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Mensagem de
Boas Festas ao 

Portugal em Foco

E star no Brasil, para um por-
tuguês, é estar num país 
onde somos acolhidos sem-
pre de forma muito especial.

Apesar de um imenso oceano nos 
colocar em margens que ficam lon-
ge, os dois Cristos de braços abertos 
acolhem-nos à partida e à chegada.

Nesta quadra tão significativa, 

Luís Faro Ramos
Embaixador de Portugal no Brasil

Feliz Natal, Boas Festas, também para
toda a equipe do “Portugal em Foco”!

como se diz por aqui Natalina, em 
que milhões de compatriotas ce-
lebram afetos e se reúnem, quero 
fazer chegar até vós o abraço que, 
enquanto embaixador de Portugal 
no Brasil vos dou, e que espero pos-
sa representar o abraço de todos os 
portugueses que vivem neste país-
continente.









Valeu sim!
vagas canceladas. Embora esse contacto 
possa ser eventualmente um pouco de-
morado, atendemos já, deste modo, várias 
centenas de utentes. A intenção foi, natural-
mente, combater o “negócio” de venda ilícita 
de vagas que teima em persistir, lesando os 
interesses de todos. As vagas são gratuitas, 
e continuaremos a batalhar pelos direitos 
dos utentes, sempre reconhecidos aos que 
nos façam chegar denúncias de abusos, 
através da Ouvidoria. Ao contrário do que 
tantos pensam, essas denúncias fazem, 
sim, a diferença e têm reais consequências.

O período natalino trouxe-nos uma 
prenda de Lisboa, com a autorização 
de contratação de mais um funcionário 
que representará uma ajuda suplemen-
tar muito necessária. Em 2022, procura-
remos continuar a reforçar o quadro de 
recursos humanos. 

No plano cultural, no próximo ano jun-
tar-nos-emos com emoção às celebrações 
do Bicentenário da Independência Brasi-
leira. Estes festejos constituirão uma opor-
tunidade mais para celebrarmos os laços 
históricos e culturais inquebrantáveis entre 
Portugal e o Brasil, aos quais a extensa co-
lónia portuguesa neste país tem dado, há 
já dois séculos, grandiosa continuidade. 

Em 2022 passarão também exatos 
cem anos sobre a heroica aventura dos 
pioneiros portugueses da aviação Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral. Que a sua 
coragem, na primeira Travessia Aérea 
do Atlântico Sul, nos sirva de exemplo 
para enfrentarmos as dificuldades que 
ainda se nos possam colocar.

A nível pessoal, se me é permitida uma 
curta nota mais íntima, 2022 será certa-
mente agridoce pois marcará o final do 
meu mandato no Rio de Janeiro, rumo a 
novos destinos ainda incertos (assim man-

da a “sina” do diplomata). Até ao meu úl-
timo dia em funções, fica a promessa de 
manter intacto o meu compromisso com a 
missão de servir, da melhor forma possível, 
a nossa numerosa comunidade portugue-
sa e luso-brasileira que, ao longo dos últi-
mos quatro anos, tão bem soube acolher-
me, e à minha esposa.

Por tudo quanto escrevi mais atrás, 
não tenho por isso dúvidas ao responder 
à questão que aqui coloquei, nesta mesma 
revista, em jeito de título, na edição do ano 
passado: “Valeu a pena?”.

Digo que valeu, sim! As lições que 
aprendemos, as prioridades que relem-
brámos, ficam connosco. As privações 
impostas pela pandemia vieram acentuar 
o valor supremo de atos que por vezes 
julgamos corriqueiros e garantidos, na 
correria das nossas vidas, como aquela 
visita de fim-de-semana a parentes ou 
amigos próximos, ou a beleza única e ir-
repetível de cada por-de-sol anunciando 
o final de mais um dia feliz e com saúde. 
Que nunca nos esqueçamos.   

