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Agradecimento e
Felicitações aos Amigos

aúdo aos estimados amigos com 
votos de felicidades!...
Estamos a poucas horas, para 

darmos adeus a 2019. Ano pesado...
tenso.

Com certeza em 2020 novos desafios, 
e dias tenebrosos virão, e poderão até 
nos assustar...

No entanto, o nosso ânimo, para a luta, 
continuará grande.

E, pela graça que uma vez nos foi 
dada; com trabalho e determinação, ven-
ceremos um a um.

Aos colegas de ofício das letras, e aos 
caros leitores amigos,obrigado:

pelas críticas,elogios,sugestões,indi-
cações e compartilhamentos dos bons e 
dos momentos difíceis vividos em nos-
sos relacionamentos!

E também, por fazerem parte do nos-
so ano curtindo a nossa trajetória, e as 
matérias divulgadas deste querido Jornal 
Portugal em Foco.

Obrigados a todos os meus amigos!
Vos desejo Boas Festas e Feliz Ano 

Novo!
Felipe Mendes

Nossa Mensagem a
Família Luso-Brasileira

Mensagem
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Embaixador de Portugal
Jorge Cabral

o passado mês de novembro recebi, na Em-
baixada de Portugal, em Brasília o escritor 
Carlos Magno de Melo, para o lançamento 
da sua mais recente obra “Guaibimpará Ca-

ramuru – Das areias às estrelas”. Este livro, publicado pela 
Thesaurus Editora, vem romancear a célebre história do 
náufrago português Diogo Álvarez Correia e o seu roman-
ce com a índia tupinambá Paraguaçu, também chamada 
Guaibimpará.

Segundo relatos mais ou menos históricos, tendo Diogo 
sobrevivido ao naufrágio de um navio francês que cruzava 
os mares da Bahia, próximo da atual cidade de Salvador, 
deu à costa e foi socorrido pelos Tupinambá que ali habi-
tavam. O cacique daquela tribo, de seu nome Taparica, ter-
se-á agradado dos modos do português, a ponto de lhe ter 
dado uma de suas filhas, Paraguaçu, como esposa.

A data do naufrágio não é certa mas sabe-se que Diogo 
Álvarez manteve contacto com exploradores franceses e, 
em 1526, rumou até França, na companhia de Guaibimpa-
rá. Esta viria a ser batizada em Saint-Malo, na Bretanha, 
recebendo o nome cristão de Catarina, possivelmente em 
homenagem a Catherine des Granches, esposa de Jac-
ques Cartier, que foi a sua madrinha.

Estamos perante a narrativa de uma verdadeira Po-
cahontas luso-brasileira, sendo que a viagem europeia de 
Paraguaçu precedeu, em quase um século, a da norte-a-
mericana. E por isso merece ser devidamente celebrada a 
sua memória e divulgada a sua singular história de vida, 
como exemplo de precoce união entre Portugal e o que viria 
a ser o Brasil.

Invoco estas figuras históricas precisamente por ser o 
Natal uma época de união. Entre familiares, entre amigos, 
entre portugueses de lá e de cá, e entre portugueses e bra-
sileiros. E neste Natal temos mais um grande fator a unir-
nos como nunca: o futebol! 

Ver a bandeira portuguesa a ser agitada, por Jorge Je-
sus e a sua equipa técnica, nas celebrações da conquista 
da Taça dos Libertadores pelo Flamengo, façanha que o 
clube não alcançava há 38 anos, foi motivo de grande rego-
zijo para toda a comunidade portuguesa e lusodescendente 
no Brasil. Da mesma forma, todos nos alegrámos por Jorge 
Jesus ter sido homenageado com o título de cidadão hono-
rário da cidade do Rio de Janeiro, depois de ter ganho, tam-
bém, o “Brasileirão”, o Campeonato Brasileiro de Futebol.

Foram momentos muito fortes e que deixam marca muito 
positiva, de profundo orgulho, no contexto das relações lu-
so-brasileiras. Sendo de lembrar que a presença portuguesa 
no futebol brasileiro é antiga e de nomeada: muitos clubes 
brasileiros são considerados praticamente equipas portugue-
sas, como os famosos Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, e 
Portuguesa dos Desportos, de São Paulo, conhecida como 
Lusa. Além destes, temos também a Portuguesa Santista, de 
Santos, a Portuguesa de Londrina, a Tuna Luso Brasileira de 
Belém do Pará e muitos outros clubes e agremiações futebo-
lísticas espalhadas de norte a sul do Brasil.

Mensagem
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Posso até lembrar que, nos idos de 1944, a Seleção Bra-
sileira de Futebol já foi treinada por um português, de seu 
nome Jorge Gomes de Lima, mais conhecido por Joreca.

Não são estes dados irrelevantes ou apenas triviais mas 
sinais, tão importantes quanto saldos comerciais e afins, 
da importância e transcendência desta fraternidade transa-
tlântica, que se alimenta do especial dinamismo da vasta 

Comunidade Portuguesa e lu-
so-brasileira espalhada por 

todo o Brasil, com especial 
vitalidade aqui no Rio de 
Janeiro. 

É, portanto, neste 
espírito de verdadeira 
união e celebração que 
venho junto de vós para 
celebrar mais uma qua-

dra natalícia, desejando 
com sincera amizade, a 

todos os leitores do “Portu-
gal em Foco” e respetivas 
famílias, um muito feliz Na-
tal e um Novo Ano que nos 

traga mais sucessos, 
mais razões para co-
memorarmos, sem-
pre em conjunto. 
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Mensagem de Natal e Ano Novo
esta quadra festiva 
quero saudar a Comu-
nidade Portuguesa e 
luso-descendente do 

Rio de Janeiro e Espírito Santo (Es-
tado onde temos um novo Cônsul e 
Consulado Honorário!) e lembrar al-
gumas das alegrias que tivemos du-
rante este ano prestes a terminar.

