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Brasil Portugal Angola Moçambique São Tomé 
e Príncipe

Guiné
Equatorial

MacauCabo VerdeGuiné-BissauTimor-Leste

UTILIDADES

The Home Office (Departamento de Imigração)
Telefone: 0870 606 7766. 
Instruções gravadas em inglês: 8760 1622. 
Formulários para extensão de visto podem ser 
obtidos pelo telefone 0870 241 0645

Câmara de Comércio de Portugal no  Reino Unido
11 Belgrave Square SW1X 8PP, London
Tel: +44 (0)20 7201 6638 
http://www.portuguese-chamber.org.uk/

AICEP - Portugal Global 
(Portuguese Trade & Tourism Office) :
3rd Floor, 11 Belgrave Square
London SW1X 8PP
Tel: Tel +44 (0)20 7201 6666
www.portugalglobal.pt

Anglo-Portuguese Society : 
7 New Quebec St, London W1H 7RH
www.angloportuguesesociety.org.uk 
Associacao cuiltural que promove a historia e a 
cultura portuguesa .

Instituto Camões : 
cvc.instituto-camoes.pt/index.php

Emergência: Emergência: 999 (Polícia, bombeiros 
ou ambulância)
Polícia de Trânsito (British Transport Police): 
0800 40 50 40
NHS: 0854 4647 (24 horas)
Informação Geral de Saúde: 
0800 665 544 (24 horas)
Aeroporto de Hearthrow: 0844 335 1801
Aeroporto de Luton: 01582 405100
Aeroporto de Gatwick: 0844 892 0322
Aeroporto de Stansted: 0808 169 7031
Aeroporto London City: 020 7646 0000

Consulado de Portugal em Londres:
11, Belgrave Square
London, SW1X 8PP
Tel:  020 7291 3770
www.cgportugalemlondres.com

Consulado-Geral do Brasil em Londres
3 Vere Street, Londres, Reino Unido, W1G 0DG
cglondres.itamaraty.gov.br

Consulado da Angola em Londres:
46 Bedford Square
London WC1B 3DP
Tel: 02072918700
http://www.angola.org.uk/index.html

Consulado de São Tomé e Príncipe em 
Londres: 
Flat 8, Marsham Court Victoria Drive 
London SW19 6BB
Tel: 0287886139

Embaixada de Portugal em Londres:
11 Belgrave Square, SW1X 8PP
 Tel: 02072913770
www.londres.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Embaixada do Brasil em Londres:
14-16 Cockspur Street SW1Y 5BL
Tel: 02077474500
www.brazil.org.uk 

Embaixada de Moçambique em Londres: 
21 Fitzroy Square, W1T 6EL
Tel: 02073833800
www.mozambiquehighcommission.org.uk 

Embaixada da Guiné Equatorial em Londres:
13 Park Place St. James, SW1A 1LP
 Tel : 02074996867
www.embassyofequatorialguinea.co.uk

Embaixada de Timor Leste em Londres:
83 Victoria Street, SW1H 0HW
Tel: 20 3440 9025 / 0203 440 9026
www.tlembassy.co.uk/ 

Embaixada de Macau em Londres  
(Embaixada da China):
31 Portland Place, W1B 1QD
Tel: 020-7631 1430
www.chinese-embassy.org.uk

Unit 4 – Holles House, Overton Road, London SW9 7AP
07305090052

O conteúdo dos artigos de colaboradores e anúncios publicitários não expressam necessariamente a 
opinião deste periódico, sendo de responsabilidade de quem os subscreve.

Previsão do tempo, Londres

Elizabeth Alexandra Mary foi coroada rainha do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte a 
partir de 6 de fevereiro de 1952. A rainha Elizabeth 
II tinha então 26 anos. Em 2015, ela ultrapassou 
Victoria ao se tornar a monarca com o reinado mais 
longo da história britânica. 

No domingo (22/05), mais de 20 mulheres, a maioria brasileira, usaram os melhores 
trajes em um evento que promoveu sustentabilidade, diversidade e inclusão. O desfile 
de moda foi organizado pelo Connected Women Club (CWC) em parceria com a marca 
Fancy. Boa parte das peças usadas na passarela era seminova e estava à venda na 
ocasião.
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A empresária brasileira Samanta 
Bullock foi nomeada ao National 
Diversity Awards, na categoria 
Positive Model Award for Disability. 
Trata-se da premiação de diversidade 
mais prestigiada do Reino Unido. 
“Ser nomeada já é um prêmio”, diz 
Samanta, ao comemorar a primeira 
vez a ter o nome listado.

Fundado em 2012, o conceito do 
National Diversity Awards surgiu 
quando o fundador Paul Sesay 
e sua equipe identificaram uma 
necessidade urgente de promover 
modelos mais positivos, com o 
objetivo de capacitar e inspirar a 
ampla gama de diversas comunidades 
em todo o Reino Unido.

“O prêmio celebra as excelentes 
conquistas das comunidades de 
base que lidam com as questões da 
sociedade atual, proporcionando-
lhes reconhecimento por sua 
dedicação e trabalho”, explica a 
apresentação do prêmio.

“Se alguma vez houve um 
momento para celebrar e trazer à 
tona a diversidade verdadeiramente 
surpreendente de talentos que o 
Reino Unido tem a oferecer, é agora. 
Diversas comunidades são a espinha 
dorsal da sociedade britânica e 
muitas vezes não são reconhecidas 
por sua dedicação em ajudar os 
outros.”

Nesta fase da premiação, 
os votos são online e abertos à 
comunidade. Na apresentação da 
brasileira, Samanta é descrita pela 
sua paixão pela moda. “Modelo 

desde os oito anos de idade, ela 
participa de desfiles de moda como 
London Fashion Week, Voge New 
York Fashion Week e International 
Dubai Fashion Week.” 

Samanta é dona da SB Shop, 
uma marca de moda com venda 
online com pilares na inclusão 
e diversidade. Atualmente, ela 
também é uma das 100 pessoas com 
deficiência mais influentes no Reino 
Unido (Shaw Trust List.).

No esporte, é duas vezes 
medalhista de prata nos Jogos 
ParaPan Americanos, representando 
o Brasil no tênis em cadeira de 
rodas. Ela também é a fundadora da 
Bullock Inclusion, com um projeto 
social na moda e no esporte.

Para votar pela brasileira, 
procure por Samanta Bullock em 
nationaldiversityawards.co.uk.

Comunidade

A Portuguese Association of 
Researchers and Students in the UK 
(PARSUK) confirmou o retorno 
das atividades presenciais do maior 
encontro da comunidade científica 
portuguesa no Reino Unido: LUSO 
2022.  Com o  tema “PARSUK para 
todos: Unidos pelo conhecimento”, 
o evento acontecerá no dia 04/06 no 
Centro Ismaelita de Londres.

Na ocasião serão abordadas três 
importantes áreas: comunidade, 
cultura e comunicação. “Iremos 
celebrar a diversidade da 
comunidade científica portuguesa 
no Reino Unido e do seu trabalho 
em prol da sociedade”, explica o 
material de divulgação.

Entre os vários convidados 
de destaque, estarão presentes a 
ministra da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Elvira Fortunato; e 
o embaixador de Portugal no Reino 

Unido Nuno Brito.
Esta será a 15ª edição do LUSO, 

que é a reunião anual do PARSUK e 
serve como plataforma para a troca 
de conhecimento e para discutir 

uma diversidade de assuntos 
relevantes para as sociedades 
portuguesa, inglesa e global. É uma 
oportunidade para nossos membros 
estabelecerem redes, construírem 

conexões mais fortes, estabelecerem 
novos contatos e parcerias.

A cada ano, a LUSO atrai mais 
de 100 participantes, incluindo 
representantes do governo 

português, setores privados e 
públicos, bem como acadêmicos, 
pesquisadores, formuladores de 
políticas e inovadores. O evento 
foi realizado em várias cidades do 
Reino Unido, tais como Manchester 
(2016), Edimburgo (2017), 
Lancaster (2018), e Londres (2019).

Devido à pandemia de covid, em 
2020 e 2021, a LUSO foi realizada 
em formato digital. 

Encontro da comunidade científica 
portuguesa será dia 04/06

Da Redação

Samanta Bullock é nomeada ao 
National Diversity Awards

Da Redação

Unsplash

Devido à pandemia de covid, em 2020 e 2021, LUSO ocorreu em formato digital

No dia 04/06
Centro Ismaelita de Londres 
1-7 Cromwell Gardens, 
South Kensington, Londres 
SW7 2SL
https://en.parsuk.pt/

“PARSUK 
para todos: 
Unidos pelo 

conhecimento”
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No dia 27/05, o autor Pedro 
Luis Nguvulo lançará “Isla de la 
Juventud - Memórias de um bolseiro 
em Cuba”. Será às 16h30 na sala 
de Conferências da Embaixada de 
Angola no Reino Unido (22 Dorset 
Street, Londres W1U 6QY).

O livro, publicado pela Editora 
Gato Bravo, em Lisboa, é fruto de 
experiência de seis anos de vivência 
em Cuba, como bolseiro, entre o 
período 1984 a 1990, na Ilha da 
Juventude. 

O autor relata a vida na ESBEC, 
sigla em espanhol para Escuelas 
Secundárias Básicas en el Campo, 
onde os alunos longe dos seus países 
de origem combinavam trabalho e 
estudo diariamente durante o ano 
lectivo e os romances próprios da 

juventude. As dificuldades da vida 
em Angola dos bolseiros após o 
regresso de Cuba são alguns dos 
temas abordados nessa obra.

Nas palavras de Alcino 
Francisco, jornalista radicado em 
Londres, mais do que um livro que 
retrata os romances próprios da 
idade da juventude, este livro é um 
documento histórico que serve para 
memória futura sobre o que aconteceu 
nas relações entre Cuba e Angola no 
período após a independência. 

Contada na primeira pessoa 
e com uma preciosa descrição de 
detalhes, “Isla de la Juventud – 
memórias de um bolseiro em Cuba” 
de Pedro Luis Nguvulo conduz o 
leitor para um período e um lugar 
que têm em comum milhares de 
jovens angolanos que tiveram o 
mesmo percurso académico. Trata-se 

de um compêndio que ajuda a melhor 
entender o cotidiano dos jovens 
angolanos que fizeram parte da sua 
formação naquele país do continente 
americano. 

Pedro Domingos Luis Nguvulo 
é natural de Malange, Angola e 

reside em Londres. É licenciado em 
Economia Global, tendo viajado para 
a Ilha da Juventude, em Cuba, em 
1984. Concluiu o ensino secundário 
na ESBEC n.47 “Leovigildo Ramirez 
Batista” e em seguida frequentou 
o curso médio de Contabilidade 

no Instituto Politécnico n. 26 “Inti 
Peredo”, ambos na Ilha da Juventude, 
em Cuba. Regressou a Angola em 
1990. 

A paixão pela escrita começou 
quando lhe foi outorgado o certificado 
de reconhecimento na categoria de 
poesia, pela Direção Municipal de 
Cultura da Ilha da Juventude, no III 
Encontro de Escritores Vocacionados 
Estrangeiros, em 1989. Foi 
Presidente da “Brigada Jovem de 
Literatura”, no Instituto Inti Peredo 
e correspondente estudantil do Jornal 
local, “Periódico Victoria”. 

Em Londres, trabalhou como 
Assistente do Sector de Imprensa 
na Embaixada de Angola no 
Reino Unido entre 2008 a 2013, 
trabalhou para o Barclays Bank e 
actualmente trabalha para o Eurostar 
International.

Comunidade

“Este livro é um documento histórico sobre o que aconteceu nas relações entre Cuba e 
Angola no período após a independência”, diz o jornalista Alcino Francisco

Vai até dia 27/05 o período para 
candidatura à vaga de assistente 
administrativo - setor de Comércio 
e Política Agrícola da embaixada 
do Brasil em Londres. “Esta é 
uma grande oportunidade de 
carreira para bilíngues (português 
e inglês) trabalhar em um lugar 
multicultural, aprendendo sobre 
comércio internacional, agricultura 
e políticas relacionadas no Brasil e 
no Reino Unido”, explica Ricardo 
Esteves, do escritório de Agrícola 
da embaixada.

O candidato selecionado 
trabalhará na área de comércio e 
política agrícola da embaixada e 
será responsável pela preparação 
de agendas, realização de tarefas de 
secretariado, atualização do banco 
de dados.

Também fazem parte das 
atribuições a criação e atualização 
de planilhas em Excel e outros 
sistemas, o atendimento de ligações 
telefônicas, o contato com empresas 

e órgãos públicos britânicos e a 
gestão de plataformas de mídia 
social (por isso, conhecimento 
do YouTube, LinkedIn, Twitter e 
Facebook é desejável).

A vaga exige fluência do 
português e inglês. O salário mensal 
bruto inicial será de £ 2 mil. 

Os candidatos devem enviar 
cópias digitalizadas de todos os 
documentos obrigatórios por e-mail 
para info.london@itamaraty.gov.
br (não excedendo 5MB), com o 
cabeçalho do assunto “Processo 
de seleção 05/2022 - candidatura”, 
seguido do nome do candidato. 

Somente serão aceitos os pedidos 
com um conjunto completo de 
documentos necessários.

Os documentos obrigatórios 
para a solicitação são: identidade 
válida; prova do direito de 
trabalhar e residir no Reino 
Unido; formulário de solicitação 
devidamente preenchido e assinado, 
incluindo números de telefone e 
e-mail; declaração assinada de que 
o trabalho a ser solicitado não deve 
ser confundido com uma função ou 
cargo da função pública; declaração 
assinada de que o candidato não 
exerce função ou cargo público no 
Brasil; Curriculum Vitae atualizado; 
e certificado comprovando um 
ensino médio mínimo.

Informações de como acessar 
os formulários exigidos e mais 
detalhes sobre a vaga de emprego 
estão disponíveis no website da 
embaixada ou na página da Embassy 
of Brazil in London no Linkedin.

O contrato de trabalho será válido 
por um ano, renovável por outro igual 
período, se ambas as partes estiverem 
de acordo. Haverá um único período 

probatório pago de seis meses, que 
pode ser prolongado por mais três 
meses se for necessário mais tempo 
para avaliar o desempenho do 
funcionário.

O horário de trabalho é de 40 
horas por semana.

O angolano Pedro Nguvulo lança livro sobre 
os anos de juventude passados em Cuba

Da Redação

Unsplash

Grande oportunidade de carreira para bilíngues (português e inglês)

Embaixada do Brasil contrata assistente 
administrativo – salário de £ 2 mil

O candidato 
selecionado 

trabalhará na área 
de comércio e 

política agrícola da 
embaixada.

O contrato de 
trabalho será 

válido por um ano, 
renovável por outro 

igual período.

O período de 
candidatura vai até 

27/05.

Da Redação

Divulgação
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A partir do mês de junho, a 
biblioteca de Camberwell traz 
de volta o Conversation Café, 
um evento gratuito para ajudar a 
comunidade falante de português 
e espanhol a praticar seu inglês 
através de conversas simples. 

É uma conversa de 90 minutos 
durante a qual os participantes 
aprendem mais sobre si mesmos 
(viver em outro país e as 
semelhanças entre o país de origem); 
sua comunidade, os problemas e as 
soluções para situações do dia a dia 
como candidatar-se a empregos, 

abrir uma conta bancária etc.
Apesar de estar focado 

na comunidade latina, toda a 
comunidade é bem-vinda. Nesse 
primeiro momento, os encontros 
acontecerão somente uma vez ao 
mês, sempre aos sábados das 11h às 
12h30. A primeira sessão acontece 
no dia 11/06.