A todas e a todos, os meus votos 
sinceros, e do Consulado-Geral, de uma 
feliz época natalícia, de um réveillon ple-
no de alegria e esperança e, acima, de 
tudo, de um novo ano pródigo em mo-
mentos felizes, junto daqueles que nos 
são mais preciosos.

Afinal de contas, e depois 
de tudo o que passámos, bem 

merecemos! 
Feliz 2022!

João Marco de Deus
Cônsul-Adjunto de Portugal no Rio de Janeiro

O ano de 2021, que em breve 
terminará, foi seguramente 
um dos mais complexos das 
nossas vidas. 

Fértil em medos e questio-
namentos, ainda a arrastar as tristezas e a 
melancolia profunda que marcaram 2020, 
o “ano zero” da pandemia de COVID19.

Mas foi, simultaneamente, um pe-
ríodo de recomeços, de reabertura, de 
renascimento, numa palavra tão fun-
damental: de esperança. Com a mas-
sificação da vacinação, em Portugal 
como no Brasil, voltámos a acreditar 
num regresso à normalidade, ao con-
vívio, aos abraços. 

Ainda presos a máscaras que nos 
dificultam a respiração mas garantem a 
saúde, verificamos que a cidade retoma 
pouco a pouco o seu pulsar frenético, nas 
ruas, nas praias, pelos “shoppings”, num 
ritmo afinal tão característico de uma urbe 
com a Cidade Maravilhosa.

Pelas casas regionais, as atividades 
retomam, tímida mas seguramente. 

No Consulado-Geral, 2021 foi particu-
larmente exigente, no regresso aos aten-
dimentos regulares, enfrentando aquela 
mesma demanda imensa que origina di-
ficuldades de agendamento de que esta-
mos bem cientes e que procuramos colma-
tar na medida das nossas possibilidades. 

Além do nosso já conhecido canal da 
“Ouvidoria”, e da regular interação com os 
utentes que nos procuram através da nos-
sa página de Facebook, lançámos uma 
“lista de espera presencial” que permite ao 
utente com dificuldades em fazer uso da 
plataforma de agendamento eletrónico (na 
qual deverá estar registado) inscrever-se 
presencialmente na receção do Consula-
do-Geral, sendo chamado quando surjam 









Mensagem

Natal é sinônimo de 
alegria, de fraternida-
de e de paz. Olhando 
o Presépio e sentindo 

a aproximação dos Reis Magos 
que vêm de longe, com mirra e 
incenso, adorar o Menino Jesus, 
não podemos esconder os nos-
sos sentimentos de amor e de 
fraternidade, nem podemos dei-
xar de louvar o Messias que veio 
resgatar, com o sacrifício do Cal-
vário, todos os seres humanos.

Velhinhos de mãos trêmulas 
e olhar distante esquecidos no 
“Lar da terceira idade”; aposen-
tados sem dinheiro a jogar car-
tas na praça; desempregados 
sem terem condições de cele-
brar o Natal; e crianças maltra-
tadas pela miséria e pela sorte, 
descalças e perdidas, sem en-
tenderem os motivos por que 
uns desfilam riqueza e luxo e 
elas, nas comunidades vivem de 
mãos vazias, com fome e sem 
destino, e olhos a furar o infini-

O to, à espera do Menino Jesus.
No Natal há alguém que co-

nhecemos – ou até mesmo 
um desconhecido escolhido 
à sorte – que espera por nós: 
por uma palavra amiga que 
alimente a sua esperança; por 
um presente singelo, mas que 
simbolize a fraternidade; por 
uma ajuda que permite que 
haja uma ceia e alguma alegria 
numa casa onde falta tudo – 
onde não entra o “Papai Noel”, 
nem onde a imagem de Jesus 
de Nazaré sorri, deitada sobre 
o musgo do Presépio.

Se cada um de nós ajudar as 
famílias que precisam, os velhi-
nhos que sofrem, os doentes que 
não saem do leito de dor e abrir-
mos os braços para a caridade, 
decerto teremos um Natal muito 
mais feliz.

