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In memoriam

Nossa Mensagem à 

Família Luso-Brasileira

A grande mensagem 
do Natal é o amor. Jesus 

Cristo revela-nos com 
o seu nascimento que 
todos somos filhos de 

Deus, constituímos uma 
verdadeira família e somos 

efetivamente irmãos

Meus amigos,
É com a máxima alegria que a 
família Portugal em Foco vem 
com uma nova revista, evocando 
o mais belo acontecimento uni-
versal que é a festa da cristan-
dade: O natal. Dizemos família, 
sim, pois o Natal é a festa da 
família e da conciliação. E assim 
nos dirigimos à família luso-bra-
sileira, porque também é pouca 
onde os laços com a Pátria 
adquirem maior intensidade.
O português, onde quer que 
esteja, nunca quebra os laços 
com a Pátria que faz a grandeza 
da vossa vocação  universalis-
ta, ajudando a construir países, 
difundido a nossa cultura, sim-
plesmente dando testemunho da 
força da capacidade e da gene-
rosidade do homem português. 
Portanto, é com orgulho que nos 
dirigimos à comunidade portu-
guesa no Brasil, que se rejubila, 
no compasso do mundo inteiro, 
diante da aproximação da data 
do nascimento do Senhor Jesus 
Cristo. E a chegada do Natal faz 
declinar ódios, cessar questiún-
culas; uma serenidade natural 
em todas as almas: é o senti-
mento de bem-querer o próximo, 
de saúde, de paz e concórdia. 
Saudade, sim, porque nos lem-
bramos da doce terra, do seu 
Natal vivido com a família, antes 
de se dispersar pelo mundo a 
procura de “um novo mundo”, 
vindo cá, parar em terras do Bra-
sil. E, como é tradicional a sua 
Revista Portugal em Foco traz 
mensagens de boas festas das 

terras portuguesas. É a 
prova de que o seu berço 
jamais esquece os seus 
filhos emigrantes. Atra-
vés das Câmaras Muni-
cipais chegam ecos da 
terra distante; sua atua-
lidade e desejo de como 
lá, os seus compatriotas 
aqui residentes vivam 
com sublime emoção as 
festas de final de ano.
E o emigrante aqui retri-
bui, também lacrando a 
sua mensagem a todos 
os seus compatriotas e 
amigos, numa corrente 
de todas as cores e sau-
dades, onde desavenças 
são superadas. São esquecidos 
os distúrbios e os tormentos. Isto 
porque é Natal! Tempo de reno-
vação, de refletirmos e voltar-
mos o nosso espírito para a fé e 
esperança de fazer de um novo 
e mais feliz das nossas vidas.
É assim que tem de ser... Porque 
todos nós somos filhos e servos 
do Senhor. É por tudo isso que o 
Portugal em Foco saúda os seus 
amigos, anunciantes e leitores, 
tanto no Brasil, que caminha 
com entusiasmo e esperança de 
melhores dias ao receber o novo 
Governo, como em Portugal. 
Desejamos que todos os brasilei-
ros e portugueses tenham festas 
felizes; um Natal abençoado pelo 
Criador, e que o Ano Novo venha 
venturoso, com muita saúde, 
alegrias incessantes e desejadas 
conquistas. Felicidades!  
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Que nesta noite de confraternização universal as mãos se unam e os
 corações se encontrem num só pensamento de Paz e Amor, para que o 

Natal seja sempre Natal. Boas Festas - Feliz Ano Novo.
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As relações entre Portugal e o Brasil pau-
tam-se por recorrentes ciclos de aprofunda-
mento e de atualização, que resultam numa 
aproximação crescente entre os nossos paí-
ses e os nossos povos. 

Há três anos e meio como Embaixador 
no Brasil, posso afirmar, sem margem de 
dúvida, que 2015 voltou a ser um ano re-
pleto de bons exemplos e de dados con-
cretos que refletem a vivacidade do nosso 
relacionamento.