A biblioteca de Camberwell fica 
no 48 Camberwell Green, SE5 7AL. 
Osvaldo Lélis, colunista de Notícias 
em Português e responsável pelo 
projeto em Camberwell, dá mais 
destalhes sobre a iniciativa na 
seguinte entrevista.

N o t í c i a s 
em Português - 
Como surgiu o 
C o n v e r s a t i o n 
Café?

Osvaldo Lelis 
- O Conversation 
Café já existia 
na biblioteca de 
Camberwell, mas 
foi cancelado no 
início de 2019, 
para que pudesse 
passar por uma 
reestruturação. 
Com a 
pandemia, o 
retorno teve 
que ser adiado. 
Na biblioteca 
da East Street 
já existia um 
Conversation 
Cafe parecido, 
mas destinado 
somente aos 
falantes de 
e s p a n h o l , 

mas também foi cancelado pois a 
funcionária responsável não trabalha 
mais conosco. Como bibliotecário, 
eu percebi a necessidade de 
retornar com essa atividade visando 
principalmente o grupo latino, pois 
diariamente eu recebo clientes na 
biblioteca buscando por livros, 
cursos, para aprimorar o inglês. 

As conversas são conduzidas em 
que idioma?

As conversas são conduzidas em 
inglês, somente em último recurso 
podemos usar outro idioma. É 
importante frisar que o Conversation 
Café não é um curso ou aula de 
inglês, é apenas uma conversa 
informal num espaço seguro para 
que as pessoas possam praticar e 
aprimorar a conversação. Apesar 
de ser destinado para os falantes 
de português e espanhol, qualquer 
membro da comunidade falante de 
outra língua pode se juntar a nós.

Os participantes podem trazer 
perguntas e dúvidas? 

Sim. Qualquer sugestão e 
pergunta é bem-vinda. Temos um 
plano para cada encontro, mas não 
é nada definitivo e podemos falar 
sobre qualquer assunto que os 
participantes achem pertinente.

O que é preciso fazer para 
participar?

Só chegar e participar, não é 
necessário inscrição. Inicialmente, 
as atividades acontecem somente 
uma vez por mês, mas depois do 
verão o plano é que aconteçam 
duas vezes por mês e, no futuro, 
todo sábado. O primeiro encontro 
acontece no dia 11 de junho às 11 
da manhã. Os próximos encontros 
serão: 09/07; 06/08; 03/09 e 01/10.

Qual a importância de 
dominar o idioma local no 
processo de adaptação a um novo 
país?

Dominar o idioma local é 
importante para que indivíduos se 
sintam integrados na comunidade 
em que vivem e sintam-se mais 

independentes. Em Southwark 
(Borough onde a biblioteca de 
Camberwell está), por exemplo, 
existe uma grande comunidade 
de latinos. Situações do dia a dia 
como candidatar-se a empregos, 
abrir uma conta bancária, aplicar 
para o Oyster Card ou até mesmo 
ir ao supermercado podem ser um 
problema para quem não domina o 
idioma. 

Sente que brasileiros e 
latinos em geral têm resistência a 
aprender inglês?

Acho que essa resistência vem 
da ideia de que não vão conseguir. 
Para muitos, a mudança para o 
Reino Unido é o primeiro contato 
que vão ter com a língua. E assusta 
mesmo, até para quem já tem uma 
base, sabe o básico, costuma ter uma 
sensação de frustração e até mesmo 
vergonha. Aprender um idioma, 
especialmente a conversação e 
o “listening”, requer imersão e 
prática. Por isso, o Conversation 
Café é um espaço seguro para quem 
quer fazer amigos, se integrar à 
comunidade e praticar inglês sem 
medo de falar.

Mais informações pelo e-mail 
osvaldo.lelis@southwark.gov.uk.

Comunidade

O primeiro encontro 
acontece no dia 
11/06 às 11 da 

manhã. 

Os próximos serão 
nos dias 09/07; 

06/08; 03/09 e 01/10.

Conversação em inglês para 
falantes de português

Reprodução/Wikipedia

Da Redação

A conversa terá duranção de 90 minutos e, de início, acontecerá uma vez por mês
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A escritora brasileira 
Thais Braga, no Instagram @
maezonanoinsta, lança na segunda-
feira (30/05) o livro “Os mosquitos 
nos picam e a culpa é do Noé” 
(editora Inverso).  

O livro tem ilustrações de 
Gustavo Seabra e traz uma releitura 
bem-humorada da Arca de Noé, 
“nada religiosa”, explica a autora, 
narrada por mosquitos, que quase 
foram expulsos da embarcação.

Uma ótima chance para 
aproximar seu filho da cultura 
brasileira e da língua portuguesa em 
uma ocasião que promete ser mais 
que uma sessão de autógrafos.

O evento está sendo organizado 
pela autora em conjunto com a 
companhia de teatro e eventos 
infantis Canto dos Mafagafos, 

sediada em Londres, com direção 
artística de Magali Hochberg e 
em parceria com a fonoaudióloga, 
professora de canto e musicista Ana 
Bonfá, da Acalanto.

Haverá uma leitura interativa 
do livro com muitas brincadeiras e 
música. Thais Braga estará presente 
vendendo e autografando os 
exemplares.

Para participar, é preciso 
comprar ingresso antecipado pelo 
site Eventbrite.co.uk. A entrada 
custa £ 16 por criança e inclui um 
adulto como acompanhante. 

Os organizadores sugerem que 
as crianças com mais de 3 anos 
compareçam - todas devem estar 
necessariamente acompanhadas de 
um adulto responsável.

O evento terá dois momentos: 
lançamento do livro com uma leitura 
mediada e interativa, músicas e 
brincadeiras; e uma hora de soft play 
do Macaroni Penguin liberado para 
todos os participantes do evento, 
dando às crianças a oportunidade de 
continuar brincando e conversando 
em português.

O lançamento começa às 11:30 
am e no family club Macaroni 
Penguin, East London. Endereço: 28 
Royal Crest Ave. London, E16 2PG.

Você encontra links para 
comprar ingressos ou para 
comprar o livro nos perfis do 
Instagram @maezonanoinsta ou @
cantodosmafagafos.

“Os mosquitos nos picam e a 
culpa é do Noé”

Aurora: Thais Braga
ilustração: Gustavo Seabra 
Publicação: Editora Inverso

Comunidade

Thais Braga lança livro em 
evento voltado a crianças 

falantes de português
Da Redação

Notícias em Português - Como surgiu a ideia do livro?
Thais Braga - A ideia original veio de uma redação 
do meu irmão da época da escola, cujo tema era: 
“Se você fosse Noé qual animal tiraria da arca?”. Na 
história dele, os mosquitos eram realmente expulsos 
(risos). Eu recriei a narrativa sob o ponto de vista dos 
mosquitos, inventei personagens e conclui com uma 
bela lição de moral que nós pais tanto gostamos. Ah! 
Inseri aquele toque de humor que não poderia faltar 
nesse tipo de livro.
Como os livros podem contribuir para o português 
como língua de herança?
São essenciais! A literatura é pura fantasia, onde a 
criança pode transitar entre o real e o imaginário. 
Estar rodeado de histórias é sempre positivo e 
quando há a leitura em português em família, se 

criam momentos afetivos com a língua de herança. 
Para quem está morando fora, essa é uma grande 
ferramenta, já que o português não está inserido na 
rotina das crianças habitualmente. 
Quais os maiores desafios de uma mãe expatriada 
para manter os filhos fluentes em português?
Encontrar o espaço para praticar. É por isso que estou 
sempre em parceria com iniciativas que trabalhem 
com o português aqui. Como a escola Sabia Dúvida, 
Canto dos Mafagafos e a Ana Acalanto Bonfá. 
Organizamos/ participamos de eventos para as 
crianças e assim há oportunidade de viver a língua 
fora de casa. Quem dá dicas valiosas sobre o 
assunto é a Cintia Ellingham (@cariocainlondon ), ela 
inclusive escreveu um livro sobre bilinguismo.
A comunidade brasileira em UK está comprometida 

com a manutenção do português como língua de 
herança?
A comunidade no geral eu não sei, mas tenho a 
sensação de que os brasileiros valorizam sua cultura. 
Acredito que falte um estalo para que a grande 
maioria desperte para esse assunto. Estou sempre 
pedindo para que as pessoas apoiem iniciativas e 
artistas que trabalham aqui para divulgarem o Brasil 
e o português, especialmente para crianças. Como 
é importante que elas se envolvam com sua origem, 
para que tenham orgulho de sua família, de suas 
raízes, passando tudo o que aprenderam para outras 
gerações e também possam se sentir parte dessa 
comunidade. 
Para quem ainda não está envolvido, convido vocês a 
começarem hoje. (Leia as dicas de Thais no quadro.)

A importância de criar “momentos afetivos com a língua de herança”

O livro “Os 
mosquitos nos 
picam e a culpa 
é do Noé”  tem 
ilustrações de 

Gustavo Seabra.

O lançamento 
na segunda-feira 

(30/05) e terá leitura 
interativa, músicas e 
brincadeiras e uma 
hora de soft play.

A partir das 11h30 
no family club 

Macaroni Penguin, 
East London, E16 

2PG.

Divulgação

Escolas em UK:
Sabia Duvida Londres, UK 
Responsável: Gisele Lubas 

Breacc Richmond Londres, UK 
Responsável: Katia Fonseca 

Breacc St Alban’s, UK 
Responsável: Rhaniele de Lanteuil

BREACC Bournemouth, UK
Responsável: Catia Leite 

ABCD Escolinha de POLH Woking, UK 
Responsáveis: Karina Marsh/Hellen Candey 

Clube dos Brasileirinhos Londres, UK 
Responsável: Silvia Fermo

Turma dos Brasileirinhos Oxford, UK 
Responsável: Camila Cutayar 

OCA Brasil Bristol, UK 
Responsável: Sabrina Koetz

Português de Herança Warwickshire, UK 
Responsáveisl: Camila Rocha/ Cristine Celli

Apoiam eventos infantis em português em 
UK: 
ABA - @abainuk
Ana Bonfá- @acalanto_anabonfá
Canto dos Mafagafos - @
Cantodosmafagafos
CCBL - Centro Cultural Brasileiro em Londres 
@centrocultural_ccbl
Tribo Mãe- @tribomae
Moon Child Nurture Practice- @
MoonChildNurturePractice

Outras autoras brasileiras de livros infantis 
que residem na Inglaterra:
Ana Paula Almeida - @historiasdaana
Angélica Massoca - @5motivosparaleitura
Carolina de Abreu - @carol_abreu_london
Ingrid Santos - @artepurauk
Renata Formoso - @nocaminhoeuteexplico
Vanderli Bello- @vanderlibello

Conheça algumas iniciativas brasileiras que trabalham 
com a infância

“É importante que as crianças se envolvam 
com sua origem, para que tenham orgulho 
de sua família, de suas raízes”, diz Thaís
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Comunidade

Por Rodrigo Correa

Os influencers Deni Machado, Suellen Carey e Carlos Moura O apresentador, empresário e palestrante Felipe Ribeiro e Suellen Carey

Destaques 
sociais do Tio Rô

SARAU LITERÁRIO DO CCBL

Pessoas (eventos e lugares) que acontecem na comunidade brasileira

O evento de 
marketing focado em 
empreendedorismo levou 
diversos famosos da 
comunidade ao palco 
no dia 07/05. Artistas 
e influencers deram 
dicas para quem quer 
empreender. O conteúdo 
das apresentações foi 
gravado e pode ser 
assistido pela internet, 
com o pagamento de 
taxa.

Michelle Costa e o palestrante 
Cristian Bell

Débora Lazarotto da agência Let’s Travel with us 360 com a palestrante Rafa Kalimann
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Giovana Sá, Arilane Fernandes, Ricardo Axé, Nuria Bernardes e Tulio 
Aguiar

Katucha Bento, Vera Jus, Juliana Santos, o babalorixá Tulio 
Aguiar, Carmen Santos e Arilane Fernandes

Comunidade

Em 07/05, a Casa do Brasil em Londres recebeu mais 
um evento do Centro Cultural Afro Brasil com temas 
importantes para as discussões raciais na comunidade 
brasileira em Londres. O evento “Diásporas do Atlântico: 
abolição, diversidade e inclusão” propôs um debate 
sobre a abolição da escravatura e seu contexto 
contraditório a partir do 13 de maio, nas visões afro-
centradas e euro-centradas.

EVENTO NO CENTRO CULTURAL AFRO BRASIL

Foi no dia 16/05 quando Gabriel O Pensador comemorou no palco 
londrino os 25 anos do álbum Quebra Cabeça. Um divisor de águas 
na música brasileira que vendeu mais de 1,5 milhões de cópias com 
vários sucessos, o álbum é o tema desta turnê.

SHOW DE GABRIEL O PENSADOR

A estrela da noite com o colunista que vos escreve

Fernanda Andrade e Gabriel O Pensador nos bastidores do show 
londrinoManitu Szerman, da Backstage Production UK, e Mariana Pinho, da Maracatudo Mafua

Victor, proprietário da Avex Service, e Nagyla Wendy, da Nybs 
Salgados, trabalharam nos bastidores

Bruna Casotti

Arilane Fernandes, Gilson Guimarães, Priscilla Currie e Anderson Zombie Punk
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Foi ao experimentar uma vida 
sexual sem tabus e com prazeres 
nunca vividos antes que a brasileira 
Daniela Araújo teve o insight. 
“Vi que essa era a minha missão: 
ensinar mulheres a sentir prazer e, 
consequentemente, a ter orgasmos”, 
conta. Hoje ela dá cursos e estimula 
uma vida sexual de qualidade como 
forma de alcançar bem-estar e 
saúde. 

“O prazer sexual é uma poderosa 
ferramenta para o autoconhecimento, 
cura e conexão espiritual. 
Infelizmente, 70% da população 
mundial ainda não conseguem ter 
acesso a esses benefícios”, diz.

Daniela nasceu em Ribeirão 
Preto, estado de São Paulo, mas 
viveu até os 22 anos em Maringá, 
no Paraná. Há 17 anos ela mora em 
Londres. Há nove, divide o teto com 

o companheiro português Nuno. 
Na plataforma www.avidanoprazer.
com, ela vende cursos como o 
“Manual do sexo anal com prazer e 
conexão emocional”. Na entrevista 
a seguir, concedida por e-mail, 
Daniela explica mais.

Notícias em Português - Por 
que decidiu criar um curso sobre 
sexualidade?

Daniela Araújo - Eu decidi 
criar o curso de sexualidade quando 
entrei no meu atual relacionamento 
nove anos atrás. Eu fui descobrindo 
e tendo uma vida sexual que nunca 
tinha vivido antes. Sem tabus, juntos 
construímos uma comunicação 
sexual incrível e saudável, sem 
o medo do julgamento do outro. 
Vi que essa era a minha missão: 
ensinar mulheres a sentir prazer e, 
consequentemente, a ter orgasmos.

Outra necessidade que também 

me instigou a criar o curso foi 
ao ver como casais, mulheres e, 
principalmente, os homens não 
sabem fazer sexo com qualidade.

Seu curso é dirigido apenas a 
mulheres?

Os meus cursos são dirigidos 
para ambos os sexos. O meu  
primeiro curso, o “Manual do 
sexo anal com prazer e conexão 
emocional”, foi desenvolvido para 
homens e mulheres, na perspectiva 
da mulher. Esse curso foca muito no 
que a mulher sente, na sua fragilidade 
e entrega, e ensina o homem a dar 
prazer à mulher e à mulher a ficar no 
controle da situação para ter o maior 
prazer possível.