Todos temos dificuldades no nos-
so quotidiano, muitos dos nossos 
compatriotas com problemas graves 
de saúde ou sentindo a dor causada 
pela partida deste mundo de pesso-
as queridas. Por isso, mais do que 
festejar, eu gostaria de lembrar algu-
mas coisas positivas que nos dizem 
diretamente respeito e que assim nos 
podem animar.

Em primeiro lugar, julgo que é 
sempre um orgulho, para nós por-
tugueses, ver – e, mais do que ver, 
sentir – o sempre crescente encan-
tamento dos brasileiros pela nossa 
terra. Que é bonita, que tem segu-
rança, que é cheia de pessoas aco-
lhedoras e, claro, onde se come ma-
ravilhosamente.

 O nosso Consulado continua ati-

Cônsul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro 
Jaime Leitão

N vamente a processar todos os meses 
centenas de vistos de residência para 
jovens brasileiros que querem estu-
dar nas universidades portuguesas, 
de aposentados que decidem ir apro-
veitar a vida de descanso no nosso 
clima, de empresários cariocas que 
pretendem investir no nosso País.

Na última metade do ano vimos 
assistindo em crescendo à conso-
lidação de um ídolo português do 
desporto rei. Torcendo ou não pelo 
time onde Jorge Jesus tem brilhado, 
não podemos deixar de ficar envai-
decidos de como o grande técnico 
português conquistou o entusiasmo 
de tantos brasileiros e o respeito de 
todos. Privando com ele, sei bem 
o homem simples e direito que é - 
mas forte e decidido como sempre 
são os heróis.

A Marinha Brasileira abraçou com 
entusiasmo a celebração dos feitos 
do grande navegador português Fer-
não de Magalhães - a quem se deve 
a primeira viagem de circunavegação 
- colaborando conosco nas celebra-
ções deste feito tão decisivo e rele-
vante para a humanidade.

Aliás também a Assembleia Le-
gislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro dedicou uma sessão especial 
para evocar o nome deste herói por-
tuguês com uma brilhante atuação 
do nosso querido ator português 
Toni Correia que voltará de novo a 
relembrar esta bela epopeia no pró-
ximo mês de fevereiro por ocasião 
da visita ao Rio de Janeiro do famo-
so Navio Escola Sagres .

Antes de terminar, gostaria de 
relembrar que estamos celebrando 
este ano – e desde logo com uma 
grande exposição inaugurada no Mu-
seu Imperial de Petrópolis - duzentos 
anos do nascimento de Dona Maria 
da Glória, princesa do Grão Pará, pri-
meira Rainha constitucional de Por-
tugal, representando a mais estreita 
ligação entre Portugal e Brasil – uma 
história única em que um Chefe de 
Estado onde foi aclamado Imperador, 
deixa o seu país, por amor às suas 
convicções políticas e ao país que 
o viu nascer, para conquistar para a 
sua Filha primogénita um trono usur-
pado por forças antidemocráticas.
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Um Ano Novo que se inicia condicionado por 
um verdadeiro desastre nos nossos Consulados

ste ano celebramos o perío-
do das Festas de Natal e de 
Fim de Ano com as nossas 
Comunidades afogadas num 

autêntico mar de problemas para acede-
rem aos serviços dos nossos consulados 
e assim poderem tratar as questões mais 
básicas para a sua condição de cidadãos 
nacionais.

Começam a abundar os casos de ver-
dadeiros escândalos a que já não estáva-
mos habituados desde há alguns anos…

Há umas três semanas tive a infor-
mação que o nosso Escritório Consular 
em Santos, no Brasil, esteve praticamen-
te uma semana sem poder atender os 
respetivos utentes devido à paralisia do 
respetivo sistema informático. Trata-se 
do terceiro posto do Brasil em termos de 
atendimento e corresponde a uma área 
socialmente muito sensível.

Também nos últimos meses temos 
sido sucessivamente confrontados com 
notícias reveladoras dos impressionantes 
tempos de espera verificados na totalida-
de dos nossos grandes consulados um 
pouco por todo o Mundo, como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Joanesburgo, Buenos Ai-
res, Macau, Toronto, Nova Iorque ou Lon-
dres, já nem escapando a esta situação o 
próprio Consulado Geral de Paris, aquele 
que se encontra dotado de mais recursos.

Por outro lado, às dificuldades para se 

José Cesário
Deputado do PSD por Fora da Europa
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E conseguir um simples agendamento num 
posto consular passaram-se a somar, nos 
últimos três anos, atrasos escandalosos 
no tratamento dos processos de regis-
tos, de vistos ou de segurança social nos 
respetivos serviços em Portugal. A título 
de exemplo, é bom que estejamos cons-
cientes que os números de processos de 
nacionalidade pendentes nos serviços 
centrais do Ministério da Justiça já ultra-
passam a centena de milhar, havendo ca-
sos em que as respostas já superam os 
dois anos.

Claro que todos estes casos transfor-
maram num calvário a relação dos nos-
sos compatriotas residentes no estran-
geiro com a nossa Administração Pública, 
confirmando para muitos aquela triste 
ideia da existência de portugueses de pri-
meira e de segunda.