No plano político, registaram-se no-
vamente este ano visitas e encontros aos 
mais diversos níveis. Por ocasião da visita do 
Vice-Presidente Temer a Portugal, em abril 
passado, emblemática da intensidade das 
relações luso-brasileiras e da sua atualização 
permanente, foram assinados acordos que 
nos permitirão continuar a desenvolver a 
nossa parceria nas áreas comercial, científica 
e tecnológica, e social. Houve ainda visitas a 
Portugal do Ministro das Pescas do Brasil, do 
Ministro Aldo Rebelo, bem como do Ministro 
Juca Ferreira da Cultura. Em sentido inverso, 
foram também aqui recebidos, em 2015, vá-
rios membros do governo português. 

 A nível económico e comercial, o Bra-
sil é um importante parceiro de Portugal, 
quer enquanto destino das nossas expor-
tações, quer como nosso fornecedor e o 
investimento direto entre os dois países 
tem também ganho novo fôlego, refor-
çando a nossa presença neste mercado, 
da construção à energia, passando pelo 
agronegócio, o turismo e os serviços. Em 
2014/2015, e excluíndo os tradicionais 
parceiros europeus, o Brasil foi o maior in-
vestidor estrangeiro em Portugal. 

Os números das trocas comerciais – que 
se têm intensificado e diversificado ao longo 
dos últimos anos - são igualmente encora-
jadores. Entre 2010 e 2014 as exportações 
portuguesas (de bens e serviços) para o Bra-
sil cresceram, em média, 7,1% ao ano. Face 
a uma conjuntura desafiante, entre janeiro e 
agosto de 2015, as exportações portuguesas 
(de bens e serviços), desceram apenas 1,5% 
em relação ao período homólogo de 2014.

De sublinhar que, atualmente, estão 
instaladas no Brasil mais de 450 empresas 
portuguesas. As empresas brasileiras, por 
sua vez, continuam a olhar para Portugal 
como uma “porta de entrada para o mer-
cado europeu”, mas também como plata-
forma logística e de negócios para atingir 
mais de um continente. Foi aliás publicada 
recentemente a edição 2015 do ranking 
das multinacionais brasileiras da Fun-
dação Dom Cabral que aponta Portugal 
como o primeiro país europeu de destino 
daquelas empresas.  

Portugal foi ainda o 3º país em termos 

mundiais (e 1º no contexto europeu) que 
mais vinho exportou para o mercado brasi-
leiro no ano passado (ficando apenas atrás 
do Chile e da Argentina).

Uma referência também à participa-
ção do Brasil no Programa de “vistos gold” 
- um regime especial de autorização de re-
sidência para atividades de investimento 
acima dos 500 mil Euros, que é válida para 
Portugal e para todo o chamado espaço 
Schengen dentro da União Europeia. Ao 
fim de 3 anos, o programa gerou mais de 
1 bilião e meio de Euros (cerca de 6 biliões 
de Reais), com inegável contributo para a 
recuperação do mercado imobiliário por-
tuguês e o crescimento do emprego no 
país. Neste âmbito, o Brasil ocupa a 2ª po-
sição, com 98 autorizações concedidas no 
final de outubro deste ano.

Sublinhe-se que nunca tivemos tan-
tos turistas brasileiros em Portugal e 
tantos voos entre os dois países. Desde 
2013, são mais de meio milhão de brasi-
leiros a visitar-nos anualmente, fazendo 
do Brasil o 1º mercado emissor de turis-
tas fora da Europa em Portugal. Onde, 
aliás, a Comunidade brasileira é a maior 
Comunidade estrangeira residente (qua-
se 90 mil, de acordo com dados oficiais). 
O aeroporto de Lisboa funciona cada vez 
mais como placa giratória para os brasi-
leiros que viajam para a Europa, aprovei-
tando o número crescente de voos ofe-
recidos pela TAP, que são já cerca de 82 
voos semanais diretos entre Portugal e 
12 cidades brasileiras.   

Lembro ainda que, neste momento, 
há mais de 5500 estudantes brasileiros a 
frequentar universidades portuguesas, ao 
abrigo de dezenas de acordos e convénios 
estabelecidos entre universidades portu-
guesas e brasileiras. Este número deverá 
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aumentar num futuro próximo, uma vez 
que são cada vez mais as universidades 
portuguesas que aceitam os resultados do 
ENEM para as matrículas, com base num 
acordo com o INEP brasileiro. 