Atualmente estou preparando 
aulas com o foco no prazer feminino, 
que em julho estarão disponíveis 
na minha plataforma online (www.
avidanoprazer.com).

Prazer sexual é algo que se 
aprende? Como?

Sim, eu acredito que durante 
a nossa vida estamos sempre a 
aprender, e no sexo não é diferente. 
Aprender a conhecer o nosso corpo 
e ter a segurança de dizer ao nosso 
parceiro o que queremos e o que 
gostamos é para mim um fator muito 
importante para a satisfação sexual. 

Quem são suas principais 
alunas?

São pessoas na faixa etária de 25 
a 54 anos. O meu público é variado, 
já passaram por mim mulheres 
casadas dentro de um relacionamento 
feliz, mulheres casadas dentro de um 
relacionamento que não estava legal, 
solteiras atrevidas, solteiras retraídas. 

Também tenho alguns alunos 
homens que têm interesse em 
transformar a vida sexual e convidam 
as suas companheiras para aprender.

Mulheres brasileiras e inglesas 
se comportam diferente na cama?

Eu acredito que sim, mas não 
por serem brasileiras ou inglesas. O 

nosso comportamento é determinado 
pela nossa criação. Por exemplo, 
religião e  traumas influenciam 
bastante o comportamento e 
apetite sexual de cada pessoa. A 
cumplicidade entre o casal também. 
Uma mulher pode se comportar de 
uma forma com um parceiro, mas de 
forma completamente diferente com 
outro parceiro.

A cultura do homem 
latino machão interfere no 
comportamento do homem 
brasileiro em relação ao sexo?

A cultura machista é uma cultura 
muito egoísta, muito virada para o 
prazer masculino, por isso torna 
o homem menos preocupado com 
prazer da mulher.

Qual a importância de uma 
vida sexual ativa e saudável no 
bem-estar? 

O sexo traz inúmeros benefícios 
para a vida do ser humano. Quando 
se tem uma vida sexual de qualidade, 
a pessoa tem várias oportunidades 
de ter uma vida sexual aventurosa, 
prazerosa e cheia de novas 
descobertas, principalmente se já 
vive um relacionamento estável e 
feliz. 

Uma vida sexual ativa não 
significa uma vida sexual de 

qualidade. Sexo sem qualidade não 
é saudável. No sexo sem qualidade 
há sempre uma parte que não está 
satisfeita. 

Cito aqui alguns benefícios que 
uma vida sexual de qualidade nos 
pode proporcionar: aprofundamento 
da percepção corporal; aumento 
da sua vitalidade, amor e alegria; 
habilidade de entrar em estados 
ampliados de consciência e êxtase.

O prazer sexual é uma poderosa 
ferramenta para o autoconhecimento, 
cura e conexão espiritual. 
Infelizmente, 70% da população 
mundial ainda não conseguem ter 
acesso a esses benefícios.

Qual sua formação profissional?
Eu sou autodidata. Nos últimos 

oito anos, tenho me dedicado ao 
estudo do prazer feminino, e hoje 
ajudo mulheres a destravar o prazer 
e a viver uma vida sexual plena, sem 
tabus.

Que fatores podem prejudicar 
o apetite sexual? 

O cérebro é o maior órgão sexual 
que temos. Tudo que colabora para 
a diminuição do seu desempenho 
como, por exemplo, o stress ou a 
baixa autoestima vai com certeza 
contribuir para um menor apetite 
sexual.

Comunidade

Daniela Araújo – a 
educadora que ensina 

como sentir (mais) 
prazer

O prazer sexual é uma 
poderosa ferramenta para o 

autoconhecimento, cura e conexão 
espiritual. Infelizmente, 70% da população 
mundial ainda não conseguem ter acesso 

a esses benefícios.”

Daniela e o companheiro Nuno: “Ter a segurança de dizer ao nosso parceiro o que queremos 
é um fator importante para a satisfação sexual”

Da Redação

Acervo pessoal
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Londres

O mais recente mapa do tube 
londrino foi revelado com a maior 
mudança na história recente - a adição 
da linha Elizabeth. O Transport for 
London (TfL) publicou o mapa que 
mostra a nova linha ferroviária e suas 
estações antes da abertura oficial, na 
terça-feira (24/05).

Os serviços no novo trecho 
central da linha Elizabeth irão de 
Paddington a Abbey Wood através 
dos túneis abaixo de Londres 
construídos pela Crossrail. Esta 
nova rota pioneira aparece agora no 
icônico mapa do Tube como uma 
linha dupla roxa em vez de uma 
linha sólida para diferenciar a linha 
Elizabeth como uma nova linha 
ferroviária em oposição a uma linha 
do metrô de Londres. 

Inicialmente, a linha Elizabeth 
percorrerá 12 trens por hora entre 
Paddington e Abbey Wood, de 
segunda a sábado. Novas estações 
estão agora na fase final dos 
preparativos antes da abertura aos 
clientes, incluindo sinalização e 
informações ao cliente.  

Para ajudar os clientes a 
encontrar seu caminho de ou para 
as novas estações, também foram 
feitas atualizações para a sinalização 
e a busca de caminhos por Londres. 
O aplicativo gratuito TfL Go será 
atualizado para mostrar a rota, 
bem como informações completas 
de acessibilidade para os usuários 
a partir do dia do lançamento. Os 
aplicativos que utilizam o feed de 
dados aberto da TfL mostrarão a 

localização e as entradas das novas 
estações.

As linhas ferroviárias TfL 
existentes de Paddington a Heathrow 
e Reading, e de Liverpool Street a 
Shenfield passam a fazer parte da 
linha Elizabeth desde o primeiro dia 
de abertura e também são exibidas 
no mapa na linha Elizabeth roxa. Os 
clientes serão inicialmente obrigados 
a mudar em Paddington e Liverpool 
Street para acessar os serviços da 
linha Elizabeth na nova seção central. 

Todas as estações da linha 
Elizabeth serão acessíveis até o 

final deste ano, com o trabalho 
continuando a fornecer elevadores 
nas estações Ilford e Romford. As 
estações de Paddington a Woolwich 
e em Heathrow fornecem acesso 
nivelado das plataformas aos trens, 
o que é refletido no mapa. 

A nova estação Barking 
Riverside no Overground de 
Londres também foi acrescentada no 
mapa. A extensão de Barking para 
Barking Riverside proporcionará 
à área novas ligações de transporte 
público, melhorando a conectividade 
e acessibilidade na área quando ela 

abrir no outono. 
Julie Dixon, diretora interina de 

clientes e receitas, disse: “Tem sido 
um desafio e um privilégio atualizar 
o projeto original de Harry Beck 
para literalmente colocar uma nova 
peça da história do transporte no 
mapa. Esta última versão leva em 
conta uma série de mudanças mais 
amplas na rede de transporte, mas 
garantirá que tanto os londrinos 
quanto os visitantes possam navegar 
por nossa rede de transporte com 

facilidade”. 
A estação Bank da Northern 

Line reabriu em 16 de maio, e está 
no mapa. O fechamento temporário 
permitiu a conclusão dos trabalhos 
vitais no novo túnel da Northern 
Line, plataforma e corredor de 
passageiros na estação Bank como 
parte do aumento da capacidade. 
Durante este fechamento, também 
foram realizados trabalhos nos 
elevadores e escadas rolantes, bem 
como trabalhos de reforma no 
Borough e trabalhos de habilitação 
para a futura atualização da Estação 
Elephant & Castle. A estação 
Harrow-on-the-Hill, que se tornou 
totalmente acessível em março de 
2022, também foi atualizada no 
novo mapa. 

A estação da linha Bond Street 
Elizabeth será aberta no final deste 
ano. O trabalho continua na Bond 
Street para completar a estação para 
os clientes o mais rápido possível. 
Haverá duas entradas, uma na 
Davies Street (que faz intercâmbio 
com as linhas Central e Jubilee) e 
outra na Hannover Square.

Todos os serviços de Tube 
and Rail em Londres podem ser 
visualizados no London Tube and 
Rail Map disponível para download 
no site tfl.gov.uk/maps/track.

Viagens diretas da linha 
Elizabeth de Reading, Heathrow e 
Shenfield para o centro de Londres 
serão possíveis a partir do outono 
deste ano, com o horário completo 
da linha Elizabeth em vigor a partir 
de maio de 2023.

Já experimentou a linha 
Elizabeth?

O mapa do tube foi originalmente idealizado por Harry 
Beck, que idealizou o projeto imaginativo, porém simples, de 
um mapa diagramático em 1931. 
Publicado pela primeira vez em 1933, é agora um guia 
essencial para Londres e é usado como um modelo para 
mapas de transporte ao redor do mundo. Quase 90 anos 
depois, o mapa ainda é reconhecível como um símbolo 
icônico de Londres.
A capa do mapa de bolso atualizado foi criada pela artista 
londrina Joy Labinjo. Sua arte original, intitulada ‘Twist Out’, 
captura uma rotina íntima mãe-filha como uma mãe é vista 
preparando o cabelo de sua filha para um penteado ‘twist 
out’, desenhando sobre as experiências de vida da artista e 
suas memórias como uma mulher britânico-nigeriana. 
O novo mapa do tube também será patrocinado pela IKEA 
durante os próximos 12 meses, com marcadores mostrando 
as opções de transporte público mais próximas de suas lojas.

Mapa com história

Da Redação

Reprodução/YouTube



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 12 26 de maio a 8 de junho   

Reino Unido

Contra cortes de empregos, ferroviários 
ameaçam parar

A Associação do Pessoal do 
Transporte e o Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores Ferroviários, 
Marítimos e de Transporte (RMT) 
ameaçam que haverá a maior 
paralisação desde a Greve Geral 
de 1926, por causa de cortes de 
empregos e congelamento de 
salários.

Uma fonte sindical acrescentou 
que, ao invés de uma greve, eles 
estavam esperando por “acordos 
negociados”.

Mais uma votação do RMT, que 
tem 40.000 membros, será encerrada 
na terça-feira (24), e Mick Lynch, 
secretário geral do órgão, advertiu 
que uma greve “paralisaria o país”.

O secretário de Transportes 
Grant Shapps advertiu que as greves 

dariam um duro golpe ao país. 
Ele passou a acusar os chefes do 
sindicato de um ato de automutilação 
se continuarem os planos de greve.

Respondendo aos comentários 
do Sr. Shapps, o Sr. Lynch disse: “Os 
passageiros sempre se opuseram 
ao fechamento de bilheterias 

e o público não quer uma rede 
desumanizada, controlada pela IA 
e distópica que coloca deficientes, 
idosos e mulheres que viajam 
sozinhas à noite em desvantagem”.

Ele acrescentou que o sindicato 
acredita na “modernização das 
ferrovias, mas não acredita em 

sacrificar milhares de empregos, 
congelar constantemente os salários 
ou tornar as ferrovias inseguras”.

“Uma ferrovia moderna deve ter 
pessoal profissional bem pago que 
proporcione um ambiente seguro e 
acolhedor para o público”.

Estão sendo elaborados planos 
para dar prioridade aos trens de 
mercadorias sobre os serviços 
de passageiros para manter as 
prateleiras dos supermercados 
abastecidas em caso de greve após 
os sindicatos terem alertado sobre a 
maior greve ferroviária possível da 
história moderna.

No entanto, o Sr. Shapps acusou 
os sindicatos de tratar as greves 
como um primeiro recurso em vez 
de um último recurso.

Manifesto Tory
Em um compromisso no 

manifesto Tory, ele estabeleceu uma 
exigência de “um serviço mínimo 
para operar durante greves de 
transporte”.

Shapps disse ao The Telegraph: 
“Tínhamos um compromisso ali 
sobre os níveis mínimos de serviço. 
Se realmente chegassem a esse 
ponto, níveis mínimos de serviço 
seriam uma forma de trabalhar 
para proteger essas rotas de frete e 
esse tipo de coisa. Estamos muito 
esperançosos de que eles acordem e 
sintam o cheiro do café”.

“Quando isso leva a uma 
votação como esta, todos esperam 
um resultado”, disseram eles. “Se 
tivermos um mandato forte, eles 
pensarão duas vezes antes de nos 
impor seus planos”.

“Eles querem colocar algo sobre 
nós e espalhar a dor. É tudo fumaça 
e espelhos.”

Da Redação

Nas estações Green Park e Euston
Está prevista uma greve nas estações de Euston e Green Park 
Tube na sexta-feira 3 de junho.
A TfL espera manter ambas as estações abertas, apesar da 
greve. Verifique antes de viajar.
 
Na frota noturna no tube
Há greves noturnas nas linhas Central e Victoria todas as 
sextas-feiras e sábados até domingo 19 de junho de 2022.
Haverá também greves noturnas na linha do Jubileu todas as 
sextas e sábados a partir de sábado 21 de maio - quando o 
Night Tube reabre - até domingo 19 de junho de 2022.

Greves programadas
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Reino Unido

Apesar do aumento do custo de 
vida e do recente aumento das taxas 
de juros bancárias, é paradoxal que a 
demanda por crédito financeiro seja 
maior do que nunca. É surpreendente 
que, apesar das condições 
econômicas atuais, os bancos 
estejam mais ocupados em encontrar 
soluções de financiamento para a alta 
demanda dos clientes.

Por que é que nestes tempos, 
quando a inflação está atingindo 
níveis não vistos nos últimos 40 anos, 
muitas pessoas estão contraindo 
empréstimos bancários? 

Para entender por que isto está 
acontecendo, apresento as seguintes 
razões:

Cartões de crédito – Essas são 
uma das formas mais caras de crédito 
financeiro. No entanto, no momento, 
as instituições financeiras, em seu 
desejo de manter seus clientes atuais 
e também de captar novos clientes, 
estão oferecendo promoções de 
0% de juros por um prazo definido. 
Esta medida permite aos clientes 
transferir suas dívidas de outros 
cartões de crédito para esta taxa de 
0% e, portanto, não apenas reduzir 

suas despesas financeiras mensais, 
mas também terminar de pagar suas 
dívidas em um período de tempo 
mais curto. 

Se optarem por esta medida, as 
pessoas devem se informar muito 
bem sobre dois aspectos importantes: 
1) Primeiro, devem saber quais 
outros custos o cartão de crédito 
que vão tomar, incluindo manuseio, 
transferência etc. e 2) Devem estar 

cientes de que, após o término do 
período de carência, os juros a serem 
pagos aumentam e podem ficar entre 
18% e 45% ao ano.

Juros fixos sobre hipotecas 
residenciais - A demanda por moradia 
é permanente e continua a aumentar, 
assim como os valores imobiliários. 
Portanto, os proprietários com 
casas pessoais e/ou de investimento 
que têm dívidas em suas casas. 

Especialmente aqueles que têm 
empréstimos com taxas de juros 
variáveis estão sempre procurando 
maneiras de obter taxas de juros 
fixas pelo maior tempo possível, o 
que lhes permite planejar seus custos 
financeiros com mais precisão e 
ajustar seus orçamentos. 

Esta é sempre uma boa opção para 
as pessoas, especialmente se o prazo 
fixo e a taxa fixa oferecidos pelos 

Bancos representam efetivamente 
melhorias em seu orçamento e 
especialmente mais liquidez no curto 
prazo.