É evidente que todos sabemos muito 
bem as razões de fundo desta dramática 
situação… aumento da procura, falta de 
pessoal, desinvestimento na moderniza-
ção dos equipamentos, incapacidade de 
gestão de várias chefias, incapacidade 
para utilizar os recursos de serviços de 
atendimento terceirizados, opções erra-
das nas prioridades nas novas contrata-
ções, para só referir as principais.

Tudo isto obriga a uma resposta polí-
tica indiscutível e urgentíssima pela parte 
do Governo. Não é possível continuar a 
adiar os problemas, simulando soluções 
que tardam em aparecer. 

O Ministro Santos Silva tem agora 
uma responsabilidade acrescida relati-
vamente a estas questões, uma vez que 
passou a ser Deputado eleito pelas nos-
sas Comunidades. Sob a sua orientação 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
não pode continuar a atirar as Comunida-
des para o fim da sua lista de prioridades.

Agora já não há mais desculpas, tam-
bém já não é possível atirar as culpas 
desta situação para o anterior Governo 
ou para a troika.

Agora são precisas respostas concre-
tas, sem qualquer tipo de demagogia. É 
tempo de os discursos simpáticos darem 
lugar à ação.

Só assim poderemos ter um Ano Novo 
de 2020 muito melhor para as nossa Co-
munidades.
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Feliz Natal e Próspero Ano Novo
proxima-se o período 
em que celebramos 
o Natal e a passa-
gem do ano e é nes-

tes momentos que a saudade 
aperta e as famílias se reú-
nem, mas isso já faz parte da 

vida do emigrante.
Eu gostaria de lem-

brar que temos hoje 
na diáspora um 
exército de Luso-
descendentes, que 
está pronto para 
cerrar fileiras para 

Dr. Carlos Pascoa

Mensagem

A apoiar projetos que tragam be-
nefícios para as Comunidades 
e também para Portugal.

Curiosamente é bastante co-
mum escutarmos que os filhos 
dos emigrantes não se sentem 
muito disponíveis para abraçar 
a cultura de seus pais. Particu-
larmente não me revejo nessa 
situação, acredito que possam 
existir alguns casos, mas com 
certeza serão sempre posições 
minoritárias.

Em relação aos netos não 
existe esse problema, eles não 
tem qualquer preconceito com 
a cultura de seus pais ou de 
seus avós, estes pelo contrá-
rio procuram cada vez mais as 
origens de seus antepassados, 
pois não carregam consigo 
qualquer preconceito e vão à 
procura de suas origens.

A lei que atribui nacionali-
dade de origem aos netos de 
portugueses, cujos pais por 
qualquer motivo não tenham 
solicitado a nacionalidade, 
pela qual me bati no Parla-
mento, é a prova viva desta 
procura pelas origens, pois a 
quantidade de netos que bus-

cam a nacionalidade 
está surpreenden-
do muita gente em 
Portugal, no en-
tanto, não me sur-
preende pois eu 
já vinha acompa-

nhando esse fenó-
meno, daí a minha 

luta para aprovação desta lei.  
Espero que nossos gover-

nantes não desperdicem esta 
mais valia, pois nenhum ou-
tro país tem este potencial 
para explorar.

Como é público, não me can-
didatei nas últimas eleições, no 
entanto, fora da Assembleia da 
República continuarei a fazer 
tudo o que puder para melhorar 
as condições de nossos Luso-
descendentes

Passei 15 anos no Parla-
mento Português representan-
do a nossa Diáspora o que foi 
para mim, além de uma experi-
ência extraordinária, um orgu-
lho e uma honra, pois me per-
mitiu interagir com esta gente 
espalhada pelo mundo, que 
tão bem nos acolhe e por isso 
tenho uma dívida de gratidão 
para com as Comunidades em 
especial as Fora da Europa.

É assim com otimismo e es-
perança que desejo a todos um 
feliz Natal e um ano de 2020 
fantástico, na companhia de 
suas famílias.
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(Paz, Harmonia e Justiça)
hega o final de mais um 
ano e, consequentemen-
te, mais um aniversário 
de nascimento de Jesus, 

data esta que não são apenas me-
ras formalidades como as suntuosas 
ceias e a tradicional troca de presen-
tes, mas uma época de profunda re-
flexão em prol de novos tempos para 
a construção de uma sociedade me-
lhor e de amor ao próximo. 

A sagrada data natalícia significa 
o marco para uma nova esperança da 
Humanidade representada nas pala-
vras de amor pregadas e defendidas 
por Jesus Cristo, em sua passagem 
por este Mundo, e que se propaga-
ram pelos quatro cantos do planeta e 
que perdura até os nossos dias.

Sendo verdadeira a célebre frase 
pronunciada por Neil Armstrong em 
relação à viagem à lua, no ano de 
1969, portanto no  Século 20  “Este é 
um pequeno passo para o homem, um 
salto gigantesco para a humanidade”, 
não menos verdade que as Grandes 
Navegações em que os portugueses 
foram pioneiros, expandindo sua cul-
tura, língua e fé, tiveram a mesma 
relevância das conquistas espaciais, 
dentro do contexto da época. Assim 
como Navegar foi preciso, as viagens 
espaciais também estão sendo.

Luís de Camões, nosso maior 
poeta da língua portuguesa, em sua 
célebre epopeia Os Lusíadas, publi-
cada no longínquo Século XVI,  na 
dedicatória ao rei D. Sebastião, con-
fia ao jovem monarca a missão “de 
aumento  da pequena cristandade”, 
cristandade esta não só difundida 
através da doutrina cristã, mas tam-
bém pela difusão e expansão de nos-
sa língua, falada nos cinco continen-
tes e a quinta mais falada do mundo.