Não deixemos que o Natal se 
perca, ou que fique submerso, en-
tre a frustração de uma criança, o 
desvio de um jovem, o desencon-

tro de uma família ou o abandono 
e a solidão de um velho.

Beijemos as crianças que elas 
se sentirão felizes, abracemos 
os velhos, que eles ficarão con-
tentes, acarinhemos os doentes, 
que eles sorrirão de novo e lem-
bremo-nos dos pobres para que 
reencontrem a razão da vida. 

Feliz Natal !

NATAL DO AMOR

Dr. Francisco Gomes da Costa
Presidente da Associação  Luís de Camões, do Real 

Gabinete Português de Leitura do Liceu Literário 
Português, e da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa 

Caixa de Socorros  D. Pedro V
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Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o
amor e semear a esperança. Tenha um Feliz Natal!



O Gatão tem lata!

COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA

www.beiraodaserra.com.br  |  beiraodaserra@beiraodaserra.com.br 21 3341-245021 99316-7401

O Gatão tem lata!

COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA

www.beiraodaserra.com.br  |  beiraodaserra@beiraodaserra.com.br21 3341-2450 21 99316-7401

O Gatão tem lata!

COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA

www.beiraodaserra.com.br  |  beiraodaserra@beiraodaserra.com.br21 3341-2450 21 99316-7401

O Gatão tem lata!

COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA

www.beiraodaserra.com.br  |  beiraodaserra@beiraodaserra.com.br 21 3341-245021 99316-7401



12 | Portugal em Foco . Natal . 2021

Q ue você e sua família tenham um Natal
iluminado e um próspero Ano Novo.



Mais um ano que termina e, certamente, não deixará saudades. Quantas famílias perderam seus 
entes queridos! Saldo muito triste para o Brasil com mais de 600 mil vítimas da Covid, às quais

presto minha homenagem e solidariedade às famílias. Pessoalmente, posso dizer que 2021 foi um 
dos anos mais difíceis de minha existência! Perdas que me deixaram cicatrizes profundas, como o 
falecimento de meu querido irmão Carlos, que foi pai e esteio da minha família, e querido por todos 
que desfrutavam de seu convívio. Lembro-me de sua comovente generosidade com o inesquecível 
Rochinha! Quanta saudade! Como esquecer da amiga Daisy, irmã afetiva, que durante 47 anos esteve 
ao lado da família Bergher, muito especialmente do meu saudoso Gerson! Vamos tentar esquecer e 
deixar pra trás mais um ano que teve a humanidade aprisionada por um vírus que colocou o planeta 
inteiro em quarentena, ataque iniciado em 2020 de forma avassaladora, mas que poucos imaginavam 
que a tragédia aumentaria ao longo de 2021. Deus poupou nossa vida, e devemos agradecer por este 
previlégio! Nossa mensagem é de fé, esperança e pensamento muito positivo. Na mais extraordinária 
e linda festa cristã, que é o Natal, vamos dedicar nossas preces a um mundo mais justo de se viver, 
desejando dias muito melhores a toda a Humanidade. Que em 2022 possamos derrotar definitivamente 
o monstro da covid. E que o nosso planeta tenha o direito de voltar a se abraçar e a viver a perspectiva 
de dias de paz, que somente serão alcançados através da tolerância e do amor ao próximo.
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Feliz Natal! Que Jesus seja presença marcante na sua ceia.
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Mensagem

aros colegas lusitanos 
e luso-descendentes. 
Estamos novamente 
naquele período de 
festividades e reuni-

ões familiares que nossa co-
munidade tanto gosta. Somos 
um povo reconhecidamente 
entusiasta de confraterniza-
ções e, normalmente, nessa 
época do ano já começamos 
a pensar nos pratos de baca-
lhau, nas rabanadas e nos fi-
lhós. No entanto, assim como 
no ano passado, lamentavel-
mente ainda não podemos re-
laxar em relação aos cuidados 
com a pandemia.