Uma referência igualmente para a recen-
te assinatura (em setembro e outubro deste 
ano) do Acordo sobre reconhecimento mú-
tuo do exercício profissional dos membros 
da Ordem dos Engenheiros de Portugal e 
dos Membros do Conselho Federal de En-
genharia e Agronomia do Brasil, que prevê 
a mobilidade de profissionais engenheiros 
entre Portugal e o Brasil, assente no prin-
cípio da reciprocidade e considerando as 
competências profissionais reconhecidas 
pelas duas Associações Profissionais.

No plano cultural, depois do sucesso 
do Ano de Portugal no Brasil e do Brasil em 
Portugal, em 2012 e 2013, com mais de 300 
eventos de parte a parte, este ano, as cele-
brações dos 450 anos da cidade do Rio de 
Janeiro ofereceram mais uma oportunidade 
de nos redescobrirmos através da realização 
de vários eventos culturais. Em junho deste 
ano, Portugal foi também o primeiro país a 
ser homenageado pela “Virada Cultural de 
São Paulo”, com ações de gastronomia, cine-
ma, literatura, música e turismo, no Parque 
do Ibirapuera, numa parceria com a Prefeitu-
ra de São Paulo.

Estes constituem apenas alguns exem-
plos das iniciativas e resultados concretos 
que Portugal e Brasil têm a apresentar no 
quadro das suas relações bilaterais para 
este ano e relativamente aos quais, es-
tou certo, muito contribuíram, com a sua 
dedicação e esforço, os portugueses que 
vivem no Brasil.  

A todos os leitores do Portugal em Foco 
e suas famílias, aproveito para desejar umas 
Boas Festas e um Feliz Ano Novo.  
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O Natal é a grande festa da 
Família. É tempo para pensar-
mos nos outros, particular-
mente naqueles que nos são 
mais queridos, a quem natu-
ralmente desejamos o melhor 
do Mundo.
Por isso, quero reafirmar uma 
mensagem de forte solida-
riedade para todos os Por-
tugueses que se encontram 
espalhados por todo o Mun-
do e que dão corpo à nossa 
extraordinária Diáspora. De 
certo modo, eles também 
são a nossa Família, a grande 
Família Portuguesa.
A todos quero deixar a cer-
teza de que, enquanto De-
putado à Assembleia da 

República, conjuntamente 
com os meus colegas, tudo 
tentarei fazer para estarmos 
mais próximos uns dos outros 
e, sobretudo, para tentarmos 
superar as tradicionais difi-
culdades com que nos con-
frontamos no dia a dia.
Conhecemos todos muito 
bem os inúmeros exemplos 
de portugueses de sucesso 
que vamos encontrando um 
pouco por todo o lado… São 
grandes empresários, políti-
cos com grande influência, 
distintos académicos, rele-
vantes homens e mulheres da 
cultura, conhecidos investiga-
dores, tudo gente de que nos 
orgulhamos profundamente e 
a quem dirigimos uma pala-
vra de incentivo e de apelo a 
um grande envolvimento em 
torno das questões da 
Portugalidade e da 
Lusofonia.
Porém, também não 
podemos ignorar 
os imensos casos 
de insucesso, que 
por vezes carregam 
um dramatismo 
extremo, quer entre 

os que saíram de Portugal há 
décadas, quer entre os que 
emigraram nos últimos anos. 
Também para estes temos 
uma palavra de forte solida-
riedade e empenho numa luta 
sem tréguas para que Portu-
gal jamais os abandone e que 
as Comunidades os saibam 
enquadrar e apoiar nos mo-
mentos mais difíceis.
O Natal é assim uma época de 
partilha de sentimentos e de 
vontades. É isso que fazemos 
nas nossas Famílias e que que-
remos prosseguir na relação 
com o extraordinário universo 
das nossas Comunidades.
A todos desejo as maiores 
felicidades…

Mensagem do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas,

José de Almeida Cesário

Portugal em Foco . Natal . 2015  | 5

Natal, tempo de 
aproximação 
entre os 
Portugueses
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Para 2016 novos desafios 
se apresentam, entre eles, 
o da construção do novo 
edifício da Chancelaria, 
sempre com o objetivo 
de dignificar a imagem de 
Portugal nesta cidade.