Devemos ressaltar que a expan-
são do cristianismo pelo mundo por 
este pequeno, mas grandioso povo 

Dr. Francisco
Gomes da Costa
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C europeu, durante mais de cinco sécu-
los, foi e vem sendo muito criticados 
por membros de pequenos setores 
de nossa sociedade, como símbolo 
de tirania e opressão, porém esses 
críticos esquecem que as palavras 
do Nosso Jesus muitas vezes foram 
má interpretadas e não foram utiliza-
das para sua verdadeira missão: o 
amor ao próximo e a construção de 
uma sociedade mais justa.

Seria mais que oportuno lembrar 
as palavras do Papa Francisco nes-
te momento confuso e atribulado da 
nossa sociedade, quando o Santo 
Padre “pede aos juízes que atuem 
com integridade e sejam isentos de 
favoritismos e das pressões que pos-
sam contaminar as decisões que de-
vem tomar. Os juízes devem seguir 
o exemplo de Jesus, que nunca ne-
gocia a verdade. Rezemos para que 
todos aqueles que administram a jus-
tiça operem com integridade e que a 
injustiça que atravessa o mundo não 
tenha a última palavra”. Podemos 
ressaltar que as sábias palavras de 
Sua Santidade não são proferidas 
apenas para os magistrados, mas 
para todos nós que, muitas vezes em 
nossas vidas, agimos com injustiça e 
parcialidade, desviando dos ensina-
mentos de Jesus.

Sendo assim, desejamos a toda 
comunidade portuguesa,  luso-brasi-
leira  e a todos os povos que falam 
nossa língua, um Feliz Natal e um 
Próspero 2020 repletos de paz e har-
monia; que todos nós, membros da 
comunidade, no ensino e no letra-
mento da Língua Portuguesa, possa-
mos construir um mundo melhor, 
com menos miséria e injustiça 
não só para toda a Humani-
dade, mas, principalmente 
para os povos lusófonos.

Presidente do Real Gabinete 
Português de Leitura
Presidente do Liceu
Literário Português,

Presidente da Caixa de
Socorros  D. Pedro V
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Que esta data, mais uma vez, sirva de estimulo para a expansão da 
Fraternidade Ecumênica, e que o Ano Novo seja  de realizações!

                        @importadorabarrinhas facebook.com/barrinhas
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Mais um ano de fortes emoções 
chega ao fim. Recordando a frase do 
meu querido Gerson, “O tempo não 
espera, faça”.  Alegrias, tristezas, 
perda de amigos queridos, muito 
trabalho, muita luta, mas nem 
sempre com o resultado desejado. 

 

2019, desde  os primeiros suspiros, foi 
tenso. Aqui no Brasil, tivemos a tragédia 
de Brumadinho. Quantas vítimas! E 
nenhuma resposta. Em seguida, os 
meninos mortos no 
incêndio do Ninho 
do Urubu. Depois do 
fogo, as enchentes 
na cidade, que 
levaram 17 pessoas. 

 

E lá se foi o nosso 
amigo e compatriota 
Rober to  Lea l , 
possivelmente para 
animar as festas 
no paraíso. Quanta 
saudade! E agora  o apresentador Gugu 
Liberato, orgulhoso filho de portugueses. 

 

Na Câmara Municipal do Rio, tive 
muitos embates com o prefeito Crivella 
e sua base governista. A cidade está 
abandonada e a sociedade merece 
uma resposta. Nada de trégua! 
Continuarei trabalhando por uma 
cidade mais humana e justa. Mas 
esse ano também teve coisas boas. A 
felicidade que o nosso querido Jorge 
Jesus trouxe não só para a torcida 

do Flamengo mas para o Rio e todo 
o País. O povo brasileiro, ultimamente 
tão massacrado, merece um bocado 
essa alegria. Salve Jorge Jesus, nosso 
herói português do futebol! E Salve 
Portugal! Enquanto alguns países 
caminham para o obscurantismo, 
Nossa Terra faz a diferença com a linda 
festa da democracia: eleições diretas, 
participação da nação portuguesa que 
vive na diáspora, renovando as nossas 

esperanças numa 
sociedade cada vez 
melhor. Portugal é 
exemplo  para  todo 
o planeta.  Que 
todos tenhamos 
festas de muitas 
luzes e harmonia. 
Que o Natal, maior 
símbolo de amor 
e fraternidade do 
cristianismo, traga 

paz aos nossos corações. Que não 
falte o pão e o amor aos nossos irmãos 
portugueses e brasileiros. E que venha 
2020 com a merecida prosperidade 
para o Brasil e para Portugal. Paz e 
amor entre os homens e que todos 
sejamos inscritos no livro da vida! 
Amém.

FELIZ 2020

BOAS FESTAS!

Teresa Bergher



Mais amor e solidariedade... Caminhamos 
num novo tempo e se faz mais do que 

necessário a paz e a compreensão. Um santo 
Natal para os nossos familiares e amigos e 

que 2020l hes seja de muitas bênçaos!

Sr. MagalhãeS e
eSpoSa Manuela

Mensagem
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Que seu mundo setorne mais repleto de alegria e 
que os sonhos sejam todos realizados. Boas Festas!