Apesar dos avanços na va-
cinação e da queda no número 
de internados/óbitos por covid 
no Brasil e em Portugal, as 
recomendações dos especia-
listas ainda permanecem pra-
ticamente as mesmas: aten-
ção redobrada com a higiene, 
usar máscara quando sair de 
casa, evitar aglomeração e, 
obviamente, garantir vacina 
no braço. Vale lembrar que se 

a pandemia é um problema 
global, a solução não pode ser 
local. Enquanto algumas re-
giões do planeta continuarem 
com poucos imunizados (seja 
por falta de vacinas na África 
ou por negacionismo em parte 
da Europa), o risco de novas 
variantes ainda é uma ameaça 
real para todos nós.  

Portanto, apesar do cansa-
ço que todos estamos sentin-
do, eu ainda recomendo cau-
tela. Claro que também não 
devemos incentivar o pânico 
generalizado, mas neste mo-
mento em que a maioria pa-
rece tomada pela euforia, é 
sempre prudente combater o 
sentimento de “oba-oba” e de 
“libera geral”. Quem se cuidou 
ao longo de mais de um ano, 
já sabe que alguns encon-
tros podem ser substituídos 
por reuniões virtuais. E, para 
os encontros com os amigos 
e familiares mais próximos, 
tente manter grupos peque-
nos, em ambientes com boa 
circulação de ar e exija que 

C

Vereador
DR. Paulo Pinheiro
Dra. Fátima Pinheiro

Feliz Natal

todos estejam vacinados.
Manter os cuidados é muito 

mais que uma questão pesso-
al, é um atestado de amor ao 
próximo. Quem usa o “argu-
mento” de liberdade individu-
al para negar vacina ou andar 
sem máscara é, no mínimo, 
um grande egoísta. Cuide 
de si mesmo, cuide de quem 
você ama e ano que vem tem 
tudo para ser melhor. Um feliz 
natal para todos e nos vemos 
ano que vem!
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Fé e esperança são as luzes que devem nos
iluminar nesta época de reflexão. Boas Festas!



Mensagem
m cenário de in-
certezas domi-
na nossas vidas 
desde o início de 

2020. A pandemia da Co-
vid-19 nos trouxe muitos 
questionamentos e uma 
nova forma de olhar o futu-
ro e o presente. Viver o hoje 
se tornou cada vez mais es-
sencial. O amanhã ninguém 
sabe como será. O tempo 
passou a ser, aparentemen-

U
Deputada Estadual
Martha Rocha

te, algo a ser reconsiderado 
a partir de agora. Tivemos 
que buscar através da cria-
tividade outras formas de 
configurá-lo. E essa tarefa 
não é nada fácil. 2022 espe-
ra da gente coragem!

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 valer 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 torna mais 
fortalecidos. Agora mais do 
nunca precisamos dela.

Aprendemos tantas coi-
sas com a pandemia do 
coronavírus, mas talvez a 
principal delas foi desco-
brir que sozinhos não so-
mos nada, nem ninguém. 
Ao diminuir nosso ritmo, 
tivemos tempo para prestar 

mais atenção no outro e em 
nós mesmos. Uma pausa 
para nos reconectar com 
quem somos e com nossos 
sonhos. Que em 2022 te-
nhamos a oportunidade de 
colocar em prática todas as 
coisas boas que construí-
mos dentro de nós.

Nem sempre é fácil, mas 
obstáculos podem se trans-
formar em aliados na concre-
tização dos nossos projetos. 
Quando nos compromete-
mos com uma meta, conse-
guimos as ferramentas que 
necessitamos para realizá
-la. Que tenhamos muitas 
doses de cumplicidade, soli-
dariedade, senso de justiça e 
amor ao próximo. Reconhe-
cer a necessidade de mudan-
ça e acreditar na capacidade 
de alcançá-la já é um grande 
passo para conseguirmos 
modificar este cenário difícil 
que estamos passando.