É com muito prazer que dirijo 
a todos os portugueses e luso-
descendentes no Rio de Janeiro, 
através do Jornal PORTUGAL EM 
FOCO, uma mensagem de amizade 
e paz e os votos de um Santo Natal.
O final de um ano civil é sempre 
um bom momento para refletirmos 
sobre o ano que ficou para trás. 
Como Cônsul geral de Portugal 
foi-me grato verificar que a 
comunidade portuguesa no Rio de 
Janeiro continua ativa, marcante 
e unida nesta grande cidade 
brasileira que comemora os seus 
450 anos.
Como portugueses, tivemos 
a eleição para um novo 
Conselho das Comunidades e 
as eleições legislativas. Graças 
a um esforço de mobilização 
conjunto, conseguimos este 
ano um aumento substancial 
de recenseados, facto que 
demonstra um crescente interesse 
da participação nos destinos 
de Portugal. No início de 2016, 
teremos eleições Presidenciais, 
para as quais conto com uma forte 
participação de todos.
No Consulado Geral de Portugal 
no Rio de Janeiro, a nova forma de 

atendimento e pré marcação está 
a funcionar plenamente e julgo ser 
consensual o sentimento de que se 
verificou uma melhoria no serviço 
prestado aos utentes. Para 2016 
novos desafios se apresentam, 
entre eles, o da construção do novo 
edifício da Chancelaria, sempre 
com o objetivo de dignificar a 
imagem de Portugal nesta cidade, 
e de prestarmos um serviço de 
qualidade a todos, num ano 
importante para o Rio de Janeiro, 
com a realização dos Jogos 
Olímpicos e em que o Consulado 
Geral se tem empenhado 
também em promover umas 
Comemorações diferenciadas do 
Dia de Portugal de Camões e das 
Comunidades Portuguesas em 
Junho.
Aproveito assim a oportunidade 
que me é dada pelo PORTUGAL 
EM FOCO para agradecer a todos 
as manifestações de simpatia e 
apoio nas minhas tarefas no Rio 
de Janeiro, e para voltar a desejar 
a todos um Santo Natal e um 
ótimo ano de 2016, em que espero 
sinceramente, que os vossos 
objetivos pessoais e os nossos 
projetos coletivos se realizem.

Mensagem do Cônsul-Geral de 
Portugal, no Rio de Janeiro

Nuno de Mello Bello
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MENSAGEM DE NATAL 
E DE FIM DE ANO

Mensagem do Deputado
à Assembleia da República
Portuguesa Carlos Páscoa

Estamos a chegar ao fim de um 
ano muito especial para nosso

País.
É momento de refletir sobre 

este ano particularmente rico em 
emoções.

Foi um ano em que o governo 
liderado por Pedro Passos Coelho 
colocou Portugal no caminho do 
crescimento, manteve a trajetória de 
redução do desemprego, do cresci-
mento das exportações e do cresci-
mento do investimento privado.

Foi o ano em que pela primeira 
vez Portugal se financiou a taxas 
negativas no mercado internacio-
nal, o que por si só dá o aval à po-
lítica seguida pelo governo liderado 
por Passos Coelho.

Depois de quatro anos muito di-
fíceis começaram a chegar as boas 
novas e isso foi compreendido pe-
los portugueses que deram uma vi-
tória inquestionável a Pedro Passos 
Coelho e Paulo

Portas, renovando o apoio claro 
para continuarem com as reformas 
necessárias para que o crescimento 
da economia, do investimento priva-
do e da redução do desemprego e 
da dívida, pudessem apresentar os 
seus reais indicadores positivos no 
decorrer dos próximos quatro anos.