Facilidades de financiamento 
para PMEs - Apesar do efeito que 
a pandemia teve sobre as pequenas 
e médias empresas, especialmente 
aquelas que operam pessoalmente, 
com grande esforço e apesar das 
condições econômicas atuais, elas 
têm se reativado e os bancos estão 
demonstrando especial interesse em 
apoiá-las. Para aqueles com presença 
física, o estabelecimento pode ser 
oferecido como garantia para o 
empréstimo e para aqueles negócios 
que demonstrem ter a capacidade de 
endividamento ou o potencial para 
atingir os níveis de renda necessários 
para contrair dívidas, isto os favorece 
quando se aproximam de uma 
instituição financeira. Em termos 
de hipotecas, os bancos podem 
emprestar 70% do valor do edifício 
com juros fixos por prazos de 3, 5 e 
até 7 anos.

* Laura Rodríguez é assessora de 
finanças pessoais em UK. Contatos: 
0203 488 0284 / 0795 144 2558 / 
Laura.rodriguez@herafinancial.
co.uk.

Como efeito da crise, aumenta a 
demanda por empréstimos bancários

Cartões de crédito são uma das formas mais caras de crédito financeiro, no entanto, instituições financeiras estão oferecendo 0% de juros 
por prazo definido

Por Laura Rodríguez*

A inflação britânica teve a maior 
alta em 40 anos passando a 9% em 
abril, em meio à alta dos preços de 
alimentos e energia, que agravou a 
crise do custo de vida. 

De acordo com números do 
Escritório de Estatísticas Nacionais, 
o aumento de 9% no índice de preços 
ao consumidor é o maior desde que 
os registros começaram em sua 
forma atual em 1989, superando o 
aumento anual de 8,4% registrado 
em março de 1992 e bem acima dos 
7% vistos em março deste ano. 

O Escritório de Estatísticas 
Nacionais do Reino Unido também 

disse que suas estimativas sugerem 
que a inflação teria sido mais alta 
“por volta de 1982”.

A partir de 1º de abril, o órgão 
regulador de energia do Reino 
Unido aumentou o limite de preço 
da energia doméstica em 54%, após 
um aumento dos preços da energia 
no atacado, incluindo uma alta 
recorde nos preços globais do gás. 
O regulador Ofgem não descartou 
novos aumentos do limite em suas 
revisões regulares deste ano.

Isto fez com que os compradores 
mudassem seus hábitos de consumo. 
Muitos têm dificuldade para decidir 
em qual supermercado comprar sem 
estourar o apertado orçamento. 

Segundo especialistas, o ranking 

dos mais baratos ainda é liderado pela 
Lidl, com os produtos vendidos pelos 
preços mais baixos, seguido pelas 
redes Sainsbury’s e Tesco, enquanto 
a Waitrose é vista como a mais cara, 
seguida por Morrison’s, de acordo 
com a Which?, uma instituição de 
caridade, que tem monitorado o 
assunto. 

 
Truques para economizar

Mais do que apenas saber 
em qual supermercado comprar, 
existem algumas dicas sugeridas por 
especialistas. Uma delas é comprar as 
marcas próprias dos supermercados, 
sempre que possível.

Esteja ciente quando os 
supermercados colocam à venda 

produtos que estão perto de expirar. 
A maioria verifica a mercadoria às 
17h, pouco antes de fechar, e coloca 
um adesivo amarelo nos produtos 
com preços reduzidos.

Use o aplicativo de fidelidade do 
supermercado, que tem descontos 
em alguns produtos. Há também 
outras aplicações que permitem 
comparar os preços dos produtos 
entre diferentes lojas. Alguns deles 
são Shopmium, Quidco, ClickSnap.

Planeje suas compras. Para 
produtos frescos como frutas e 
legumes, às vezes é mais barato ir 
à chamada “loja da esquina”. Para 
produtos enlatados de curta duração, 
veja bestb4foods.co.uk; cheapfood.
co.uk e approvedfood.co.uk.

Outros aplicativos que podem 
oferecer produtos mais baratos 
incluem Olio e Too Good to Go.

Como lidar com o aumento nos preços 
de alimentos

A inflação bate 9% 
em abril, a mais alta 
em quatro décadas.

1982 foi o último 
ano em que o 
Escritório de 
Estatísticas 

Nacionais registrou 
uma inflação mais 

alta no Reino Unido.

Os supermercados 
mais baratos 

ainda são Lidl, 
Sainsbury’s e 

Tesco. 

Da Redação

Unsplash
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Uma latino-americana será uma 
das responsáveis por vestir mais 
de 250 participantes do Desfile 
Popular, comemorando o Jubileu 
da Rainha Elizabeth II em 05/06. 
A ocasião marcará o encerramento 
das comemorações que ocorrerão 
durante o fim de semana especial de 
quatro dias do feriado bancário para 
marcar o 70º aniversário do mais 
longo soberano reinante da história. 

Julieta Rubio, artista e designer 
colombiana, é cofundadora da 
Mandinga, uma empresa que há mais 
de 20 anos veste centenas de artistas, 
dançarinos e marionetistas para 
carnavais, festivais e apresentações 
tanto no Reino Unido como 
internacionalmente.

“Fazer parte do Desfile Popular e 
das celebrações do Jubileu da Rainha 
é um desses privilégios especiais e o 
melhor corolário da minha carreira”, 
diz Julieta, de 74 anos. Nascida em 
Bogotá, Colômbia, ela é formada em 
design de fantasias na França, onde 
conheceu seu marido e parceiro de 
negócios Charles Beauchamp, com 
quem vive por quase cinco décadas 
e tem dois filhos. 

Julieta e Charles têm trabalhado 
freneticamente, com sua equipe, 
durante os últimos meses preparando 
os trajes e roupas que serão usados 
por dançarinos, intérpretes e 
grupos de todo o Reino Unido. 
“É emocionante”, diz Julieta, 
explicando que o ‘Desfile do Povo’ 
para a Rainha Elizabeth II será um 
dia especial, com 10.000 pessoas 
desfilando pela avenida do Palácio 
de Buckingham.

Em sua oficina, Julieta percorre 
centenas de trajes, procurando por 
seus favoritos e verificando os que 
precisam de reparos. “Cada um tem 
uma história”, diz a artista, que já 
teve inúmeras exposições individuais 
regulares em Londres. 

No desfile de 05/06, Julieta 
pretende refletir as diversas 
influências da Europa, América 
Latina e África, com contribuições 
comunitárias. Haverá representações 
da cultura latino-americana, com 
a simbólica caveira mexicana de 
venda de milho do Dia dos Mortos, 
animais cariocas brasileiros e da 
selva africana e aves da Amazônia 
sul-americana, entre outros.

As matriarcas
De todos os grupos que irão usar 

os trajes desenhados por Julieta, ela 
está muito entusiasmada com um em 
particular, formado por 14 mulheres 
idosas, chamado “Gangsta Grans”. 

“Elas foram selecionadas para 
participar do desfile e são mulheres 
maravilhosas”. Serão “os matriarcas” 
ou as “rainhas do carnaval”, como 
parte do terceiro ato do desfile jubilar, 
“Vamos Celebrar”, que visa contar a 
história do reinado da rainha, gostos 
e amores em 12 capítulos.

As ‘matriarcas’, diz Julieta, terão 
um outro grupo de bailarinas maduras 
de Londres, prestando homenagem 
às mulheres mais velhas e aos artistas 
que nos últimos anos enfrentaram 
uma grande discriminação de 
idade, particularmente em torno 
da ideia de que as pessoas mais 
velhas são vulneráveis. Sua entrada 
é chamada de “From Tiny Acorns”, 
e mostra o espírito e a longevidade 
do reinado da soberana britânica 
e a diversificada comunidade e 
identidade que compõem Reino 
Unido e Commonwealth.

“Os Gangsta Grans estão aqui 
para nos dizer que não podemos fazer 
suposições sobre as mulheres mais 
velhas. Elas são lindas, são fortes 
e devem ser celebradas, por isso 
são o ato de abertura do Desfile do 
Povo”, enfatiza Julieta, que vestirá os 
dançarinos com trajes vibrantes que 
homenageiam as tradicionais escolas 
de samba típicas das apresentações 
de dança carnavalesca do Rio. 

Com idades entre 60 e 70 anos, 
antes de tudo, elas esperam que 
sua performance encoraje outras 
mulheres (e homens) a se juntarem 
à classe e inspire outras escolas de 
dança a envolver dançarinos mais 
velhos. “Não estarei dançando, 
mas estarei em espírito com meus 
trajes”, diz a artista e designer. após 
o fechamento do shopping).

“Isto deve ser reavaliado à 
luz das futuras taxas de infecção 

COVID-19”, pedem os signatários 
da petição, solicitando que os 
conselheiros promovam subsídios de 

apoio empresarial e/ou um Fundo de 
Estabilização de Pequenas Empresas 
para ajudar aos que não receberam 

subsídios de apoio covid-19 ou 
precisam de apoio contínuo como 
resultado da pandemia.

Reino Unido

Julieta Rubio - a colombiana que 
assina os trajes do desfile do Jubileu 

14 mulheres mais 
velhas compõem o 

grupo de matriarcas 
ou “Gangsta 

Grans”, que serão 
vestidas com trajes 

desenhados por 
Julieta. 

O desfile 
apresentará 

diversas influências 
da Europa, América 

Latina e África 
refletidas, com 
contribuições 
comunitárias.

María Victoria Cristancho

A designer colombiana é cofundadora da Mandinga, empresa que há mais de 20 anos 
veste artistas e dançarinos para carnavais, festivais e espetáculos de teatro 

María Victoria 
Cristancho

@mavicristancho

Mandinga Arts pesquisa, projeta, cria e 
oferece trajes extraordinários e inovadores 
para apresentações ao ar livre, fantoches e 
procissões em larga escala. Continuamente 
reinventando e buscando novas ideias, 
envolve comunidades em colaboração com 
artistas profissionais habilidosos, aproveitando 
tradições de culturas de todo o mundo.
Mandinga Arts foi fundada em 2002 por 
Charles Beauchamp e Julieta Rubio em 
resposta a uma clara necessidade dos artistas 
de trabalharem juntos em oportunidades de 

performance: praticar, aprimorar, educar, 
compartilhar e promover as artes do carnaval. 
A empresa existe para unir música ao 
vivo, desenho de fantasias de carnaval e 
dança, com diversas influências da Europa, 
América Latina e África, com contribuições 
comunitárias ao movimento carnavalesco no 
Reino Unido. 
A empresa tem recebido financiamento regular 
do Arts Council England desde 2008 e 
atualmente faz parte da Arts Council England’s 
National Portfolio Organization.

Mandinga, o projeto

Haverá um fim de semana de quatro dias 
de feriado bancário de quinta-feira (02/06) 
a domingo (05/06), o que significa que 
os britânicos terão dois dias de folga para 
comemorar os 70 anos de serviço da rainha.
A abertura, no dia 02/06, será a The 
Queen’s Birthday Parade. Mais de 1.400 
soldados desfilando, 200 cavalos e 400 
músicos se reunirão no tradicional desfile para 
marcar o aniversário oficial da rainha.
Começando no Palácio de Buckingham, 
o desfile descerá pelo centro comercial 
para o Desfile da Guarda de Cavalos, 
acompanhado por membros da família real 
a cavalo e em carruagens. O desfile será 

encerrado com o tradicional fly-past da RAF, 
vigiado pela rainha e por membros da família 
real da varanda do Palácio de Buckingham.
Para saber a programação completa 
de eventos do Jubileu, acesse https://
platinumjubilee.gov.uk/.

Quando é o feriado bancário do Jubileu de Platina?
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Os nomes por trás da notícia
Especial

1 María Victoria Cristancho, editora-geral; 2 Diana Angel, gerente de administração; 3 Angélica Guzmán, designer; 4 Astrid López, subeditora; 5 César Pastor Gamarra, jornalista; 6 Carmen Chamorro, jornalista; 7 Colin Gordon, colunista; 
8 Manuel Padilla, colunista, advogado especializado em imigração; 9 Carlos Ruiz, correspondente em Madri; 10 Enrique Zattara, colunista cultural; 11 Ales Gutiérres, colunista de economia pessoal; 12 Laura Rodríguez, colunista de 
finanças pessoais; 13 Nancy Liscano, colunista de saúde mental; 14 Alejandro Ruiz Mulero, colunista e professor de espanhol; 15 Isaac Bigio, colunista político; 16 Ángeles Montelongo, colunista e autora do horóscopo; 17 Damian 
Galante, colunista de ciência; 18 Sandra Dixon, colunista e analista política; 19 Tatiana Ducon, diretora comercial; 20 Paola Marcillo, marketing; 21 Walter Pineda, gerente de distribuição; 22 Orlando Mancini, diretor de estúdio e 
apresentador; 23 Camilo Quintero, gerente de redes
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Este é um marco histórico para um 
jornal comunitário e independente: o 
Express News, parceiro editorial do 
Notícias em Português e voltado à 
comunidade falante de espanhol no 
Reino Unido, chega à edição número 
1000.

Assim como Notícias em 
Português, Express News é uma 
publicação gratuita financiada 
por anunciantes e atua como uma 
importante aliada da comunidade no 
Reino Unido.

Os jornais impressos são 
distribuídos em estações de metrô 
de Londres (Charring Cross, Euston, 
Holborn, Willesden Green, Kilburn, 
Tower Hill e Victoria), em cinco 
bibliotecas de Londres (Peckham 
Library, SE15 5JR; Camberwell 
Library, SE5 7AL; Southwark 
Heritage Centre and Walworth 
Library, SE17 1RW; Brandon 
Library, SE17 3NH e Tate South 
Lambeth, SW8 1QP), consulados e 
embaixadas; além de lojas e cafés 
da comunidade em Londres. Há 
distribuição também em Brighton, 
Peterborough e Bournemouth. 

A seguir, entrevista com 
William Pineda, diretor da Global 
Community.

Notícias em Português - Quem 
é William Pineda? 

William Pineda - Sou 
contador público colombiano 
com especialização em finanças 
internacionais, apaixonado por 
projetos comunitários. Tenho 
sido um investidor em diferentes 
atividades que, devido ao meu 
espírito empreendedor, vejo como 
oportunidades de formar empresas 
para que a união de forças possa 
servir a muito mais pessoas, daí eu ter 
tido a oportunidade de criar empresas 
diferentes. Além da minha profissão, 
atuo como contador para vários 
empresários latino-americanos no 
Reino Unido. 

Por que você vive e investe tão 
distante de seu país de origem?

Eu vim para o Reino Unido 
e fiquei para viver aqui, porque 
eu acho que é um país de grandes 
oportunidades ao qual estou muito 
grato. E ao longo dos anos eu cresci 
para amá-la e adotá-la como meu 
próprio país. 

Quando e como você se tornou 
diretor de jornais? 

O tema da comunicação sempre 
chamou minha atenção e quando vi 
a possibilidade de adquirir um meio 
de comunicação, como parte de um 
projeto em favor da comunidade, e 
cuja origem estava em espanhol e 
português, senti que era algo que eu 
não podia deixar de empreender e 
não hesitei em me comprometer com 
este empreendimento.  Foi então, 
com a ajuda de grandes jornalistas, 
comunicadores sociais e outros 
profissionais, que demos tudo para 
fortalecer o potencial do meio e, 
assim, viemos a estabelecer uma 

plataforma de mídia para fornecer 
à nossa comunidade informações, 
entretenimento e treinamento sobre 
temas de interesse. 

Que desafios você enfrentou ao 
longo dos anos?