Momento  de reconexão com
quem somos e com nossos sonhos
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Feliz Natal e que Deus te abençoe sempre!
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Piscinas Oceânicas

Por Todos os lados, 
há motivos para o 

lazer!
Isaltino de Morais
Presidente da Câmara
Municipal de Oeiras
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vida é um ciclo, e isto já não 
é uma novidade. Já passamos 
por alguns finais de ano juntos 
e quase sempre desejamos 

as mesmas coisas, de uma forma qua-
se que automática. Muita paz, saúde e 
prosperidade, certamente são os dese-
jos mais pronunciados nesta época do 
ano, mas desta vez queremos algo com 
muito mais significado.

Este ano nossos desejos serão mais 
específicos, cheios de amor e dos me-
lhores sentimentos que existem!  Dese-
jamos que o novo ano seja recebido com 
muita alegria e que o otimismo seja res-
ponsável por uma grande quantidade de 
novas conquistas. Que o sucesso seja o 
destino final desta trilha e que cada obs-
táculo solidifique ainda mais tudo de bom 
que for construído.

Feliz Ano Novo.

A

Que o sucesso seja o
destino final Boas Festas

Antônio Peralta
e Sônia



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

O MELHOR FRANGO ASSADO
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MANUELZINHO
ESPOSA PRUDÊNCIA
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ueremos que todos vocês con-
tinuem sempre com essa ale-
gria, com esse companheirismo 
e continuem nos prestigiando 

com seu carinho e atenção, pois só as-
sim, teremos motivos para buscar sem-
pre o melhor.

Que nesse final de ano vocês possam 
somar todas as alegrias e dividir seu 
entusiasmo de ser feliz. Somos privi-
legiados porque contamos com sua 
amizade, apoio e confiança. A nossa 
meta é oferecer sempre o melhor.

Aos amigos e familiares elevamos o 
nosso carinho, nosso muito obrigada por 
tudo e tenham boas festas.

Feliz Natal e
Próspero Ano novo.

Q

Antônio Serapico
e Fernanda

Desejamos à você os melhores
votos de paz, saúde e boas festas
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Boas Festas! Que o Natal seja festejado em paz e 
harmonia e o Ano Novo recebido com muita alegria.
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fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pou-
co sobre a vida, lembrar das maravilhas que temos a agradecer 
e também de tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer.

Toda nova etapa deve ser comemorada, ganhamos uma óti-
ma oportunidade de eliminar tudo que já não traz felicidade para 
nossas vidas e assim obtemos mais espaço para vivermos novas 
alegrias! Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a 
dar o nosso melhor sempre que possível.

Que este Novo Ano chegue primeiramente com muita saúde e co-
ragem, pois assim já temos o suficiente para conseguirmos todo o 
resto. Que também nunca nos falte trabalho e que nossos amigos 
continue por muito anos prezando sempre pela amizade!

Feliz Ano Novo!

O
Feliz  Ano Novo

Luis Augusto e 
Glorinha
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Nesta época de paz e alegria, ofereça amor e receba ainda 
mais bênçãos. Feliz Natal com Jesus no coração!
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Comendador
Afonso Bernardo

e Florbela Roçado

Feliz 2022, Paz,
Saúde e Prosperidade

verdadeira mensagem de Natal é 
aquela que nasce dentro do cora-
ção embalado pelo real significado 

desta data e tudo que ela significa em nos-
sas vidas.

“Que as bênçãos do Menino Jesus ilumi-
nem nossos caminhos.” e Nossa Senhora 
de Fátima nos proteja, o mais importante 
muita saúde e paz à todos os familiares e 
amigos, que 2022 seja um ano de muitas 
conquintas e vitórias.

A
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D esejo que o seu Natal seja abençoado e que no
seu coração o amor de Deus esteja sempre presente!



Mensagem
odos os lares estão em 
festa. É o dia de Natal. 
Cessam as lutas, as 

competições, os ruídos, para 
que, então imperem a compre-
ensão, a boa vontade, o espí-
rito de concórdia. É o milagre 
da data do Senhor. Irmanam-
se todos a comemorar o mag-
no acontecimento, pois que há 
apenas lugar para euforia, jú-
bilo intenso, ânsia de amar ao 
próximo.