Ocorre no entanto que, a ambi-
ção pessoal de uns poucos perde-
dores, mudou aquilo que os eleito-
res sinalizaram em 04 de outubro.

Promoveu‐se em Portugal um 
golpe político, uma vez que a soma 
de três perdedores nunca corres-
pondeu a um vencedor. É bom 
que não haja dúvida sobre quem 
ganhou as eleições, a Coligação 
Portugal à Frente obteve 107 man-
datos, enquanto que o Partido So-
cialista obteve 86. Individualmente 
o Partido Social Democrata obteve 
89 mandatos o que também supe-
ra os mandatos obtidos pelo Par-

tido Socialista, 
logo, não resta 
qualquer dúvida 
sobre quem de-
veria governar 
o país por ter 
obtido uma vitó-
ria no dia 04 de 
outubro.

Com base 
nos resultados 
obtidos, reafir-
mamos que os 
Socialistas não 
tem legitimidade 
para governar. O 
Partido Socialis-
ta, somente fruto 
de uma desme-
dida ambição 
pessoal de seu 
Secretário Geral António Costa, 
conseguiu formar uma coligação 
negativa de esquerda, para derru-
bar um governo legítimo e promo-
ver uma enorme fraude eleitoral.

É lamentável que os destinos de 
um País que acaba de sair de um 
profundo programa de ajuste provo-
cado pelos Socialistas, esteja agora 
a viver esta situação somente pela 
necessidade de sobrevivência pes-
soal de António Costa.

Enfim, podemos assumir que 
foi um ano em que os portugueses 
reconheceram o importante papel 
do governo cessante na ultrapas-
sagem das dificuldades deixadas 
pelo próprio Partido Socialista, que 
agora se apresenta como o grande 
salvador da pátria, é extraordinária 
a falta de ética política, mas a es-
querda composta por PS, BE e PCP 
não teve a humildade de assumir a 
derrota e decidiu partir unida para 
um golpe político.

A história saberá julgar os prota-
gonistas desta página triste de nos-
sa vida política.

As nossas Comunidades uma 
vez mais e ainda com mais força, 
decidiram apoiar a Coligação Por-
tugal à Frente e em respeito a isso, 
mantemos nosso compromisso de 
continuar a defender melhor atendi-
mento consular, lutar por uma maior 
aproximação dos serviços aos uten-
tes, continuar a apoiar as Câmaras 
de Comércio e Clubes de Negócios, 
apostar na revitalização do associa-
tivismo, continuar a exigir qualidade 
e certificação no ensino da língua 
portuguesa e lutar por maior apoio 
social aos idosos carenciados.

A mensagem que gostaríamos 
de deixar para a diáspora é de es-
perança, reafirmando que poderão 
contar com nossa dedicação, tanto 
no governo como na oposição.

O PSD sempre dirá presente, na 
defesa dos interesses de nossas Co-
munidades espalhadas pelo mundo.

A todos os Portugueses e Luso‐
Descendentes e às suas famílias, 
desejamos um Natal Feliz e um ano 
de 2016 repleto de saúde, paz e re-
alizações.
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Que o espírito do Natal ilumine os corações de Amor, Paz e Alegria, 
trazendo um Ano Novo repleto de Prosperidade. Boas Festas!



Decerto que 2016 não 
vai ser um ano fácil e 
tranquilo nem para o 

Brasil, nem para Portugal. Todas 
as previsões apontam para 
dificuldades na economia, para 
incertezas na política e para 
instabilidade no campo social.
 No Brasil, estamos todos 
a passar, no nosso dia a dia, 
pela turbulência que vem 
tomando conta do país. Dos 
desequilíbrios inquietantes 
nas contas públicas ao 
recrudescimento da inflação; 
da ameaça do “impeachment” 