16 | Portugal em Foco . Natal . 2019
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Deputada Delegada
Martha Rocha

Mensagem

cada ano tenho a impressão que o 
tempo passa mais e mais depres-
sa. Quantas coisas aconteceram, 
quantas pessoas encontramos, re-

encontramos... Oportunidades, escolhas, 
novos caminhos e principalmente experi-
ências e aprendizados. 

O fim de ano é sempre um momento de 
reflexão. Avaliamos os projetos que con-
seguimos concretizar, aqueles que foram 
adiados e como num pacto com a nossa 
própria consciência, prometemos que va-
mos ser uma pessoa melhor, mais gene-
rosa e solidária. Solidariedade, aliás, deve 
ser a palavra de ordem nesse tempo tão 
egoísta que vivemos. Vamos nos colocar 
no lugar do outro. 

Não podemos jamais esquecer de agra-
decer. Família, emprego, amigos e saúde 
são motivos mais do que especiais para 
sermos gratos. São os ingredientes que 
nos fazem felizes, que fazem a vida va-
ler a pena. Costumo dizer que renovar a 
fé também é um alento para o coração e 
para a alma. A fé nos socorre e nos faz 
mais fortes. 

O novo ano que se aproxima deve ser 
comemorado. Ganhamos uma ótima opor-
tunidade de eliminar tudo que já não traz 
felicidade para nossas vidas e assim con-
quistamos mais espaço para vivermos no-
vas alegrias! Vamos nos cercar de pensa-
mentos positivos e continuar a dar o nosso 
melhor sempre que possível.  A vida é mo-
vimento, é energia, a vida não para, e é 

A

Feliz 2020

por isso que é tão bela. 
Faça com que cada dia seja um ano novo 

na sua vida. Encha-se de coragem! Pense 
em tudo o que há de bom e deixe que a 
gratidão aqueça sua alma. Não se compare 
a ninguém. Apenas faça o seu melhor. Não 
cultive dores e fracassos. Não lamente, 
agradeça. Obstáculos podem se transfor-
mar em aliados na concretização de seus 
projetos. Quando nos comprometemos com 
uma meta, conseguimos as ferramentas 
que necessitamos para realizá-la.

Um 2020 de paz para todos nós! 
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SERVIÇOS

SEGURO VIAGEM

CORRESPONDENTES

REMESSA DELIVERY

ROTEIROS EM DESTAQUE TODOS  NACIONAL INTERNACIONAL CRUZEIRO

Feliz Natal e Próspero Ano Novo

UM SEGREDO COMERCIAL QUE A GENTE SÓ CONTA PARA VOCÊ!
Os melhores preços estão na PM TURISMO / Consulte-nos e faça as suas perguntas

Brasil - Madrid - Paris - Roma - New York - Disney - B. Aires - Chile
Av. Rio Branco, 124-A - Centro Rio de Janeiro - RJ Brasil (21) 2112.9100

www.pmturismo.com.br / pmturismo@pmturismo.com.br

Desejo um feliz Natal e um ano novo de 
muita paz
Estamos chegando a mais um final 
de ano, e quero desejar a todos um 
feliz Natal e um Ano Novo com muita 
saúde e paz!

Todo final é também um recomeço, 
por isso é importante agradecer pelo 
ano que passou e receber o novo de 
braços abertos.

Desejo a todos um Natal repleto de luz 
e um novo ano de muito sucesso! O 
que está por vir só depende de nós e é 
nosso dever lutar para que os sonhos 
se realizem nesse novo ano.

Feliz Natal e um
Ano Novo incrível!

Aos nossos clientes
e amigos

Dê asas a sua imaginação, torne seu 
sonho uma realidade Passagens, 

Excursões, Cruzeiros, Hotéis e Rent a Car.
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Que a felicidade e a paz nos acompanhe na noite de 
Natal e no decorrer de todo o Ano Novo!
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A Resiliência Lusitana
aro leitor, considere-
mos a História para 
nos posicionarmos 
no futuro. Um novo 

ano se aproxima. Imagine se 
Gil Eanes, quando previu que 
poderia passar além dos ma-
res do norte, desistisse no ca-
minho. Não haveria as grandes 
navegações. Imagine de novo, 
se Fernão de Magalhães desis-
tisse de dedicar sua vida inteira 
aos oceanos. Não haveria a 
circum-navegação, e nem tão 
pouco teríamos um deles com 
a alcunha de Pacífico. 
Pense, num só momen-
to, se Vasco da Gama 

Dr. Victor Massena

Mensagem

C desistisse de ir além do 
Bojador. Jamais teria con-
quistado as Índias! Con-
tinue em reflexão, e con-
sidere a possibilidade de 
que, o Marquês de Pombal 
optasse por desistir de re-
construir Lisboa, após seu 
trágico terremoto, o que 
seria da Baixa Pombali-
na? Estamos no ideário do 
Quinto Império, sempre a 
espera de Dom Sebastião! 
Se o mito morre, morre-
mos todos. Pois tudo em 

nossa vida, caro leitor, 
pode sucumbir num ins-
tante. Amores, ilações, recursos, saúde ou circuns-

tancialidades. Mas nunca a 
esperança. Devemos sem-
pre esperançá-la. Faça como 
seus antepassados. Mire-se 
em seus exemplos. Pois fo-
ram eles que fizeram de Por-
tugal não um Quinto Império, 
mas um quinhão verdadeiro 
na História da humanidade. 
Persista em 2020! Adote em 
si a resiliência lusitana. Aque-
la que por definição não en-
cerra em si mesmo a sauda-
de, mas a que sabe que pode 
sobreviver, pois isto é um 
privilegio dos sofridos. Como 
dizia Fernando Pessoa: “não 
sou nada, nunca serei nada. 
Mas tenho em mim, todos os 
sonhos do mundo!”. O ano 
que se avista será seu, se re-
almente corre em ti sangue 
lusitano em vossas veias! 
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Para que todo Natal possamos ter alegria, Saúde, Paz e Amor. 
Precisamos acreditar que ele existe... o Papai Noel! Feliz Natal!
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Rua Capitão Félix 110 - Av. Central, 42
Benfica - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Telefax: (21) 3890-1445
Vendas: (21) 3890-0475 - (21) 3890-1795

