Clemente – Sede do Consulado 
Geral de Portugal, aqui no Rio de Janeiro – a emissão especial “O que une os portugueses”, que segui 
com toda a atenção.
 Um dos convidados desse programa foi o Dr. Antonio Gomes da Costa, Presidente da Federação 
das Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras e Presidente do Real Gabinete Português de Leitura, 
que falou de “valores maiores que unem os portugueses” e da “obra associativa que permanece com um 
vigor extraordinário” no Brasil.
 A Casa da Vila da Feira é um excelente exemplo desse vigor extraordinário da obra associativa 
dos portugueses, da preservação da cultura e das raízes lusas no Brasil.
 Apesar de ser a primeira vez que visito esta associação, há muito que acompanho com grande 
interesse, embora à distância, o trabalho desenvolvido pelas pessoas desta Casa.
 É de louvar a forma empenhada como preservam e divulgam as tradições portuguesas, de uma 
forma especial para nós a secular Festa das Fogaceiras – a mais antiga e identitária festividade de  
Santa Maria da Feira.
 Não tenho dúvidas de que o capital mais preciso da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria 
são pessoas. Sem elas, sem a sua persistência e dedicação, sem este amor às raízes, não estaríamos 
aqui reunidos, passados 61 anos da fundação desta instituição.
 Fundadores, dirigentes, colaboradores dos vários departamentos todos, sem exceção, têm o seu 
papel na presrminar ervação e afirmação deste pedacinho de Portugal no Rio de Janeiro.
 Estou certo de que a participação da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria nas 
comemorações dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, cidade fundada por portugueses, em muito 
elevará a efeméride.
 Como sempre, o Departamento Feminino e o Departamento Artístico vão trabalhar de forma 
empenhada para dignificar e perpetuar as raízes portuguesas neste ciclo de comemorações.
 Estarei atento ao número especial do Boletim Informativo “O Feirense”, dedicado a esta 
efeméride. Gosto de acompanhar esta publicação, seja na versão em papwl, seja através da internet. É 
uma forma de estarmos próximos, mesmo separados por um imenso oceano.
 Senhoras e Senhores:
 Antes de terminar esta minha intervenção, gostaria de fazer um convite a todos aqueles que 
tiveram a oportunidade visitar Santa Maria da Feira e a região Norte de Portugal no mês de agosto. Não 



deixem de aproveitar, nos primeiros dez dias, a nossa Viagem Medieval em Terras de Santa Maria – o 
maior  evento de recriação histórica do nosso País e um dos melhores da Europa.
 Portugal é um destino cada vez mais presente na rota do turismo internacional, e a Viagem 
Medieval é assumidamente um dos grandes acontecimentos nacionais. Por isso, reunimos condições 
ímpares para a internacionalização deste produto cultural.
 Queremos abri-lo ao Mundo.
 Ao fim de 18 edições, a Viagem Medieval é um projeto consolidado e auto-sustentável.
 É o evento cultural mais estruturante e com mais impactos positivos  para o nosso território – 
impactos culturais, sociais e econômicos.
 A partir de agora, a nossa aposta é captar cada vez mais visitantes estrangeiros e exportar a 
nossa experiência e saber-fazer na área da cultura.
 De resto, é já significativo o número de associação culturais de Santa Maria da Feira que 
exportam as suas criações artísticas para mercados externos e outras perspectivas com otimismo o 
mesmo caminho.
 Entendo que a Cultura pode e deve ser, também um importante fator gerador de riqueza.
 Defendo a internacionalização e a exportação de tudo aquilo que fazemos bem.
 E “fazer bem” é também uma marca da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria. É tão rico o 
legado e somos tão bem recebidos e acompanhados, que nos sentimos plenamente em família.
 É este o sentimento que partilho com a minha esposa Irene, desde o primeiro momento em que 
chegamos a esta “Cidade Maravilhosa”.
 Podem ter a certeza de que levamos a melhor das recordações de todos vós.
 Para concluir permitam-me que vos deixe aqui um desafio:
 Como referi antes, comemoramos 61 anos da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria. São 
muitos anos e a memória da Vila da Feira vai-se esvaecendo à medida que as leis naturais da vida vão 
levando os mais velhos.
 Seria uma perda imperdoável e irreparável não desenvolvermos todos os esforços para manter, 
avivar e renovar estes laços que nos unem. A cooperação econômica, os negócios, o “business”, podem 
ser uma excelente oportunidade de retomar com força redobrada as nossas ligações. Portugal é a 
melhor porta de entrada na Europa e o Brasil interessa aos Portugueses. Os luso-descendentes e os 
brasileiros têm um lugar muito especial no nosso coração e as distâncias são agora cada vez menores. 
Porque não aproveitamos?
 Porque não fazemos tudo para ganhar este jogo num mundo de oportunidades?
 Santa Maria da Feira está à vossa espera para trabalharmos em conjunto.
 Muito obrigado e um grande bem-haja!
 Emídio Sousa – Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
 Sessão Solene comemorativa do 61º aniversário da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa 
Maria.
 Rio de Janeiro (Brasil), 18 de julho de 2014.  
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GALERIA DE FOTOS
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VILA DE AROUCA
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Tel.: +55 21 2666-5600
www.viladearouca.com.br - importados@viladearouca.com.br