FELIZ ANO NOVO

A. Gomes da Costa

salamaleques camaradas – e 
criticam o governo cessante 
para disfarçarem as diferenças e 
despistarem as perplexidades.
 Enquanto isso, o programa 
de recuperação da economia 
que vinha apresentando alguns 
resultados positivos, perdeu 
força e agora resta ao país 
esperar para ver que “coelho vai 
sair da toca” do novo Executivo.
 Daqui a pouco começa 
a campanha eleitoral para a 
escolha do novo Presidente da 
República e entre os discursos 
de São Bento e as passeatas do 
Terreiro do Paço, os jovens vão 
migrando para o estrangeiro 
pois não conseguem emprego, 
e o governo aumenta a dívida 
externa, porque não tem 
recursos nem para pagar os 
juros dos empréstimos.
 Feliz Ano Novo, apesar 
de tudo, para o Brasil e para 
Portugal.
 Nós ainda acreditamos em 
milagres... E quando se acredita 
em milagres eles acontecem.

Mensagem
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da Presidente da República 
aos escândalos do “Lava-
Jato”; do desemprego que se 
agravou e já passa dos 10% 
ao confronto partidário; do 
enfraquecimento das empresas 
às derrapagens fiscais – tudo 
isso e muitos outros problemas 
e desafios estão levando o 
país para uma crise profunda 
que já atingiu em cheio vários 
quadrantes: o político, o 
econômico, o social, etc.
 Se do lado de cá do 
Atlântico, o cenário é 
desastroso e as previsões não 
são alvissareiras, também 
em Portugal a situação é 
melancólica e preocupante. 
O país saiu rancorosamente 
dividido das eleições 
legislativas realizadas em 
4 de outubro. Hoje, está 
a ser governado por uma 
coligação de partidos que é 
um verdadeiro “saco de gatos”. 
No fundo, querem-se engolir 
uns aos outros, mas disfarçam 
o cinismo em sorrisos e 
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Que a Paz, a esperança e a 
Compreensão sejam a principal 

estrutura da integração de todos os 
ideais neste Natal e no próximo Ano. 

Boas Festas!
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Que Nesta Noite de Confraternização Universal as Mãos se 
unam e os Corações se Entrelacem num só Pensamento 

de Paz e Amor, para que o Natal seja sempre Natal.
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O Natal vivido nas Regiões 
com a mais pura tradição...

ALGARVE
Natal na rua 

No Algarve o Natal perde muito 
do clima e sabor familiar de que 
se reveste em outra regiões do 
país.
O clima algarvio naturalmente 
ameno pouco se presta para 
um ambiente de recolhimento 
pedindo mais que essa data 
seja celebrada na rua.
Por esse motivo enfeitam-se as 
monstras de lojas e as ruas, ar-
ma-se presépios nas igrejas e 
nos lares, mas sempre de for-
ma a poderem ser vistos, tanto 
pelos que lá vivem como pelos 
que passam na rua.
Toda a ceia deve ser acom-
panhada com bebidas prove-
nientes da região, como os 
vinhos de Lagoa e de Tavira 
e a tradicional aguardente de 
medronho ou medronheira. No 
Algarve cantam-se as janeiras 
embora tomem o nome de “charolas”. 
Geralmente nas casas o Menino está 
armado num trono enfeitado com flores 
de papel e laranjas maduras.

DOURO
À volta da mesa

No Natal dos durienses, a mesa, é, 
como a Missa do Galo, uma das com-
ponentes mais importantes desta festi-
vidade.
Por isso se prepara uma refeição espe-
cial. O esmero com que esta refeição é 
preparada demonstra a grande impor-
tância que é dada a esta reunião familiar 
em redor da mesa. Os pratos principais 
são os tradicionais da época: o baca-
lhau ou peru, que pode muito bem ser 

O Natal que aqui mostramos, está longe de ser o Natal vivido na maioria dos 
lares portugueses atualmente. A invasão por um sem número de tradições 
estrangeiras, que pouco ou nada tem haver com Portugal. O aproveitamento 
e a crescente comercialização desta data foram, também. Responsáveis por 
esta perda dos valores mais queridos, mais uma vez confirma-se a regra, fei-
ta não se sabe muito bem por quem, de que o produto estrangeiro é sempre 
o melhor que o nacional. São as nossas tradições que nos permitirão fazer 
a liderança e que nos distinguirão dos restantes países, ao mesmo tempo 
evitarão a despersonalização eminente de Portugal em sua gente. Mas, se 
uma boa parte das tradições caírem já no esquecimento, há locais de Portu-
gal onde, ainda os seus habitantes teimam em manter bem vivos os ritos de, 
desde há longos anos, suas celebrações de Natal. Os hábitos que agora aqui 
relatamos pretendem traçar um retrato daquilo que em tempos foi o Natal 
português, de norte a sul, e do qual restam apenas tênues vestígios.