Rua Álvaro Miranda, 950
Inhaúma - Rio de Janeiro
RJ - Brasil
Tel.: (21) 2594-5849
Fax (21) 2591225

Que as bênçãos do Senhor estejam presentes em seu lar neste 
Natal e durante todos os dias do Novo Ano!
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Otimismo e alegria
para o Ano Novo

inal de ano é tempo 
de festa e celebra-
ção, mas também 

de reflexão, de análise e 
de recomeços. Para trás 
fica um ano que agora 
acaba, e dele devemos 
guardar o bom e esquecer 
o menos bom.

Do sofrimento e das lá-
grimas guardemos apenas 
a certeza de que a elas 
sobrevivemos. Dos erros 
guardemos a aprendiza-

Luis Augusto,
esposa Glorinha

Mensagem

F gem; e das dificuldades 
guardemos o momento da 
superação.

Devemos sentir alegria 
e gratidão por mais um 
ano vivido, e apesar de 
tudo que tenha aconte-
cido, o importante é que 
chegamos até aqui. E hoje 
somos mais experientes, 

mais fortes e mais sábios.
Agora é tempo de en-

cher o coração de otimis-
mo, esperança e sonhos, 
é tempo de recomeçar e 
renovar, pois um novo ano 
vai começar e devemos vi-
vê-lo e aproveitá-lo ao má-
ximo. Desejos de um feliz 
e próspero Ano Novo!
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Seguindo no constante propósito de melhorservir nossos clientes 
e amigos, desejamos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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Sra. Florbela
Comendador

Afonso Bernardo

Mensagem

gora que o ano está 
se despedindo, vamos 
esquecer o que não deu 

certo, perdoar a nós mesmos o 
que ficou por fazer e dizer, e todas 
as promessas que não foram 
cumpridas. Vamos dizer adeus ano 
velho, feliz ano novo!

O meu desejo é que todos pos-
sam entrar no ano novo com ale-
gria e esperança no coração, sem 

arrependimentos, sem qualquer 
sentimento negativo. Um novo ano 
vai começar, e é tempo de renovar, 
recomeçar, de tentar novamente.

O que ficou por fazer, pode ago-
ra ser feito. O que ficou por sonhar, 
deve agora ser sonhado. Vamos 
fazer deste ano o melhor das nos-
sas vidas, pois apenas depende 
de nós e a vida é o conjunto das 
nossas escolhas.

Adeus ano velho
e feliz ano novo

A



Serviço a
la Carte

Rua do Acre, 06
Praça Mauá . Centro
Rio de Janeiro

Disk Glória

(21) 2263.4423

Serviço a
la Carte

Rua do Acre, 06
Praça Mauá . Centro
Rio de Janeiro

Disk Glória

(21) 2263.4423
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Desejo a vocês meus amigos um Natal com muito 
Paz e um Ano Novo repleto de realizações!
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Sra. Sônia
Dr. Antônio
Peralta

Mensagem

atal e ano novo 
são épocas fes-
tivas de grande 

significado e importância. 
Mas com amigos como 
os meus, são ainda mais 
especiais!

A todos agradeço pela 
amizade, e por terem aju-
dado a fazer do ano ve-
lho um ano maravilhoso 
e muito feliz! Vocês são 
os melhores amigos do 
mundo.

Que neste Natal a ale-
gria, o amor e a esperança 
renasçam nos corações 
de todos, que celebrem 
junto das suas famílias, e 
nas suas casas reinem a 
paz e a harmonia.

Que o Ano Novo tra-
ga novos sonhos e mui-
tas realizações, que seja 
próspero e a cada dia a 
felicidade seja renova-
da. E acima de tudo, que 
continuemos juntos por 
mais este ano. Boas fes-
tas, queridos amigos!

Com amigos
especiais as

festividades são 
mais felizes

N
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Estamos vivendo a maior festa universal. Que o Amor de Deus 
esteja em todos os lares. Feliz Natal e um  Bom Ano Novo!
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Sra. Fernanda e
Antônio Serapico

Mensagem

hora de receber o Ano Novo
com alegria e esperança no 

coração.
De deixar o ruim no passado,

e abraçar o futuro com otimismo.

Vamos fazer desta virada de ano
um recomeço de tudo que é bom.
Um renovar de sentimentos positivos,
e um renascer de velhos sonhos.

Desejamos muita felicidades para este ano.
Que sejam 365 dias de realizações,
sucesso e muita prosperidade.
Feliz Ano Novo!

É

Feliz Ano 
Novo
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A mensagem do Natal é uma lição de amor e paz. E será sempre o 
caminho da verdadeira felicidade. Ano Novo repleto de alegria.
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Sra. Lúcia Granito e 
Orlando Gonçalves

Mensagem

tempo de virada do ano, de celebrações 
que despedem o ano velho, mas é também 
momento de reflexão, de ponderação e 

principalmente de gratidão.
Deus nos presenteou com mais um ano que 

agora despedimos, e a Ele devemos agradecer 
pela generosidade e misericórdia infinitas.