VISITE�O�NOSSO�NOVO�SITE:� www.viladafeira.com.br
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 Foi realizada Missa em Ação de Graças pela passagem do 61º aniversário de fundação da Casa 
da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, com início às 11,30 horas, na Igreja dos Capuchinhos, 
celebrada pelo Frei Eduardo Melo. 
 A igreja estava repleta de fieis, amigos, associados, diretor, ex-presidentes da nossa Casa e 
representação de outras Associações que prestigiaram o evento. 
 O almoço festivo teve lugar em nosso Salão Social, que leva o nome de "Alfredo de Oliveira 
Henriques". 
 Tivemos um cardápio variado com o tradicional "Cozido à Portuguesa" e o "Bacalhau à Feirense". 
 A parte musical ficou a cargo do conjunto "TIPICOS DA BEIRA SHOW" – com Rogério Costa e 
sua equipe. 
 Os Senhores Adão Ribeiro dos Santos e Antonio Simões – Ex-presidentes da Casa; o Deputado 
Carlos Páscoa e a Senhora Marta Rocha – candidata a Deputado Estadual pelo Rio de Janeiro, bem 
como o Sr. Joaquim Felipe, Diretor Presidente do Jornal Portugal em Foco, todos estiveram no almoço. 
 O folclore teve a apresentação dos dois grupos da Casa: Rancho Folclórico Infanto Juvenil 
Danças e Cantares das Terras da Feira. 
 Contamos com a presença tanto na missa, quanto no almoço do Sr.Dr. Emídio Sousa, Presidente 
da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que foi o orador da Sessão Solene, e de sua esposa a Srª 
Maria Irene de Castro Silva Sousa, bem como do Sr.Dr. Alfredo de Oliveira Henriques – ex-presidente da 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, acompanhado de sua esposa a Srª. Maria Dorinda Reis 
Vieira Oliveira Henriques. 
 Encerrando as festividades tivemos os tradicionais parabéns, onde foi servido um belíssimo bolo 
comemorativo aos 61 anos de fundação da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria. 

MISSA E ALMOÇO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
61 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CASA DA VILA DA FEIRA
E TERRAS DE SANTA MARIA

DOMINGO 20 de Julho de 2014JULHO
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 Foi com muita honra que entendi atender ao convite da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa 
Maria para a celebração do seu 61º aniversário. 
 Foi o meu primeiro ato oficial no exterior. E como, valeu a pena!
 Encontrei o Portugal amado, os portugueses amantes e saudosos do seu país, neste belo país 
que é o Brasil.
 Que emoção estar aqui e sentir-me em casa.
 Que alegria saber que os portugueses são o melhor povos do mundo.
 Obrigado pelo trabalho e parabéns pela magnífica obra.

Emídio Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 22/7/2014.

 Foi um domingo festivo no Solar Feirense. 
 Almoço especial do dia dos pais. Tivemos o Salão Social repleto. Eram famílias que vieram 
comemorar este dia tão especial. 
 O cardápio variado onde não faltou o tradicional cozido à portuguesa e o bacalhau à feirense. 
 A música ficou a cargo do conjunto "Som e Vozes" que esta cada vez melhor, empolgando todo 
mundo. 
 A primeira dama da casa Rose Boaventura conduziu a homenagem aos pais. 
Tivemos: 

O Pai mais idoso: Tivemos um empate entre os senhores
Basílio José da Costa e o Sr. Floriano todos com 85 anos. 

O Pai mais novo foi o Sr. Edson com 29 anos; 

DEDICATÓRIA
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DIA DOS PAIS NA CASA DA VILA DA FEIRA. 



O Pai com maior número de filhos presentes foi  o Sr. Acácio Costa , com 4 filhos.

             Todos os anos nesse dia, a Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, através de sua Diretoria 
homenageia o pai do ano e a Primeira Dama Rose Boaventura leu uma bela mensagem, referente a data 
e em seguida anunciou o nome do escolhido para ser o pai do ano de 2014 – Comendador Afonso 
Bernardo Fernandes

Com Afonso Bernardo  Fernandes e sua família –Pai do ano

VISITE�O�NOSSO�NOVO�SITE:� www.viladafeira.com.br
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PORQUÊ SANTA MARIA DA FEIRA? 