Neste dia feliz Paulo Elísio 
de Sousa deseja a todos os 
seus leitores, amigos, colabo-
radores e clientes, como aos 
seus auxiliares, as melhores 

T boas festas, concretizando-se 
assim um Natal Feliz, como o 
quem merecem todos quantos 
vivem sob o céu estrelado e bri-
lhante da terra de Santa Cruz, 
onde a data magna de 25 de 
dezembro tem o mesmo fulgor, 
a mesma alegria ingênua, ra-
diosa, intensíssima. Que impe-
ram em Portugal.

Um natal é o que deseja, 
pois, consignar nesta nota, por-
tadora dos nossos mais arden-
tes desejos de que, na noite 
mais bonita do ano, a alegria 
reine, esplêndida e envolvente, 
em todos os lares cristãos de 
brasileiros e portugueses.

Paulo Elísio de Souza
(Ex-presidente da Câmara Portuguesa 

de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro)

Endereço: Av. Erasmo Braga, 227 - 3º andar 
Centro Rio de Janeiro RJ 20020-000 - Telefone (21) 2533-6843

e-mail elisio@elisio.adv.br.

Boas festas 
Feliz Natal!
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C elebre o nascimento de Jesus agradecendo a Deus por tudo 
e deixando o amor renascer no seu coração. Feliz Natal!



ue o Natal seja de partilha e co-
munhão e doação e o amor ao 

próximo. Que haja sintonia em nossos, 
sentimentos e coração, que o amor, a 

alegria e a paz sejam comum a todos 
os nossos corações. Que haja união e 
esperança em um mundo melhor! Que 
a paz nos acompanhe e que a fé nos 
fortaleça nos momentos de dificuldade. 

A família Queiroga
deseja a todos um
Santo e Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo
com muita saúde, Paz e Luz

Q
Feliz Natal e Boas Festas!
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Cortina | Tecidos l Persianas | Painés l Rolos l Mptprisados l P. Sanfonadas
Acessórios l Papal de parede l Paviflex | Decorfex l Tapetes | Carpetes
Palhas coreanas | Sancas l Poliface l Eucafloor l Durafloor l Novopiso

ICARAÍ: Rua Cel. Moreira César, 228 Ljs. 101 e 102 Tel.: 2711-9115 / 2611-8807
 Rua Gavião Peixoto, 71 Loja 2 Tel.: 2717-2159 / 2722-2273
CENTRO: Rua José Clemente, 31 Tel.: 2717-0062 / 2622-4072
www.katiadecoracoes.com.br
kataiadecoracoes@veloxmail.com.br lojakatiadecoracoes

Q ue a paz e a compreensão reinem em nossos corações
neste Natal e no Ano Novo que se aproxima. Boas festas!



Comendador
Rui Castanheira
e senhora Alda

A harmonia e a
fraternidade são

ideias a prevalecer,
com a esperança de

novos tempos,
promissores

aos familiares, 
colaboradores

e amigos!



Mensagem

E

Saúde e o Amor 
Feliz Ano Novo!

Comendador Adão
Ribeiro e Sra. Irene

ncontrei a FELICIDA-
DE e ela me disse que ia 
pra sua casa. Pedi que ela 

levasse também a SAÚDE e o 
AMOR. Trata eles bem, vão em 
meu nome. Feliz Ano Novo!
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Feliz Natal. Não se esqueça que Jesus te ama!
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Faz parte do Natal tudo aquilo que, de um jeito ou de outro, 
manifesta a nossa alegria pelo nascimento de Jesus.
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H oje é dia de ser feliz e agradecer,
o menino Jesus nasceu. Feliz Natal!
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Q ue Deus derrame uma chuva de bênçãos
e felicidades sobre o seu lar. Feliz Natal!
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Que as bênçãos divinas te alcancem neste Natal!