Vamos receber o Ano Novo com a alma 
renovada de esperança e alegria, carregando 
Jesus no coração, e que assim seja o ano todo. 
A todos desejo um Feliz Ano Novo! Que seja de 
amor, perdão, paz e felicidade!

Que o Evangelho seja nossa orientação em 
cada dia deste novo ano. Que saibamos encontrar 
a felicidade na paz e no amor de Cristo. Que Deus 
abençoe a todos e Sua luz ilumine os nossos 
corações.

Que a maior promessa de Ano Novo seja o 
fortalecimento da nossa fé, e que a saibamos 
cumprir em cada um dos 365 dias.

Promessa de fé para o Ano Novo

É
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E será sempre o caminho da verdadeira felicidade. A todos 
um ótimo Natal e um Ano Novo repleto de alegria!
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Feliz Natal e
Póspero Ano Novo

ue o amor de Cristo nos guie e nos inspire 
neste Natal, no Ano Novo e em toda os dias de 
nossa vida. Que cada um de nós sinta o espírito 

natalino e se preencha com toda a fé e equilíbrio 
necessários para começar mais um ano no em paz.

Ana Maria e
José Queiroga

Mensagem

Provedor da
Venerável

Irmandade de
Santo Antônio

dos Pobres

Q
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Que os sinos de Natal anunciem paz e amor, e que os 
ecos do seu festivo repicar entrem pelo Ano novo !
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ue o amor, a paz e a feli-
cidade façam parte das vi-
das de todos neste novo 
ano que está se iniciando. 

Boas Festas!
A realização para os sonhos de 

alguns, quase sempre, se perde 
na metade do caminho, mas se 
Deus quiser, ainda terão muitos 
outros anos para encontrá-la.

Desejo do fundo do meu cora-
ção que, cada vez que seus so-
nhos seguirem viagem, eles vol-
tem para sua vida transbordando 

Q

Ano Novo de
Realizações

de realizações.
Que o Natal seja um passaporte 

para que seus sonhos embarquem 
na “Viagem das Realizações” do 
Ano Novo, e que não voltem sem 
a conquista dos objetivos que mo-
tivaram a mesma.

Que Deus abençoe vocês, e 
que nas noites sem luar as estre-
las brilhem mais forte, iluminando 
o longo caminho.

Que no próximo ano possamos 
continuar amigos e esperar jun-
tos a chegada dos nossos sonhos 
que partirem, comemorando com 
imensas taças de amizade ver-
dadeira a vinda e a realização de 
cada um.

Um Feliz Ano Novo!
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Brindemos por tudo de bom que neste ano 
realizamos, esperando que 2019 concorra 

para nossa Paz e Prosperidade. Boas Festas !

O MELHOR FRANGO ASSADO

Pães a Metro

Entregas em Domicílio

Salgadinhos Fritos ou Assados
Tortas Doces e Salgadas

Rua São Luiz Gonzaga, 230 - São Cristovão
(21) 2580-2948 / 2580-2960

padariadacancela@gmail.com
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Que seu mundo setorne mais repleto de alegria e 
que os sonhos sejam todos realizados. Boas Festas!
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Nesta mensagem de confraternização, o votos de muitas 
alegrias nas festas natalinas e tudo de bom para o 2019.

Matrículas DA CRECHE AO PRÉ-VESTULARABERTAS

UMA DAS EMPRESAS MAIS 
CONCEITUADA NO MERCADO

DE DRAGAGENS E CONSTRUÇÃO
Direção: Maria Alcina

(024) 2431-2961 / (021) 3016-2985 / (021) 3586-4056(



Serviço a
la Carte

Rua do Acre, 06
Praça Mauá . Centro
Rio de Janeiro

Disk Glória

(21) 2263.4423

Serviço a
la Carte

Rua do Acre, 06
Praça Mauá . Centro
Rio de Janeiro

Disk Glória

(21) 2263.4423
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A troca de votos de ventura e prosperidade a todos uma 
mensagem de confraternização. Boas Festas e Feliz Ano Novo!
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estrela reveladora
anuncia uma época
repleta de esplendor.

Nasceu numa manjedoura,
teria uma vida imorredoura.
Humilhado e crucificado,
veio ao mundo tirar o 
pecado.
Foi traído e por todos 
atraído.
Sob suas vestes 
alvas,
surgia o caçador de 
almas,
o desbravador do 
fraterno amor.
Os ensinamentos de teus 
pregões
não foram menos 
santificados,
que os cravos que te 
levaram
para a vida eterna.
Teu coração imaculado

Jesus, O Cristo
A transbordava bondade e caridade.

Tua coroa será sempre a de um rei,
a pacificar os foras da Divina Lei.
Por isso, pelo visto,
serás sempre o nosso Cristo.
Entrego-te minh’alma nua

para que dela faças
imagem e semelhança à tua.

                                   Jorge Tasso
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Que os dias do Ano Novo sejam uma seqüência de proveitosas 
realizações e repletos de paz e felicidade, são os nossos desejos.
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apai Noel, que saiba muito bem,
Ano a ano, aguardo em vão seu
presente.

Que neste Natal seja diferente,
Considere-me seu filho também!...

Papai Noel, tente, enfim, me explicar
Por que só frequenta as casas bonitas.
Se sempre faz ali suas visitas,
Por que não chega às crianças sem lar?

Ter dia certo pra ganhar presente...
Papai Noel, que tradição nociva!