Há muitas anedotas e histórias 
para contar. Acho importante ressaltar 
que, como todas as empresas, 
a pandemia nos fez passar por 
momentos mais difíceis. Mas esses 
são os momentos em que crescemos 
mais. Foi quando nos tornamos 
mais fortes nas redes sociais. Nossos 
downloads de aplicativos cresceram 
exponencialmente. Recebemos 
grande apoio de nossos leitores 
e telespectadores com repetidos 
parabéns à equipe por sua dedicação e 
compromisso. E a equipe jornalística 
e administrativa nunca parou. Pelo 
contrário, eles intensificaram seu 

trabalho traduzindo 
c o m u n i c a d o s 

oficiais sobre a pandemia e seus 
efeitos para o espanhol e o português, 
respectivamente. Foi um momento 
chave quando nossa audiência 
quadruplicou. São coisas como esta 
que fazem o esforço valer a pena e 
fazem o trabalho valer a pena.

O que significa chegar à edição 
número 1.000 de Express News?

É uma grande alegria para toda 
a equipe. Não tem sido fácil, porque 
não é segredo que a mídia não é mais 
tão rentável economicamente como 
era há alguns anos. Entretanto, o 
nível de eficácia e a satisfação que 
obtemos de nosso trabalho é grande. 
Saber que você está realizando 
um serviço social, que é um dos 
fundamentos da comunicação, 
somado ao reconhecimento da 
comunidade, torna-se o melhor 
pagamento e a carta de navegação 
para continuar crescendo e 
realizando conscientemente nosso 
trabalho dia a dia. 

Quais os planos para o futuro? 
Nosso objetivo é chegar a todo 

o Reino Unido. Fizemos muitos 
progressos nesta área porque 

temos distribuição física não 
apenas em Londres, mas 
também temos presença 
em Manchester, Glasgow, 
Peterborough e Brighton, 
entre outros. Mesmo 
assim, queremos expandir 
ainda mais dentro da 
geografia do Reino Unido, 
que é bastante ampla. Em 
termos de outros países, 
estamos fisicamente 
presentes na Suécia, 
onde fazemos relatórios 

especiais. E certamente 
através do aplicativo de TV 

Express News e das mídias 

sociais, chegamos a todos os lugares 
do mundo. Desta forma, estamos 
cobrindo todos os cenários onde 
precisamos estar e não apenas 
no Reino Unido, mas também na 
América Latina e onde quer que a 
comunidade de língua espanhola 
tenha presença. 

O que está por vir para 
continuar crescendo?

Não há dúvida de que cada 
conquista, como chegar à 1.000ª 
edição de nosso jornal, exige 
desafios maiores. Agora, ter hoje 
uma organização editorial que já tem 
presença nas principais redes sociais 
e possuir um canal de notícias virtual 
diário com um espaço noticioso local 
e mundial, gera maiores expectativas 
de expansão e exige a busca de outros 
cenários de conexão para continuar 
crescendo e consolidando-se em 
termos de comunicação como uma 
empresa líder em informação.

Estamos trabalhando em outro 
projeto que apresentaremos a vocês 
no final deste ano, que consolidará 
nossa atividade. Mas quero deixá-los 
com a expectativa, e só posso dizer-
lhes que nosso objetivo, em todo 
momento, é responder, compreender 
e canalizar as necessidades de nossa 
comunidade. 

Finalmente, gostaria de agradecer 
absolutamente a todos os nossos 
colaboradores, nossos jornalistas, 
designers, equipes comerciais e 
administrativas e a todas as pessoas 
que de uma forma ou de outra nos 
apoiam em nosso trabalho diário 
de comunicação e informação. Mas 
os agradecimentos mais especiais 
vão para nossos leitores, nossos 
telespectadores, nossos anunciantes 
e todos aqueles que nos permitiram 
alcançar esta conquista que hoje 
parabenizamos.

Especial

Express News - duas 
décadas de informação

Por Astrid Lopez 

O jornal da comunidade falante de espanhol em UK chega à edição número 1000
“Como todas as empresas, a 
pandemia nos fez passar por 

momentos difíceis. Mas esses são 
os momentos em que crescemos 

mais”, diz Pineda

William Pineda, diretor da Global Community



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP

Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 18 26 de maio a 8 de junho   

Já foram tantas doses de reforço 
que é natural estar perdido em 
relação a data da próxima vacina 
contra covid. Neste momento no 
Reino Unido a vacina está sendo 
oferecida aos seguintes grupos:

- Todos com 5 anos ou mais 
podem obter a 1ª ou a 2ª dose; 

- Pessoas com 16 anos ou mais, 
e algumas crianças de 12 a 15 anos, 
também podem receber uma dose 
de reforço.

- Pessoas com 12 ou mais 
anos de idade que tiveram um 
sistema imunológico gravemente 
enfraquecido quando tiveram suas 
primeiras 2 doses, receberão uma 
3ª dose e uma dose de reforço (4ª 
dose).

- Pessoas com 75 anos ou 
mais, pessoas que vivem em 
lares para idosos, e pessoas com 
12 anos ou mais que têm um 
sistema imunológico enfraquecido, 
receberão um reforço.

As vacinas COVID-19 
atualmente aprovadas para uso 
no Reino Unido são:  Moderna, 
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/
BioNTech, Janssen (não disponível 
atualmente), Novavax (não 
disponível atualmente) e Valneva 
(não disponível atualmente).

Normalmente, você não pode 
escolher qual vacina tomar. Se 
você reservar on-line, só lhe serão 
oferecidas marcações para vacinas 
que sejam adequadas.

A maioria das pessoas pode 
ter qualquer uma das vacinas 

COVID-19, mas a algumas pessoas 
são oferecidas apenas certas vacinas.

Por exemplo, a grávidas com 
menos de 40 anos normalmente lhe 
serão oferecidas marcações para 
as vacinas Pfizer/BioNTech ou 
Moderna. A menores de 18 anos só 
lhe serão oferecidas a vacina Pfizer/
BioNTech.

Você deve ter a mesma vacina 
tanto para sua 1ª como 2ª dose, a 
menos que você tenha tido sérios 
efeitos colaterais (como uma reação 
alérgica grave) após sua 1ª dose. 
Já a dose de reforço, a maioria das 
pessoas receberá Pfizer/BioNTech 
ou Moderna.

Isto significa que sua dose de 
reforço pode ser diferente da vacina 
que você tomou para suas duas 
primeiras doses.

As pesquisas mostraram que as 
vacinas ajudam a reduzir o risco de 
ficar gravemente doente ou morrer 
por causa da covid, diminui o risco 
de pegar ou espalhar a doença e 
protege contra as variantes.

As vacinas aprovadas para uso 
no Reino Unido cumpriram normas 
rigorosas de segurança, qualidade e 
eficácia. Elas podem causar alguns 
efeitos colaterais, mas nem todos 
as percebem. Quaisquer efeitos 
colaterais são geralmente leves 
e não devem durar mais de uma 
semana, como por exemplo: um 
braço dolorido da injeção, sentindo-
se cansado e dor de cabeça.

Efeitos colaterais mais graves, 
tais como reações alérgicas ou 
coagulação do sangue, são muito 
raros.

A partir de 11 de maio de 2022, 
os cidadãos de El Salvador precisam 
de vistos para vir para o Reino 
Unido. O país se junta à lista de 
destinos latino-americanos dos quais 
são cobrados vistos para entrada em 
UK, como Venezuela, Colômbia, 
Equador, Bolívia, Peru, etc. 

A lista negra está crescendo e 
algumas das questões que surgem são 
quais países latino-americanos estão 
sendo alvo do Home Office, por que 
os países latino-americanos não são 
retirados da lista e o que é necessário 
para sair da lista. Parece que não é 
tão difícil entrar na lista, mas que, 
uma vez na lista, é impossível sair.

Anteriormente, os salvadorenhos 
podiam visitar o território britânico 
sem a necessidade de vistos 
antes de sua chegada, pois estes 
eram concedidos no aeroporto 
ou na fronteira, como acontece 

com brasileiros. Com as recentes 
mudanças nas regras de imigração, 
agora é necessário solicitar e obter 
vistos de visitante antes de chegar ao 
país. 

De acordo com a declaração 
do Ministério do Interior do Reino 
Unido, os cidadãos deste país centro-
americano respondem atualmente 
pelo maior número de pedidos de 
asilo no ponto de entrada entre as 
pessoas que não precisam de visto 
para vir ao Reino Unido. 

A nota explicativa diz que 
houve 38 pedidos de asilo feitos 
por salvadorenhos em 2017 e que 
este número aumentou em 1750%, 
para 703 em 2021. Dado o aumento 
dos níveis de pedidos de asilo, o 

Reino Unido impõe um regime 
de vistos para os salvadorenhos. 
Simplificando, eles impõem vistos 
por que muitos salvadorenhos vêm 
em busca de asilo. 

A imposição de vistos para 
salvadorenhos representa um golpe 
para aqueles que por várias razões 
precisam buscar refúgio ou proteção 
humanitária, bem como para aqueles 
que pretendiam se reunir com 
membros da família no Reino Unido.

* Manuel Padilla Behar é 
um solicitador na Inglaterra 
especializado em leis de imigração 
e é o proprietário da firma MPB 
Solicitors. Você pode entrar em 
contato com ele aqui: manuel@
mpbsolicitors.co.uk

Aumenta lista de países 
cujo visto é exigido 
antes do embarque

Reino Unido

Com as recentes mudanças nas regras de imigração, pessoas vindas de El Salvador precisam solicitar e obter vistos de visitante antes de 
chegar ao Reino Unido

Unsplash

Vacina contra 
covid: quem 

toma a dose de 
reforço agora?

Da Redação

38 pedidos de asilo feitos por 
salvadorenhos em 2017. Em 2021, foram 

703. 

A pessoas vindas de Venezuela, Colômbia, 
Equador, Bolívia e Peru também é exigido 

visto antes do embarque.

Unsplash

Na dose de reforço, a maioria das pessoas receberá vacinas Pfizer/BioNTech ou 
Moderna

Por Manuel Padilla*
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Diáspora

Entre as características mais 
distintas da diáspora, a enorme 
capacidade empreendedora e o 
seu forte espírito de solidariedade 
são seguramente das que mais 
sobressaem no código genético das 
comunidades lusas espalhadas pelos 
quatro cantos do mundo.

Ao longo das décadas têm sido 
inúmeras as campanhas solidárias, 
as iniciativas de apoio e os gestos 
de altruísmo protagonizados, a 
título individual ou coletivo, pelos 
portugueses no estrangeiro em 
prol de causas, valores e pessoas, 
muitas delas concidadãos que por 
vicissitudes da vida encontram 
na generosidade de muitos 
compatriotas uma bússola e um 
porto de abrigo.

 Um desses exemplos de espírito 

solidário é o que no decurso dos 
últimos anos vários empresários 
portugueses da diáspora têm 
protagonizado ao nível da atribuição 
de bolsas de estudo a alunos 
lusodescendentes. Trata-se de uma 
ação benemérita que tem tido um 
papel essencial não só na promoção 
da cultura e língua portuguesa 
no mundo, como também na 
capacitação e valorização das 
comunidades portuguesas, e na 
dinamização da participação de 
jovens lusodescendentes no pulsar 
do movimento associativo.

Um dos exemplos 
paradigmáticos da dimensão 
e importância do apoio dos 
empresários da diáspora a alunos 
lusodescendentes é o que tem sido 
dinamizado desde a primeira década 
do séc. XXI pela Fundação António 
Amaral, em Palm Coast, cidade 
localizada no estado da Flórida, nos 
Estados Unidos da América.

Radicado há mais de meio século 
na América, o empresário no sector 
da construção e imobiliário Tony 

Amaral, benemérito e fundador da 
comunidade portuguesa de Palm 
Coast, instituiu em 2006 a Fundação 
António Amaral com o objetivo 
central de atribuir bolsas de estudo 
a jovens de origem portuguesa na 
Flórida.

Há 16 anos consecutivos que a 
Fundação António Amaral, através 
do espírito empreendedor e solidário 
do emigrante natural de Ovar, 
entrega bolsas de estudo a alunos 
lusodescendentes na Flórida, tendo 
até ao momento, distribuído 223 
bolsas, no montante superior a 355 
mil dólares. Este ano, as candidaturas 
às bolsas de estudo da Fundação 
António Amaral encontram-se 
abertas até 20 de maio, sendo que 
as mesmas serão entregues aos 
respetivos contemplados durante 
uma pequena cerimónia a ter lugar 
em Palm Coast no dia 6 de Junho, 
no âmbito das celebrações do Dia 
de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas.

Também na América do 
Norte, mais concretamente no 

Canadá, onde vive uma das 
maiores comunidades lusas no 
continente americano, a Federação 
de Empresários e Profissionais 
Luso-Canadianos (FPCBP) vai 
realizar no termo do presente mês, 
no Pearson Convention Centre, em 
Brampton, região metropolitana de 
Toronto, uma cerimónia de entrega 
das Bolsas de Estudo e Prémios de 
Excelência Empresarial.

A iniciativa, que decorrerá 
durante o 39.º Jantar Anual de Gala 
da FPCBP, foi instituída há mais 
de quatro décadas e representa o 
programa mais antigo de bolsas de 
estudo da comunidade portuguesa 
no Canadá, tendo atribuído já mais 
de um milhão e meio de dólares para 
jovens luso-canadianos.

No ano passado, no âmbito do 
40.º Aniversário da FPCBP, foram 
atribuídas 45 bolsas, o maior número 
até à data, graças à generosidade 
dos empresários luso-canadianos 
que financiam anualmente este 
programa que tem como principal 
objetivo incentivar os estudantes 

da comunidade a escolherem o 
caminho do ensino superior e 
motivá-los a serem futuros líderes, a 
nível global e comunitário.

Estes exemplos paradigmáticos 
da dimensão e importância do 
apoio dos empresários da diáspora 
a alunos lusodescendentes, e 
muitos outros que possam estar 
atualmente a ser dinamizados no 
seio das comunidades portuguesas 
espalhadas pelo mundo, corroboram 
a visão hodierna expressa no trabalho 
académico de Catarina da Costa 
Tavares Silva, intitulado Empresários 
Portugueses na Diáspora - 
Tendências Recentes. Mormente, 
que os “empresários portugueses 
emigrados contribuem para a 
competitividade, modernização 
e inovação que é favorável para 
qualquer país, nomeadamente para 
Portugal”, constituindo-se “como um 
importante ativo estratégico a 
valorizar”.

* Daniel Bastos é historiador 
português e pesquisador da 
diáspora.

Por Daniel Bastos

O apoio dos empresários da diáspora a alunos lusodescendentes
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Uma das virtudes que a cidade 
de Londres conseguiu manter 
é o equilíbrio perfeito entre os 
diferentes momentos de sua história, 
refletido principalmente através 
de sua arquitetura. Prova disso é a 
coexistência de edifícios e espaços 
de períodos muito distintos, sem que 
a diferença de estilos e propósitos 
constitua um choque desagradável.

Um dos espaços que melhor 
exemplifica esta afirmação é a 
área onde se encontra a estação 
ferroviária internacional Saint 
Pancras e a área conhecida como 
King Cross, tudo com a atração 
extra de ser atravessado pelo 
Regent Canal, um canal interno que 
atravessa o norte de Londres.

King’s Cross é um dos bairros 
mais antigos da cidade e já foi, 
principalmente nos anos 1960 e 
1970, uma área degradada onde 
floresceu a então boêmia e a cultura 
“squatter” artística. Mas, ao longo 
dos anos, se tornou uma das áreas 
mais sofisticadas e visitadas da 
cidade.

O centro de atividade, 
naturalmente, está concentrado nas 
duas principais estações ferroviárias: 
a estação internacional (St Pancras) 
é um dos edifícios mais majestosos 
da capital britânica. O espetacular 
edifício neogótico, construído em 
1868 em meio ao período vitoriano, 
foi remodelado internamente em 
2007 para abrigar o ponto de partida 
para o Eurostar, o trem internacional 
de alta velocidade. 