NÃO HÁ SEGREDOS | FAZEMOS BEM

Emídio Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

 Graças à excelência e vanguarda das nossas 
empresas, o made in Portugal é hoje reconhecido em todo o 
mundo, devido aos elevados padrões de qualidade e 
inovação dos nossos produtos.
 O Município de Santa Maria da Feira – território que 
concentra o maior centro de transformação de cortiça do 
mundo e um dos maiores clusters nacionais da indústria do 
calçado – contribui de forma decisiva para esta imagem de 
excelência dos produtos fabricados em Portugal

 Com arrojo e visão estratégica, muitos dos nossos empresários apostaram na 
internacionalização dos seus produtos e conseguiram afirmar-se em mercados altamente exigentes e 
competitivos, pela qualidade e Facilitador no contacto com os players, o Município de Santa Maria da 
Feira está fortemente empenhado em fomentar a internacionalização das empresas do concelho, 
através de missões empresariais, relações institucionais e de negócios com cidades e presença em 
feiras internacionais, mas também de parcerias estratégicas com portugueses espalhados pelo mundo, 
numa perspetiva"Win Win”, em que todos possam beneficiar e melhorar a qualidade de vida das 
comunidades onde residem.

 Território com uma vincada identidade industrial e 
empresarial, Santa Maria da Feira é um município atrativo não só 
para investir, mas também para viver e trabalhar – pela sua 
localização privilegiada, pelo ambiente favorável aos negócios, 
pela proximidade e colaboração institucional, pela dinâmica 
cultural e social, pelo acesso à saúde e à educação e pelas 
excepcionais condições de segurança, que se traduzem em 
qualidade de vida. bizfeira

bizfeira@cm-feira.pt
Telf:   00351 256 370 803
Telm: 00351 926 664 130
Telm: 00351 965 017 029

CONTACTOS

mailto:bizfeira@cm-feira.pt
mailto:bizfeira@cm-feira.pt


Av. Brasil, 19001– Pav 53 – Loja – 2471.2770 Fax 2473.1397
Av. Brasil, 19001– Pav 43 – Boxes 31/40 – 2471.9115

Faça seu estoque com nossas embalagens reduzidas. Empacotador e distribuidor dos produtos DÁ DÁ.
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TEMOS AR CONDICIONADO EM TODOS OS NOSSOS SALÕES DE FESTAS
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NOSSO CLUBE ESTÁ DE BRAÇOS ABERTOS PARA SOCIOS E NÃO SOCIOS. PARTICIPE DE NOSSA PROGRAMAÇÃO.

DIA 05 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO NOBRE

CARDÁPIO VARIADO
MÚSICA AO VIVO

DIA 12 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO NOBRE

CARDÁPIO VARIADO
MÚSICA AO VIVO

DIA 19 (DOMINGO)
CHURRASCO SELF-SERVICE
ANIVERSÁRIO PROGRAMA

VIVA PORTUGAL 
RADIALISTAS

DIMAS E VERA RAMOS
INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO SOCIAL

CONJUNTO
TÍPICOS DA BEIRA SHOW

DIA 26 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO NOBRE

CARDÁPIO VARIADO
MÚSICA AO VIVO

DIA 09 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO NOBRE

CARDÁPIO VARIADO
MÚSICA AO VIVO

DIA 16 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO NOBRE

CARDÁPIO VARIADO
MÚSICA AO VIVO

DIA 23 (DOMINGO)
CHURRASCO SELF-SERVICE

ANIVERSÁRIO DA
CASA DE NESPERIRA E 

DOURO
INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO SOCIAL
MÚSICA AO VIVO

DIA 30 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO NOBRE

CARDÁPIO VARIADO
MÚSICA AO VIVO

DIA 07 (DOMINGO)
CHURRASCO SELF-SERVICE
ANIVERSÁRIO PROGRAMA
PORTUGAL CANTA BRASIL

ANOTONIO SIMÕES E
SIMÕES JUNIOR
APRESENTAÇÃO 
DO GRUPO DE

CANTARES DO SILVEIRO
INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO SOCIAL

DIA 14 (DOMINGO)
ALMOÇO ESPECIAL EM

COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO

RANCHO FOLCLÓRICO
INFANTO-JUVENIL

DANÇAS E CANTARES
DAS TERRAS DA FEIRA

COM APRESENTAÇÃO DO
GRUPO FOLCLÓRICO
ALMEIDA GARRETT 
INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO SOCIAL

CARDÁPIO VARIADO
MÚSICA AO VIVO

DIA 21 (DOMINGO)
ALMOÇO SOCIAL

INÍCIO ÀS 12 HORAS
NO SALÃO NOBRE

CARDÁPIO VARIADO
MÚSICA AO VIVO

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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As matérias são de total responsabilidade 
de seus autores.

O Boletim O FEIRENSE é uma publicação 
trimestral de distribuição Gratuita. 

FALE CONOSCO:
E-mail: secretaria@viladafeira.com.br

Site: www.viladafeira.com.br

ENTRE DE SÓCIO DA CASA DA 

VILA DA FEIRA, PROCURE A 

NOSSA SECRETARIA.
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FICHA TÉCNICA

Receba a mala direta com
informações da nossa programação,

entre em contato com a
secretaria ou se cadastre

pelo  site

"Rezem o terço todos os dias, para 
alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra." 

Irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado.

TODO DIA 13 DE CADA MÊS
VENHA REZAR O TERÇO COM MARIA

15 HORAS – CAPELA DA VILA DA FEIRA
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