P

Papai Noel, este
ano será diferente?

Pois às crianças gera expectativa
E atende às privilegiadas somente.

Eu desconfio que não vai mudar nada...
Pois, a meu ver, a vida só piorou.
Não tive pai, mamãe me abandonou;
Eu pertenço à infância desamparada.

Mas não perco a esperança, mesmo assim!..
Vou à praça tomar banho na fonte
E, ansioso, aguardar, debaixo da ponte,
Papai Noel com presente pra mim.
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Os melhores votos de alegria e felicidade, neste tempo de Natal. 
E depois, tudo de bom durante o ano que está chegando.



Ingredientes
l5 xícaras (chá) de arroz cozido
l2 xícaras (chá) de lombo de bacalhau dessalgado 
desfiado
l1 e ½ xícara (chá) de lentilhas cozidas
l5 tomates assados em pétalas
l3 ovos cozidos

Sugestões para
sua ceia de Natal

Arroz com nozes
Nozes é algo que normalmente muita gente só 
come no final do ano, eu por exemplo só como 
no natal, kkkkk.

Ingredientes
l 4 xícaras (chá) de arroz cozido
l 1 xícara (chá) de amêndoas sem casca e torradas
l 1/2 xícara (chá) de passas sem sementes
l 1 xícara (chá) de nozes picadas
l 1/2 cebola picada
l 1 dente de alho picado
l 2 colheres (sopa) de azeite
l 1/2 xícara (chá) de tomates picados sem pele e 
sem sementes
l 1/2 xícara (chá) de cenoura em cubos
l Sal a gosto

Como Fazer Arroz com nozes
l1. Junte as passas, nozes e as amêndoas ,reserve.
l2. Coloque azeite em uma panela antiaderente, 
despeje a cebola, o alho, refogue por 5 minutos, 
junte o tomate, a cenoura, e o sal mexa e deixe 
refogar por mais 5 minutos, ou até que a cenoura 
esteja macia.
l3. Junte ao refogado o arroz já cozido a mistura 
de nozes.
l4. Desligue o fogo, coloque em um travessa e sirva 
em seguida.

Arroz com Bacalhau
Essa é a segunda opção de arroz, na minha opi-
nião é a combinação perfeita.

l2 cebolas
l1 xícara (chá) de azeitonas verdes sem caroço
l2 colheres (sopa) de cebolinha verde picadinha
lSal
lAzeite
lPimenta-do-reino verde (moída na hora)

Como Fazer Arroz com Bacalhau
l1. Deixe o bacalhau de molho, de um dia para o 
outro, troque a água de vez em quando para que tire 
bem o sal.
l2. Desfie o bacalhau, pique bem a cebola, azeitona, 
cebolinha, o tomate e o ovo, reserve cada ingredien-
te separadamente.
l3. Em uma panela doure a cebola em azeite, adi-
cione o bacalhau, a lentilha, as azeitonas e a ceboli-
nha verde, refogue e adicione o arroz.
l4. Misture tudo muito bem, salpique sal a seu gosto 
e adicione a pimenta verde.
l5. Coloque o arroz em uma travessa de vidro, deco-
re com os tomates e os ovos.
l6. Pronto só servir!
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A troca de votos de ventura e prosperidade a todos uma 
mensagem de confraternização. Boas Festas e Feliz Ano Novo!



Portugal em Foco . Natal . 2019 47

migo secreto é bom, trocar mimos e carinho;
Sentir que neste Natal, ninguém ficará so-
zinho.

Convidem também Jesus, para esta festa de amor.
Ele trará suas bênçãos, sua paz de Redentor.

Trocando muitos presentes, deixo aqui uma es-
perança,
A paz de um grande futuro, para o jovem e a criança.

Nós que já temos história, temos muito a oferecer.
Vivência, dor e alegria, soubemos tudo vencer.

Nossos braços carinhosos, sempre prontos a 
abraçar,

De mãos dadas
A Nossas mãos laboriosas, vamos agora juntar.

Não faltarão ao banquete, reunidos nesta ceia,
Nossos parentes e amigos, grande festa, casa cheia!

O ano que está findando, nesta seara de amor,
Vamos sim agradecer, numa oração, com fervor.

Ano Novo, tudo igual, pergunto: mudar pra quê?
Se tanto amor nós trocamos, coisa linda de se ver!

Nesta boa confraria, continuamos na estrada;
A vocês, que eu amo tanto, nunca deixarei, por nada!

Feliz Natal e excelente
Ano Novo pra todos vocês!
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Respeitando a criatura humana, acreditando no esforço de cada um, incentivando o 
trabalho de equipe, promovendo a fé, desejamos a todos Boas festas e Feliz Ano Novo.
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Desejamos a todos sem distinção, um feliz natal anunciando paz  e amor renovando 
sua proposta d,e servir, esclarecer, informar e engrandecer cada lugar por onde passar.
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Com toda carga de carinho e amizade desejo a todos 
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO.!
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Que Neste Natal e Ano Novo, colhamos os  frutos da amizade que 
plantamos, e os frutos e os ideais de paz e prosperidade que sonhamos
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Feliz Natal e o Ano Novo seja repleto de Paz, Serenidade, 
Amor entre todos os povos! Boas Festas!!!
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Nesta mensagem de confraternização, o votos de muitas 
alegrias nas festas natalinas e tudo de bom para o 2020
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Enquanto houver amor, o Natal será repleto de alegria e 
felicidade. Feliz Natal e Próspero Ano Novo.



Portugal em Foco . Natal . 2019 55

Nesta 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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