Uma enorme escultura de dois 
jovens amantes despedindo-se um do 
outro, do escultor francês Paul Day, 
pode ser vista na área de entrada. Os 
aspectos externos do edifício, um 
dos grandes monumentos históricos 
da arquitetura britânica, foram 
totalmente preservados.

A moderna estação King’s 
Cross, localizada em frente à outra, 
abriga uma grande parte das linhas 
de metrô e trem suburbano, por 
onde passam milhões de pessoas 
diariamente. 

Plataforma 9 ¾
A verdadeira atração turística 

atual da estação King’s Cross 
é a famosa Plataforma 9 ¾, de 

onde Harry Potter deve partir 
em sua primeira viagem a 
Hogwarts. O local, infelizmente, 
é uma «reconstrução» do original 
mencionado no romance, mas você 
pode encontrar (e tirar sua fotografia 
lá) a parede que o personagem cruza 
com o carrinho que carrega suas 
malas (e até usar o famoso lenço que 
Harry usou na ocasião).

A menos de cem metros de 
ambas as estações está a British 
Library, a mais importante biblioteca 
do Reino Unido, com mais de 500 
quilômetros de prateleiras, onde 
são preservados os manuscritos e 
as primeiras edições de muitos dos 
livros mais famosos da literatura 
inglesa, bem como o manuscrito 
original da Carta Magna, assinada 
pelos nobres e pelo rei João “Sem 
Terra” (o inimigo amargo de Robin 
Hood) no século XIII.

Ao longo de uma rua de 
pedestres com bares e lojas, ao lado 
da qual um monumental centro de 
lazer está atualmente em construção, 
as duas estações estão ligadas por 
uma ponte que atravessa o Regent 
Canal, que começa em Little 
Venice e desemboca no Tâmisa em 

Limehouse, rota que já tivemos o 
prazer de tomar.

Ali, perto da majestosa estrutura 
belle-epoque de dois antigos 
gasômetros, cujo espaço interior 
foi reciclado como prédios, está 
a Granary Square, um grande 
espaço aberto que margeia o canal, 
onde um dos melhores mercados 
internacionais de alimentos de rua 
de Londres é instalado em certos 
dias da semana.

No verão, nada melhor do que 
sentar-se ao sol nos degraus que 
descem em forma de anfiteatro 

em direção ao canal, caminhando 
ao longo de suas margens, onde 
inúmeras barcaças, tão típicas dos 
rios de Londres, atracam, e até 
mesmo comprar um livro na livraria 
flutuante atracada ali.

E em qualquer época do ano, 
aproveite a mais recente adição ao 
desenvolvimento urbano, a abertura 
de um centro de lazer e restaurante 
no antigo pátio Coal Drop Yard, 
onde estão localizados dezenas de 
estabelecimentos, e que desde sua 
abertura há alguns anos se tornou o 
lugar mais badalado da cidade.

King Cross é um dos bairros mais antigos 
da cidade, onde as cenas da boêmia e 

cultura floresceram entre os anos 1960 e 
1970.

Em 1868 ocorreu a conclusão de 
St Pancras, um dos edifícios mais 
majestosos da capital britânica. 

King Cross abriga a famosa Plataforma 9 
¾, de onde Harry Potter deve partir em sua 

primeira viagem a Hogwarts.

Passeio

Onde os séculos se 
complementam

Enrique Zattara

Por Enrique Zattara - 
elojodelacultura@gmail.com*

Programa para dias de sol: os degraus do Regent CanalO distrito de King Cross tem incontáveis atrações – arte de rua é uma delas
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REVEILLON TROPICAL

w

Agenda

Organizado pelo Vauxhall Food and Beer Garden e pela Latino Life, Sabor Latino é 
uma celebração da comida, música e cultura latinas. Você pode esperar comida latina de 
toda a América Central e do Sul, apresentações especiais e a melhor música latina deste 
lado do Atlântico.

O Vauxhall Food and Beer Garden fica na 6A S Lambeth Place, SW8 1SP.
Entrada gratuita e todas as idades são bem-vindas! Mais informações pelo site https://

www.vauxhallfoodbeergarden.com/.

A exposição “For those who are to come” apresenta as diversas faces e cores da 
Amazônia. Exibida pela primeira vez em 2021 na COP26 em Glasgow, agora está em 
Manchester pela primeira vez como parte do festival. Com curadoria de Eduardo Carvalho 
e Vanessa Gabriel–Robinson, a exposição apresenta imagens de três fotógrafos influentes 
mostrando as diferentes Amazônias dentro de uma mesma Amazônia: Marcela Bonfim, de 
Rondônia; Bruno Kelly, do Amazonas; e a paraense Nailana Thiely. 

A exposição é gratuita e acontece no Wolfson Reading Room dentro da Manchester 
Central Library, a biblioteca mais visitada do Reino Unido. 

A Manchester Central Library fica na St. Peter’s Square, Manchester M2 5PD e mais 
informações pelo site http://www.librarylive.co.uk/event/for-those-who-are-to-come/.

A agenda cultural da comunidade 

falante de português no Reino Unido

Por Osvaldo Lélis

SABOR LATINO
05 de junho (domingo)

IMAGENS DA AMAZÔNIA EM 
MANCHESTER – 9 a 16 de junho 

PROGRAME-SE

Dona de uma voz inconfundível, personalidade marcante e suingue inigualável, Alcione 
é uma das artistas brasileiras mais prestigiadas no Brasil e no exterior. Ímpar, emblemática 
e com um carisma especial que conquistou uma legião de fãs ao longo de sua trajetória de 
mais de 45 anos de carreira.

A sambista maranhense ganhou ao longo da sua carreira 26 discos de ouro, sete de 
platina, sendo dois de platina duplo, três DVDs de ouro e um DVD de platina. Alcione tem 
uma galeria de troféus com mais de 350 peças de títulos e honrarias.

O show acontece no The Clapham Grand, 21-25, The Clapham Grand, St John’s Hill, 
SW11 1TT as 18h e os ingressos custam £34 no site https://dice.fm/.

ALCIONE EM LONDRES  – 12 de junho 
(domingo)

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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REVEILLON TROPICAL

w

Agenda

Tiago Nacarato é um dos cantores-compositores mais completos e coerentes da 
actualidade na cena musical portuguesa. Fundindo as influências das suas raízes brasileiras 
e da pátria adotiva Portugal, a música de Tiago apresenta orgulhosamente as heranças 
destes dois países culturalmente ricos, combinando-as com o seu próprio estilo centrado na 
música popular portuguesa.

Seu álbum de estreia de 2019, Lugar Comum, colocou Tiago na vanguarda da cena 
musical, rendendo-lhe atuações nos palcos de alguns dos maiores festivais nacionais 
brasileiros, como MEO Marés Vivas, NOS Alive e Festival F.

O show acontece no Jazz Cafe, 5 Parkway, NW1 7PG, às 19h, com ingressos entre £15 
e £20 pelo site https://thejazzcafelondon.com/.

Milton Nascimento despede-se do grande palco com a turnê intitulada “A Última 
Sessão de Música”, no que promete ser um momento emocionante onde se encerra 
majestosamente o ciclo mágico de um dos grandes nomes da música brasileira.

Uma celebração das memórias de todos aqueles anos inspiradores que tiveram um 
impacto profundo na música brasileira e mundial. Pode parecer que uma jornada está 
terminando, mas é mais bem interpretada como um belo encontro de Milton e seus fãs.

Com seu passo leve e delicado, Milton atingiu alturas que se julgavam impossíveis. Ele 
cantou abertamente sobre a experiência de vida e anunciou novos começos com músicas 
que se renovam continuamente.

Em um ano em que completa 80 anos, em mais um momento muito difícil da história 
do Brasil, Milton traz um fio de esperança.

O show também acontece no Union Chapel, 19b Compton Terrace, N1 2UN, às 19h, 
com ingressos a partir de £49.50 pelo site https://unionchapel.org.uk/venue .

A tradicional festa junina do Clube dos Brasilerinhos está de volta e vai ter comidas 
típicas, jogos e brincadeiras, quadrilha dos alunos, rifa, música ao vivo e muita diversão. 

O Clube dos Brasileirinhos foi fundado em 2009 por um grupo de três mães brasileiras 
determinadas que seus filhos aprenderiam a falar, ler e escrever em português e também 
conhecer mais sobre a sua identidade brasileira.

A festa junina acontece das 12h30 às 16h30 na Salusbury Primary Shcool, NW6 6RG. 
Mais informações pelo site https://www.clubebra.com/.

TIAGO NACARATO – 14 de junho 
(terça-feira)

SHOW DE DESPEDIDA DE MILTON 
NASCIMENTO

21 de junho (terça-feira)

FESTA JUNINA – 25 de junho (sábado)

Um ícone do Brasil, Johnny 
Hooker se descreve como uma 
“mulher em fúria no corpo de um 
homem com os olhos marejados de 
lágrimas”. Uma fusão sedutora de 
ritmos latinos e pop sem remorso que 
atravessa linhas de gênero, expressão 
e até mesmo a própria identidade da 
música brasileira, com influências 
que vão de David Bowie, Madonna a 
Caetano Veloso.

O pernambucano, que ganhou 
o prêmio de melhor intérprete 
masculino no 26º Prêmio da Música 
Brasileira, surpreendeu a indústria 
musical com seu primeiro álbum solo, 
que a revista Rolling Stone classificou 
como um dos melhores do ano.

Dessa vez, ele volta a Londres 
com seu novo show “Estandarte”, que 
acontece no Jazz Cafe, 5 Parkway, 
NW1 7PG, às 19h, com ingressos 
entre £20 e £27.50 pelo site https://
thejazzcafelondon.com/.

JOHNNY HOOKER – 19 de junho 
(domingo)

Divulgação

Divulgação / Carlos SalesDivulgação

Marcos Hermes
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Cotidianices

Cabelo branco só fica bem 
em homem?

Em primeiro lugar, quero 
perguntar a você por que a sociedade 
acha o cabelo branco bonito em 
homens? Por que a eles é dado o 
direito de ficar ao natural e ainda 
serem considerados charmosos?

Esse dias andava na rua, perto da 
Tower Bridge, e vi uma menina de 
seus 18 anos com o cabelo azul bem 
claro, interessante, era quase branco. 
Daí fiquei pensando no porquê 
das pessoas começarem a pintar os 
cabelos também?

Minha avó pintou o cabelo 
somente até certa idade. Na sua 
época, os homens não pintavam nem 
quando ficava todo branco. Alguns 
artistas pintavam para esconder a 
idade e para fazer papéis de mais 
novos na televisão e no cinema [as 
pessoas midiáticas sempre tiveram de 
se sujeitar aos critérios da sociedade 
de consumo], aí era permitido. Minha 
mãe também pintava, e, ao contrário 
de minha avó, pintou-os até seus 82 
anos. De castanho, ela adotou o louro 
e passou assim a vida inteira. 

Dentro de uma mesma família 
percebe-se haver todo o tipo de 
gostos, não é mesmo? Eu sempre 
pintei para esconder os brancos, e 
ficar “mais jovem” (o que a influência 
do meio não faz!), geralmente da cor 
original, ou preto ou avermelhado, 
mas nunca saí da cor a qual estava 
acostumada.  Isso quando meus 
alunos não reclamavam que minha 
raiz branca estava aparecendo, e eu 
estava ficando feito uma “velha”. 
Aff.

Contaram isso para você? 
Para nos situar historicamente, 

encontrei estudos nos quais achados 
arqueológicos evidenciaram que 
até mesmo os neandertais usavam 
produtos para mudar a cor do cabelo 
e da pele, os homens da Babilônia 
usavam pó de ouro em suas barbas 
e os saxões tingiam seus cabelos 
com cores vibrantes, ou seja, essa 
prática é muito antiga e existe desde 
que o mundo é mundo.  Tudo pela 

vaidade? Será? Então, em alguma 
época os homens também podiam se 
preocupar com beleza, e não só hoje. 

Desde 3000 ou 2500 a.C., os 
egípcios, mesopotâmicos e outros 
povos, já utilizavam técnicas de 
tintura em tecidos e  cabelos,  na  
elaboração  de inúmeros  corantes  que  
extraíam  de matérias-primas animais 
e vegetais, como camomila, hena e 
índigo, ou os importavam da Síria 
ou Creta. Portanto, não é novidade 
nem o uso de tinturas nem que todos 
os gêneros de pessoas utilizavam 
recursos para embelezamento. A 
moda das perucas, por exemplo, 
começou com Luís XIV (1638-
1715) para esconder a calvície de 
alguns homens nobres, tornando-se 
igualmente sinal de status e prestígio, 
que podiam ser coloridas ou não. 

Mas a história não para por 
aqui,  a irlandesa Eliza Rossana 
Gilbert (1820-1861), Condessa de 
Landsfeld, mais conhecida por Lola 
Montez, publicou em 1858, um livro 
chamado The arts of beauty − or 
secrets of a lady’s toilet, with hints to 
gentlemen, on the art of fascinating. 
Nele, Eliza explicava como preparar 

um composto que deixaria o cabelo 
mais escuro – isso porque os corantes 
mais usados eram para cabelos 
marrons ou pretos. O que nos aponta 
a preocupação existente para muitos. 

Em meados de 1912, como os 
modismos vão e vêm, tanto para 
homens quanto para mulheres, surgiu 
uma tendência também na américa 
do norte criada por cabeleireiros 
parisienses: tingir perucas com tons de 
azul, violeta, verde e rosa. Eram caras, 
feitas com cabelo de verdade vindos 
da China. Entretanto, foi considerado 
um ultraje seu uso pelos membros 
mais conservadores de Londres e 
de Paris que resolveram impedir os 
convidados de aparecer com cabelos 
coloridos em suas festas. Os cabelos 
coloridos da Belle Époque duraram 
pouco, mas retornariam.

Afinal por que não podemos 
decidir sobre nossas vidas?

Penso, e só penso, que deveria 
reformular minha pergunta inicial 
sobre o porquê da sociedade ainda 
achar o cabelo branco mais bonito em 
homens, para uma que questione o 
poder da moda sobre nossas atitudes. 

Você saberia responder? Hoje em 
dia, muitos homens estão indo na 
direção contrária e pintando mais os 
seus cabelos? As mulheres desistiram 
de assumir os brancos ou os estão 
assumindo ainda mais? Não sei. Há 
estatísticas? Talvez tivéssemos de 
fazer uma pesquisa apurada sobre, 
e isso eu poderia deixar nas mãos da 
amiga Mirian Goldemberg, pois não 
sou antropóloga nem historiadora. 
Eu, de minha parte, acho que as 
cabeças e os cabelos, por pertencerem 
a seus respectivos donos, podem 
ser pintados, raspados, tracejados, 
tosqueados, ou  o que for. A moda só 
mostra sua função de retorno: afinal 
na humanidade nada se cria, tudo se 
copia. No final de minha pesquisa 
para este artigo (você acha que 
escrever não dá trabalho, né?), pude 
entender mais sobre o cabelo azul da 
menina de 18 anos.

Embora, acreditemos viver em 
democracias ainda − em alguns lugares 
−, as pessoas deveriam poder decidir 
sobre pintar ou não suas madeixas. Eu 
deixei as minhas embranquecerem, ou 
melhor, tornarem-se prateadas, lindas!  
Se foi uma escolha, não sei, uma vez 

que minha primeira deliberação foi 
por questões de saúde. Mas depois 
gostei. Adorei a cor prata, a liberdade, 
a chance de dedicar meu tempo a 
outras coisas. Aprendi a desapegar 
de uma imagem condicionada e 
ditada pela cultura para me curtir 
mais.  E, veja, há vantagens extras, já 
que realmente parece que os cabelos 
brancos tem um quê de senhoril na 
história: levantam-se de assentos para 
eu me sentar, carros param para que 
eu atravesse a rua, e outras coisas 
mais. Curioso.