substituído pelo capão (pequeno frango 
que foi capado quando tinha três me-
ses). Mas os doces são sem qualquer 
sombra de dúvida a parte mais impor-
tante da refeição tal é a sua variedade 
e riqueza. Desta forma são tradicionais 
as rabanadas, os formigos, os sonhos, 
o arroz doce, a aletria para finalizar fi-
gos, uvas e passas. O vinho assume 
particular relevância nesta região acom-
panhando a refeição. Depois bebe-se 
vinho do Porto e vinho quente.

MINHO
Lenda ao serão 
Os minhotos celebram o Natal essen-
cialmente em casa à volta de um ca-
nhoto que durante todo o serão aquece 

a casa. Mas não se ficam por aqui 
as virtudes deste tronco de madeira. 
Assim, durante a noite se aquece as 
almas, daqueles que já viveram na 
casa. Posteriormente as suas cinzas 
são aproveitadas para branquear as 
roupas. Os tições semicarbonizados 
são guardados e utilizados nas noi-
tes de trovoada como forma de apla-
car os trovões e proteger a casa dos 
rios.
Uma lenda contada aos mais novos 
da noite de Natal explica a origem 
de tal tradição. Assim, conta-se que 
quando os pastores chegaram á ca-
bana onde nascera o menino, viram 
a virgem que tremia de frio e logo 
juntaram lenha com a qual aquece-
ram o presépio. Da gastronomia na-
talícia desta região é de destacar o 
vinho aquecido que se bebe adocica-
do por mel, açúcar e canela e deixa 
adivinhar uma outra lenda de Natal.
Tendo Nossa Senhora dado mostras 
de frio um pastor tirou vinho da sua 
cabeça e outro juntou-lhe um favo de 
mel e este bebeu. O vinho é conside-
rado santo porque o menino bebeu 
através  do leite da sua mãe e tem 
propriedades curativas.
Assim, dá-se às parturientes em 
perigo servindo também para curar 
qualquer doença de família. 

BEIRAS
O “cepo” sagrado

“Quem não jejua no nascimento ou é 
burro ou é jumento”.
Este é um dito popular que explica o 
jejum obrigatório da véspera de Natal 
nas Beiras. Parte integrante do Natal 
beirão é o madeiro ou cepo escolhido 
para ser ardido, não só em casa como 
também no adro da igreja. Trata-se 
de uma marca dos ritos pagões que 
foram mantidos ao longo dos anos, 
contudo para o habitante das Beiras 
o “cepo” é sagrado e considerado tão 
cristão como a cruz.
Não poderia faltar no Natal beirão, a 
consoada. Junta-se a família vinda de 
todos os cantos da região ou do país 
à volta de uma mesa cheia de coisas 
boas.
Práticas curiosas são aquelas que 
tem início depois da meia-noite. Uma 
delas é chamada confusão das por-
tas, na qual rapazes e raparigas per-
correm a aldeia deitando farinha às 
portas.
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OEIRAS

Vai encantar
você

Farol do Bugio

Forte São Bruno
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Nesta fraterna mensagem rogamos ao senhor que abençoe o seu lar, 
na festa de Natal e ilumine os seus caminhos no Ano que vai chegar.
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Mensagem da Deputada Estadual

Feliz 2016  Comunidade Portuguesa

Martha Rocha
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Mais um Ano se finda e Gratos ficamos a Deus por Tudo que 
passamos, oferecendo amor, Lutas e esforços e que isso Traga 

a todos, Momentos felizes, amor, união e paz.
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Mensagem do Vereador

Paulo Pinheiro
Natal e réveillon, essas 

datas trazem consi-
go sorrisos, alegria 

e muitas confraternizações. 
Para além das festas, tradicio-
nalmente era de um período 
de agradecimentos e retros-
pectivas. Com o consumismo 
desenfreado dos nossos tem-
pos, no entanto, as reflexões 
causadas pela data estão cada 
vez menores. Muitas pessoas 
acabam cometendo excessos na 
tentativa de preencher alguns 
vazios existenciais. É impor-
tante um mínimo de atenção 
nos gastos com presentes. 
Óbvio que queremos agradar 
a família e comprar aquele 
presente especial, mas não de-
vemos comprometer o ano 
por uma noite. Lembre-se 
que, muitas vezes, o melhor 
presente que podemos re-
ceber é a presença de quem 
queremos bem.
Pensando no título da minha 
coluna semanal no Portugal 
em Foco, também precisamos 
cuidar da “nossa Saúde”. É 
claro que temos que aprovei-
tar o momento para relaxar 
e se divertir, afinal de con-
tas, ninguém é de ferro, mas 
não podemos nos descuidar 
demais com a alimentação, 
por exemplo. Chester, peru e 
aquele tender especial da 
vovó. Vinhos, cerveja, es-
pumantes e refrigerantes. 
Bolos, tortas, rabanada e 
aquele damasco típico 

da época. São muitas tentações 
deliciosas para degustar ao 
lado de quem se ama, mas não 
podemos esquecer de preservar 
nosso corpo, espírito e mente. 
A ideia é celebrar com mo-
deração, para poder celebrar 
sempre.
Além desses cuidados, nossas 
festas tropicais exigem aten-
ção com o calor. Sem dúvidas, 
aquele papai noel com seu 
tradicional agasalho verme-
lho não resistiria ao rigoroso 
verão carioca. Roupas frescas, 
muita hidratação e comidas 
mais leves são ótimas pedidas 
para aproveitar as festas mais 
confortavelmente. Sucos de 
frutas naturais e, dependendo 
do horário, protetor solar nas 
comemorações ao ar livre são 
algumas dicas importantes. De 
resto, é só relaxar e festejar uma 
n o i t e verdadeiramente feliz. 

Espero que os ares do 
natal ajudem a trazer 
de volta o companhei-
rismo e o respeito às 
necessidades coletivas. 
Um feliz natal a todos 
da comunidade luso

-brasileira.
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Sempre haverá Natal Enquanto a Fé, a Esperança e a Paz estiverem 
em Nossos Corações. Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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Vamos comemorar este dia especial com muita paz  no coração. 
Que a luz do Natal ilumine nossas vidas e nos guie na direção da 

felicidade neste Ano Novo que está chegando. Boas Festas!
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Desejamos a todos sem distinção, um feliz natal anunciando paz 
e amor renovando sua proposta de servir, esclarecer, 
informar e engrandecer cada lugar por onde passar.
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RECEITA DE NATAL

Mistura-se a FORÇA DE VIVER
Com ALEGRIA, mas batendo bem.
Ainda não está? Então, quando estiver,
Junte a TERNURA toda que puder,
Assim como a de um filho pela Mãe...

Tomou nota? Pais bem, continuando,
Ponha de PAZ e AMOR uma mão-cheia.
Leve depois ao fogo, em lume brando,
A tudo isto o CORAÇÃO somando
E SONHOS mil, os que tiver na ideia...

Já me esquecia: ponha-lhe CARINHO
E aqueça a massa com CALOR HUMANO.
Não tenha pressa, vá devagarinho
 E ou me engano muito ou adivinho
Que o seu NATAL lhe dura todo o ano...
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O Mundo está em Festa. Os Sinos Dobram Anunciando o Natal! Tudo 
é Felicidade. A Troca de Votos de Ventura e Prosperidade a Todos 
uma Mensagem de Confraternização. Boas Festas e Feliz Ano Novo
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Que a ternura e solidariedade, enfeitando esta data mágica, perduram 
por todo o Ano envolvendo toda a humanidade. E que o Ano que começa 
traga ao mundo amor e paz com muita prosperidade, união e felicidade.