Vê se você concorda comigo? 
Além da moda (que se encaixa nas 
categorias a seguir), existem padrões 
sociais, econômicos e culturais 
que nos restringem e ditam regras 
para nossos comportamentos. Fato. 
Homens de cabelos brancos estão 
maduros e são sexy; mulheres, estão 
envelhecendo e são relaxadas, não é 
isso?  Será que isso terá fim? 

E  com relação aos colorantes, 
só vou deixar aqui você com a pulga 
atrás da orelha: tingir os cabelos é 
ruim para sua saúde? Pense.

Se você descobrir mais coisas 
interessantes sobre tudo isso, me 
conte, ok?

Beeeijo.
* Janice Mansur é escritora, 

professora, revisora de tradução, 
criadora de conteúdo e psicoterapeuta  
(atendendo online). Canal do 
YouTube: BETTER & Happier 
Instagram: @janice_mansur

Por Janice Mansur*
@janice_mansur

Achados 
arqueológicos 

evidenciaram que 
até mesmo os 

neandertais usavam 
produtos para mudar 
a cor do cabelo e da 

pele.

Desde 3000 ou 2500 
a.C., os egípcios, 
mesopotâmicos e 
outros povos, já 

utilizavam técnicas 
de tintura em tecidos 

e cabelos.

Terrance Douglas/Picnoi
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Gastronomia

Ajoblanco com atum

Ajoblanco
• 100 g castanha do Pará 

descascada 
• 400 ml de água 
• 35 g de vinagre de maçã 
• 35 g de azeite 
• 35 g de suco de limão 
• 50 g farinha panko 
• 1 dente de alho 
• 3g de sal

Azeite de manjericão
• Azeite de manjericão 
• 100 ml de azeite
• 10 folhas de manjericão 

italiano

Atum
• 220 g de atum cortado 

em lâminas de 1 cm

Ingredientes

Um dos grupos de espécies de 
peixes mais importantes do ponto 
de vista pesqueiro, o atum (gênero 
Thunnus) está presente em todos os 
oceanos. Por ano, a pesca mundial 
pode ultrapassar seis milhões de 
toneladas. São peixes que vivem 
nas regiões tropicais e subtropicais.

Do ponto de vista nutricional, 
há muitos motivos para consumir 
atum. Excelente fonte de proteína 
de alta qualidade, é rico em 

minerais selénio, ferro, magnésio, 
potássio, fósforo, sódio e as 
vitaminas do complexo B, niacina, 
B1, B6 e B12. Os peixes de água 
fria, como o atum, são uma fonte 
rica de ácidos gordos ómega-3.

Toda essa informação 
nutricional vale também para o 
atum de latinha, o que torna esse 
alimento ainda mais conveniente. 
Mas nada supera em sabor o atum 
fresco (vale o congelado, desde que 
você espere o tempo adequado para 
o total descongelamento antes de 
usá-lo).

A seguir, duas receitas para os 
dias mais quentes que despontam 
no horizonte. A primeira, do chef 
brasileiro Marco Aurelio Sena, 
combina o peixe com ajoblanco, 
sopa fria espanhola popular, típica 
de Granada e Málaga, feita com 
pão, amêndoas esmagadas, alho, 
água, azeite, sal e às vezes vinagre.

A segunda receita, do também 
chef brasileiro Carlos Leiva, 
coloca o atum fresco em lugar de 
elegância. O crostini di tonno é um 
aperitivo muito fácil de preparar, 
que une atum e trufa branca.

Atum fresco para 
dias de primaveris

Da Redação

Modo de Preparo

Receita do restaurante Me Vá, em São Paulo  | @restaurantemeva

Ajoblanco
1. Bata todos os ingredientes 
até que fiquem homogêneos. 
Reserve na geladeira. 2. Corte 
um pepino em tiras reserve.

Azeite
1. Bata o azeite e as folhas de 
manjericão no liquidificador. 2. 
Peneire com o auxílio de uma 
peneira fina. Reserve o líquido 
obtido.

Montagem
1. Em um prato fundo Coloque o 
ajoblanco, disponha as fatias de 
atum no molho. 2. Tempere com 
flor de sal e pimenta do reino 
moída na hora. 3. Finalize o 
prato com os pepinos cortado e 
o azeite manjericão.

Ajoblanco com atum

Crostini di tonno

• 70 g de atum fresco, cortado 
em cubos de 0,5 cm

• 1 fatia de focaccia fina, leve 
mente tostada ao forno.

• 5 ml salsa de trufa branca
• 1 colher sopa pistache 

tostado
• 1 colher café de ovas de 

mujol
• Flor de sal a gosto
• Pimenta do reino preta moída
• 1 colher (sopa) de burrata
• 5 ml de pesto de ervas
• 100 g de espinafre
• 100 g de manjericão
• 10 g avelã tostada
• 10 g queijo parmesão 

ralado
• 400 ml de azeite extravirgem

Ingredientes Modo de Preparo

Molho pesto
1. Branqueie o espinafre e o 
manjericão juntos. 2. Bata no 
liquidificador com azeite, avelã 
tostada e queijo parmesão.

Crostini
1. Em uma tigela funda, 
disponha o atum, a salsa di 
trufa, flor de sal, pimenta do 
reino e o pistache tostado. 2. 
Coloque cuidadosamente o atum 
já temperado sobre a torrada de 
focaccia, deixando uma margem 
em casa extremidade. 3. Para 
finalizar, faça pingos aleatórios 
de creme de burrata; intercalar 
com pontos de ovas de mujol. 
Dispor as folhas de endrodill 
para decorar.

Receita do restaurante Nonna Rosa em São Paulo | @osterianonnarosa

Crostini di tonno
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Classificados

Serviços

Emprego

Leciono aulas individuais online ou em 
pequenos grupos para estrangeiros 
e alunos que vão prestar exame no 
GCSE (general certificate of secondary 
education). Especificidades: Português 
com segunda língua, português como 
língua de herança, português como 
língua não materna. [Trabalho com 
a variação de português de Portugal 
também].
Profa. Profa. Janice Mansur - Falante nativo Janice Mansur - Falante nativo 
de língua portuguesa (português do de língua portuguesa (português do 
BRASIL)BRASIL)
Contatos: Contatos: DM instagram @janice_DM instagram @janice_
mansur /e-mail:  londonmantra1@mansur /e-mail:  londonmantra1@
gmail.comgmail.com

Professora Professora DDee  
PPortuguêsortuguês

Limpadores de escritório necessários 
das 5h às 7h30 £ 10,85 por hora, área 
de Oxford Circus. Pago mensal. Todos 
os documentos são necessários para 
poder trabalhar. Deixe uma mensagem Deixe uma mensagem 
no 07825915095 - 07826 520942no 07825915095 - 07826 520942

Procuro pessoa para trabalhar na 
limpeza de uma loja de orgânicos em 
NW6 6RG. Sábado 3 horas, Domingo das 
9h às 12h. O pagamento é de £ 10,25 por 
hora. Interessados   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
pelo WhatsApp 07766043519pelo WhatsApp 07766043519

Uma pessoa precisava trabalhar 2 horas 
no início da manhã de segunda a sexta-
feira limpando escritórios, £ 10,7 ph. 
Código postal NW10 7NU. Pagamento 
a cada 4 semanas. Interessados   ligar Interessados   ligar 
0748177972207481779722

Uma pessoa necessária para um 
emprego permanente em Selborne 
walthamstow Rd, Londres E17 7JR. 
10 horas por semana, £ 9,65 por hora. 
Relatórios em 07481779722Relatórios em 07481779722

É necessário um homem para trabalhar 
em Trafalgar Square das 5h30 às 8h00, £ 
10,55. Para mais informações contacte o Para mais informações contacte o 
número 07535744814número 07535744814

Requer uma pessoa para trabalhar 
coletando todo o lixo, 3 horas de 
madrugada a partir das 00:00 da 
noite, £ 10,20ph e estamos localizados 
em Charcery Lane. Por favor, envie Por favor, envie 
mensagem de WhatsApp para mensagem de WhatsApp para 

0778071189207780711892

Vagas para Trabalhar em Hotel: 
Recepcionista e Governanta. oferece 
o poder de crescimento e tem um 
ambiente agradável para trabalhar. Mais Mais 
informações ligue 07927680573 (com informações ligue 07927680573 (com 
documentação).documentação).

Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência. £ 10 por hora, 40 horas 
por semana - 5 dias e 2 dias de folga. 
Relatórios +44 7932 644143Relatórios +44 7932 644143

Um estucador e uma camada de tijolos 

são necessários para trabalhar de 
segunda a sexta-feira das 8h às 17h e 
aos sábados das 8h às 14h das 600 às 
700 na semana em que você é motorista 
e mora na zona norte. 07956 38149007956 381490
 
Preciso de 3 pessoas de emprego 
permanente para trabalhar 2 horas de 
madrugada na limpeza do escritório 
de segunda a sexta das 5h30 às 7h30 
a £10,70, deixe uma mensagem pelo deixe uma mensagem pelo 
WhatsApp no   07481779722 WhatsApp no   07481779722 

Precisa-se de garçons e garçons com 
bom nível de inglês 13,50 por hora 
telefone de contato +447468885649 +447468885649 
SergioSergio

Hotel precisa de Housekeeping de £12/
hora (perto de Liverpool Station) na 
Shoreditch High Street. Informações Informações 
07402496502 Você não precisa de 07402496502 Você não precisa de 
experiência, você não precisa de inglês.experiência, você não precisa de inglês.

URGENTE mulher precisava trabalhar 
de segunda a sexta limpando
7pm a 10pm.  £9.50p/h.  16 Berkeley 
St, London W1J 8DZ. Deixe mensajem Deixe mensajem 
a07540 622676a07540 622676

São necessárias 2 meninas para limpar 
uma Academia, contrato de 15 horas 
semanais diretamente com a Academia. 
Interessados   entrar em contato no Interessados   entrar em contato no 
seguinte número pelo WhatsApp seguinte número pelo WhatsApp 
0774361397507743613975

Procuro pessoa com experiência 
para creche. O trabalho é de segunda 
a quinta-feira (8h às 17h) perto de 
New Cross. É essencial falar inglês. 
Interessados   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
com Hermin Whyte (Proprietário/com Hermin Whyte (Proprietário/
administrador) 07961 056890administrador) 07961 056890

Limpador permanente necessário em 
Walthamstow Selborne Rd, Londres E17 
7JR. 10 horas por semana, £ 9,65 por 
hora. Ligue 07481779722Ligue 07481779722

Cara experiente precisava trabalhar na 
limpeza. £ 11,05 ph. na área de Oxford 
Circus. De segunda a sexta das 4h às 
8h. Interessados   ligar para os números Interessados   ligar para os números 
07825 915095 - 07826 52094207825 915095 - 07826 520942

O supervisor necessário de segunda a 
sexta-feira na London Bridge das 16h às 
23h deve falar inglês. Interessados   ligar Interessados   ligar 
para +447385490865 Marcin Managerpara +447385490865 Marcin Manager

Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência.
£ 10 por hora. Mais relatórios em 07932 Mais relatórios em 07932 
644143644143

2 faxineiros são necessários para um 
contrato permanente de limpeza de 
escritório, entre as 5 e as 7 da manhã 
para trabalhar na Bond Street. £ 11,05 
por hora de segunda a sexta-feira. 
Interessados   enviar mensagem para Interessados   enviar mensagem para 
0793902549907939025499

É necessário um homem para trabalhar 
na Trafalgar Square das 5h30 às 8h. 
Para mais informações contacte o Para mais informações contacte o 

Salgadinho Salgadinho Brasileirão Brasileirão 
Vontade de comer algo gostoso e diferente?. 
Salgadinho Brasileirão.  Seu pedido 2 dias de 
antecedência contamos com Delivery e pode 
retirar no local. Contato +44 7883 751223Contato +44 7883 751223

Conta Conta UberUber
Alugo uma conta de Uber chamar 07927 chamar 07927 
371983.371983.

BELEZABELEZA
CabeleireiroCabeleireiro

Para aquelas e aqueles que precisam de um 
bom cabeleireiro, barbeiro brasileiro, deixo a 
disposição meu contato:v+44 07873693989 
EN87JA

Progressiva Progressiva e outros e outros 
serviços de belezaserviços de beleza

Mulheres que gostam de ficar lindas com o 
cabelo bem alinhado estarei em Londres em 
Abril e Maio e vou aproveitar para atender 
com a progressiva brasileira.
+55 31975610341

Curso Gratuito de Inglês e Informática Seven 
Sisters. Cursos totalmente certificados. 
Inscrição: £90, £50 reembolsados   no final 
do curso. Matriculas 14 mayo 9 am. 280 St 
Ann’s Road N15 5BN (por nomeação) 

Comida Comida peruanaperuana
Aos domingos. Arroz chaufa, lombo salgado, 
anticuchos, ceviche, leite de tigre, etc. 
149 New Cross Road, SE14 5DJ. Lourdes Lourdes 
0743890167407438901674

Reparamos e reciclamos todos os tipos de 
bicicletas a preços razoáveis. Estamos a 
cinco minutos da Portobello Road em Munro 
Mews. Augusto 07901743919Augusto 07901743919

número 07535744814número 07535744814

São necessárias 2 pessoas para o 
trabalho de limpeza das 5h às 7h30. 
A £ 11,50 por hora. Perto da Estação 
Vitória. Envie mensagem para Envie mensagem para 
0736799339707367993397

Pessoal necessário para a área 
de Kensington. Sábado e domingo 
das 13h30 às 15h30 por 10h. Mais Mais 
informações em 07904687013informações em 07904687013

Uma pessoa pra trabalhar na limpeza 
da loja de River Island, Brent Cross. 5 
dias por semana, 2 horas. £ 9,20 ph. 
Mais relatórios em 07481779722Mais relatórios em 07481779722

Procurando uma pessoa para 
trabalhar na limpeza de uma loja 
de comida italiana em W2 4UL, 
Westbourne Grove. 2 horas por dia 
de segunda a domingo. £ 10,25 ph. 
Interessados   entrar em contato Interessados   entrar em contato 
somente pelo WhatsApp 07766043519somente pelo WhatsApp 07766043519

Uma pessoa  para trabalhar 6 horas 
limpando escritórios de segunda 
a sexta-feira. £ 10,70 ph. Mais Mais 
informações em 07481779722informações em 07481779722

Precisa-se de pessoal de limpeza de 
escritório em 30 Cleveland Street, 
Londres, W1T 4JD. £ 11,05 por hora, 
pagamento semanal. De segunda a 
sexta das 19h às 22h. Relatórios em Relatórios em 
0736637775307366377753

Vagas para Trabalhar em Hotel: 
Recepcionista e Governanta. oferece 
o poder de crescimento e tem um 
ambiente agradável para trabalhar. 
Mais informações ligue 07927680573 Mais informações ligue 07927680573 
(somente com documentação).(somente com documentação).

É necessária uma faxineira no 
escritório central de Joseph, SW6 
3HH. De segunda a sexta 2,5 horas. 
£ 9,50 por hora. Relatórios em Relatórios em 
07455930993 Gema07455930993 Gema

Precisa-se de limpador de vidros 
na zona sul. Envie mensagem para Envie mensagem para 
0755340803407553408034

Pessoa necessária para trabalhar 
em uma creche. Tempo integral de 
segunda a quinta-feira, das 8h às 
17h. Você deve ter um nível médio 
de inglês e experiência com crianças. 
Relatórios em 07897932667Relatórios em 07897932667

São necessárias duas pessoas 
permanentes para trabalhar na 
limpeza de uma escola/faculdade 
em Fulham Rd, SW6 5PA das 16h às 
18h20. £ 10,85 ph.
Interessados   Interessados   entrar em contato entrar em contato 
07384541388 – 0738454139207384541388 – 07384541392

Precisa-se de pessoal de limpeza 
para um hotel. Não é necessário 
inglês ou experiência. £ 10 por hora 
- pagamento semanal. 40 horas por 
semana - 5 dias e 2 dias de folga. 
Relatórios +44 7932 644143Relatórios +44 7932 644143

Uma pessoa pra trabalhar na limpeza 
da loja de River Island, Brent Cross. 5 
dias por semana, 2 horas. £ 9,20 ph. 
Mais relatórios em 07481779722Mais relatórios em 07481779722

Procurando uma pessoa para trabalhar 
na limpeza de uma loja de comida 
italiana em W2 4UL, Westbourne 
Grove. 2 horas por dia de segunda a 
domingo. £ 10,25 ph. Interessados   Interessados   
entrar em contato somente pelo entrar em contato somente pelo 
WhatsApp 07766043519WhatsApp 07766043519

Uma pessoa  para trabalhar 6 horas 
limpando escritórios de segunda 
a sexta-feira. £ 10,70 ph. Mais Mais 
informações em 07481779722informações em 07481779722

Precisa-se de pessoal de limpeza de 
escritório em 30 Cleveland Street, 
Londres, W1T 4JD. £ 11,05 por hora, 
pagamento semanal. De segunda a 
sexta das 19h às 22h. Relatórios em Relatórios em 
0736637775307366377753

Vagas para Trabalhar em Hotel: 
Recepcionista e Governanta. oferece 
o poder de crescimento e tem um 
ambiente agradável para trabalhar. 
Mais informações ligue 07927680573 Mais informações ligue 07927680573 
(somente com documentação).(somente com documentação).

É necessária uma faxineira no 
escritório central de Joseph, SW6 
3HH. De segunda a sexta 2,5 horas. 
£ 9,50 por hora. Relatórios em Relatórios em 
07455930993 Gema07455930993 Gema

Precisa-se de limpador de vidros 
na zona sul. Envie mensagem para Envie mensagem para 
0755340803407553408034

Pessoa necessária para trabalhar 
em uma creche. Tempo integral de 
segunda a quinta-feira, das 8h às 17h. 
Você deve ter um nível médio de inglês Você deve ter um nível médio de inglês 
e experiência com crianças. Relatórios e experiência com crianças. Relatórios 
em 07897932667em 07897932667

São necessárias duas pessoas 
permanentes para trabalhar na 
limpeza de uma escola/faculdade 
em Fulham Rd, SW6 5PA das 16h às 
18h20. £ 10,85 ph.
Interessados   Interessados   entrar em contato entrar em contato 
07384541388 – 0738454139207384541388 – 07384541392

Precisa-se de pessoal de limpeza para 
um hotel. Não é necessário inglês ou 
experiência. £ 10 por hora - pagamento 
semanal. 40 horas por semana - 5 dias 
e 2 dias de folga. Relatórios +44 7932 Relatórios +44 7932 
644143644143

CleanerCleaner
Pessoal de limpeza para uma escola 
de segunda a sexta das 15h30 às 
18h30 o trabalho está localizado neste 
endereço Código postal N101NE.  
Contato:  07305725564Contato:  07305725564

Kitchen Porter na área de Brixton com 
possibilidade contrato permanente, 
início imediato: £ 11,05 / hora  contato: contato: 
0739847517707398475177

Fundación Getúlio Vargas: cursos 
gratuitos online, inscrições inscrições
https://www.empregabilidadegeral.https://www.empregabilidadegeral.
com/2022/05/fundacao-getulio-vargas-com/2022/05/fundacao-getulio-vargas-
cursos.htmlcursos.html

Romero Removans, Man& Van 24h/7 dias 
de remoções em Londres e arredores 
Ligar 07445681606 -07445683461Ligar 07445681606 -07445683461

Handyman: canalização, electricidade, 
jardinagem, pintura, mudanças, serviços 
de manutenção  ligar ligar 07446360450 07446360450 
AndrésAndrés
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Acomodação

Classificados

APARTAMENTOAPARTAMENTO
Alugo uma casa de 4 quartos em 
Tottenham Hampden Road, Tottenham, 
N17 0AY. A casa é grande, tem jardim 
e um grande pátio. Você pode solicitar 
benefícios, área residencial e muito 
tranquila. Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Apartamento de dois quartos para 
alugar com sala de estar separada, 
perto da estação de trem de Forest Hill. 
Pode ser aplicado a benefícios, sem 
depósito. Para mais informações deixe Para mais informações deixe 
sua mensagem para 07731518937sua mensagem para 07731518937

Flat com um quarto mais sala, você 
pode fazer 2 quartos. Localizado na 
Lorship Lane 1300, N17 6TA. Para mais Para mais 
informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

Apartamento de um quarto para 
alugar, no piso térreo e com jardim. £ 
1.150 por mês e inclui eletricidade. 50 
Sydenham Road, Croydon, CR0 2EF. 
Mais informações ligue 07950816386Mais informações ligue 07950816386

Apartamento de dois quartos para 
alugar mais sala de estar em Holloway, 
N19 4NN, £ 1.650, localizado a 9 minutos 
de ônibus de Finsbury Park. Para mais Para mais 
informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

Casa de 3 quartos com jardim para 
alugar, em Dulwich SE22 9PL. É 
entregue renovado e em muito bom 
estado.Os quartos são duplos. Para Para 
mais informações ligue 07466933537 - mais informações ligue 07466933537 - 
0794441513207944415132

QUARTOQUARTO
Alugo um quarto para partilhar, tem 
duas casas de banho com duche, 
a cozinha é grande, tem roupeiro e 
cómoda individual, fica a 3 minutos 
a pé da paragem de autocarro e fica 
junto à zona 1. Mais informações em Mais informações em 
0741745967507417459675

Aluga-se quarto individual, £400 por 
mês, despesas inclusas: internet, 
licença de TV e jardim. É uma casa 
de família na zona 3, N17 8BT. Ligue Ligue 
para 07729280428 ou 07783693523. para 07729280428 ou 07783693523. 
Disponível a partir de 1º de junhoDisponível a partir de 1º de junho

2 quartos duplos para alugar na Old 
Ken Road, SE1 5NJ em frente ao Lidl. 
Mais informações ligue 07445666290Mais informações ligue 07445666290

Quarto em Brixton para um casal 
£ 780. O quarto é amplo, bem 
iluminado. Ambiente familiar. Para mais Para mais 
informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

Quarto em Peckham para uma pessoa £ 
700 por mês, todas as contas incluídas
Estrada Raúl, SE15 5HP. Mais Mais 
informações 07950816386informações 07950816386

2 quartos duplos para alugar em 
Ilford. De preferência um casal ou 

uma mulher. Interessados   entrar em Interessados   entrar em 
contato 07733656215contato 07733656215

Quarto para alugar entre Lewisham 
e Greenwich a partir de 1 de junho. 
550€ + 250€ de depósito. Ligue para Ligue para 
07496841311 entre as 16:00 e as 07496841311 entre as 16:00 e as 
22:0022:00

Alugo 2 quartos, um individual e um 
duplo apenas para meninas, perto de 
Elephant. O duplo £ 700 e o único £ 
500. Relatórios em 07402496502Relatórios em 07402496502

Alugo um quarto duplo na Manor 
House em uma casa de família, 
apenas 3 pessoas moram com 
internet e tudo, serviço incluso. 
Autocarros 24 horas, não fumadores. 
Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

STUDIO STUDIO FLAT FLAT 
Alugo um estúdio em Tupark Lane, 
ônibus 24 horas. Você pode solicitar 
benefícios, área residencial e 
muito tranquila. Relatórios em Relatórios em 
0744036790207440367902

Alugo um lindo estúdio de jardim em 
Finsbury Park por £ 1.050. Para mais Para mais 

informações ligue 07402496502informações ligue 07402496502

APARTAMENTOAPARTAMENTO
3 quartos, sala de cozinha separada, 
jardim. Dulwich-SE22 9PL. Sua 
localização é muito confortável, pois 
possui diversos pontos comerciais 
e conexões de ônibus. Ligue Ligue 
07466933537 - 0794441513207466933537 - 07944415132

Apartamento para alugar com um 
quarto, sala de estar separada, 
a 10 minutos da estação Daslton 
Junction zona dois 1450 aplica-se 
para benefício é espaçoso, dois 
quartos podem ser feitos, para mais para mais 
informações 07402496502informações 07402496502

Apartamento para alugar com três 
quartos mais sala na zona 2 em 
ônibus N79JF 24 horas perto da casa. 
Informações 07402496502Informações 07402496502

QUARTOQUARTO
Quarto simples no Seven Sister a 
2 minutos dos ônibus do metrô 24 
horas perto de casa com internet e 
todos os serviços inclusos ambiente 
familiar casa muito limpa e arrumada 
0744036790207440367902

2 quartos para alugar, um grande e 
um pequeno, a 10 minutos da estação 
Wood Green de ônibus (N13 6HN) 
casa grande com jardim, muito limpa, 
apenas 2 pessoas moram. Bom serviço 
de ônibus, Ximena 07734447997 Ximena 07734447997

Alugo um quarto para compartilhar, 
há dois banheiros com chuveiro, a 
cozinha é grande, há um guarda-roupa 
e uma cômoda individual. 3 minutos 
do ponto de ônibus. Zona 1 ligue para Zona 1 ligue para 
0741745967507417459675

STUDIO STUDIO FLAT FLAT 
Alugo na zona norte de Edmonton um 
estúdio com jardim £ 1,050. Para mais Para mais 
informações 07402496502informações 07402496502

LOCALLOCAL
Local para aluguel, cafeteria de dois 
andares, em excelente localização, 
Zona 1 de Londres. 212 Burrough High 
St, SE1JX. Relatórios 0794441513 - Relatórios 0794441513 - 

0746693353707466933537

APARTAMENTOAPARTAMENTO
Alugo um apartamento de dois 
quartos com sala de estar, cozinha, 
sala de jantar, banheiro e jardim. 

área de Haringey. Você pode solicitar 
benefícios, área residencial e muito 
tranquila. Relatórios em 07440367902Relatórios em 07440367902

Apartamento de três quartos 
com sala de estar separada para 
alugar na Old Kent Road. Pode ser 
aplicado aos benefícios. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem informações deixe sua mensagem 
para 07731518937para 07731518937

Alugo um apartamento de um quarto 
com banheiro completo, garagem 
privativa, segundo andar com grandes 
áreas verdes. Localizado em Haringey. 
Você pode solicitar benefícios. Mais Mais 
informações em 07440367902informações em 07440367902

Casa de 4 quartos para alugar 
no bairro de Hackney. Pode ser 
aplicado aos benefícios. Para mais Para mais 
informações deixe sua mensagem informações deixe sua mensagem 
para 07731518937para 07731518937

Apartamento de um quarto £ 1.100 
por mês, localizado em 50 Sydenham 
Road, Croydon, CR0 2EF. Relatórios Relatórios 
em 07950816386em 07950816386

Alugo uma casa em Haney com 4 
quartos mais uma sala e três andares. 
Cada andar com seu banheiro. £ 
3.200. Ônibus 24 horas, tem um lindo 
pátio e estacionamento privativo. 
Relatórios em 07402496502Relatórios em 07402496502
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Horóscopo

Áries 21/3 a 20/4
Você vai precisar de 
algum tempo para 
enfrentar esses medos do 
passado. Sua vida social pode 
ser fortalecida, você vai recuperar 
amizades esquecidas. Em seu 
trabalho, você logo alcançará 
seus objetivos.

Personalidade: Leonhard Euler, 
matemático
 
Touro 21/04 a 
21/05
Você se sentirá alegre 
e otimista, e transmitirá 
este estado para as pessoas ao 
seu redor. Não tente convencer 

aqueles que estão em posições 
muito distantes das suas. Você terá 
muita energia em seu trabalho. 
Personalidade: Amber Heard, 
atriz
 
Gêmeos 22/5 a 
21/6
Você é uma pessoa 

muito apreciada pelos outros 
e isto o faz sentir-se mais 
responsável do que deveria.  
Limpe sua mente com alguma 
atividade artística. No trabalho, 
você terá que decidir entre duas 
ofertas, a mais arriscada será 
mais gratificante.
Personalidade: Javier Hernandez, 
jogador de futebol

Câncer 22/6 a 
22/7
Você tem que encontrar 
uma maneira diplomática de 
dar a conhecer sua opinião sem 
criar tensões. Você exibirá sua 
sedução ao máximo.  Não crie 
compromissos dos quais você não 
possa sair. Pense sobre o que você 
quer trabalhar nos próximos anos.
Personalidade: Lana del Rey, atriz

Leão 23/7 a 23/08
Você demonstrará 
empatia em suas 
relações com os outros 
e isso faz com que 
as pessoas o apreciem. Sua 
experiência o ajudará a resolver 
um problema aparentemente 
complicado. Determine 
exatamente quais são suas 
despesas e a partir daí você será 
capaz de controlar melhor suas 
finanças. 
Personalidade: Simón Bolívar
 
Virgem 24/8 a 
23/9
Uma mudança está 
chegando à sua vida. Não deixe 
o medo levá-lo. É o momento 
certo para fechar assuntos 
pendentes, caso contrário eles 
cairão no esquecimento e, em 
seguida, trarão problemas para 
você. Procure oportunidades. 
Personalidade: Nicki Nicole, 
cantora
 
Libra 24/09 a 
22/10
Não procrastinar em assuntos 
pessoais, eles precisam de sua 
intervenção. Preste atenção aos 
seus ciclos de sono. As críticas 
que você receber darão uma 
visão mais ampla; será a força 
motriz para atingir seus objetivos. 
Talvez seja uma boa ideia fazer 
algumas perguntas relacionadas 
ao trabalho. 
Personalidade: Eminem, rapper

Escorpião 23/01 a 
22/11
O medo de cometer 
erros é impedir que você tome 

decisões a tempo, cometer erros é 
parte do aprendizado e lhe dará 
experiência. Velhas lembranças 
virão à sua mente gerando 
nostalgia, coloque-se no presente 
e valorize o que você tem. 
Personalidade: Paula Galindo, 
youtuber
 
Sagitário 23/11 a 
21/12
Você dá demasiada importância 
ao que os outros dizem. 
Aprenda a dizer não a pedidos 
indesejados, assim você não fará 
coisas contrárias ao que você 
quer e sua autoestima aumentará. 
Sua situação financeira precisa 
de algumas mudanças, tomar 
medidas e colocá-las em prática. 
Saboreie os momentos de alegria.
Personalidade: Bruce Lee
 
Capricórnio 22/12 
a 20/01
Dê prioridade a suas 
obrigações. Você terá 
a oportunidade de retribuir um 
favor feito a você no passado. 
Seu entusiasmo será muito 
apreciado por outros. Você terá 
a sorte necessária para atingir 
seus objetivos; você é capaz de 
realizar grandes coisas.
Personalidade: Carolina Herrera
 
Aquarius 21/01 a 
18/02
As pessoas confiam 
em você e isso é muito 
bom. Você se sente mais nervoso 
do que de costume, por isso lhe 
fará bem encontrar tempo para 
um pouco de prazer. Não se 
esqueça de ser cortês com as 
pessoas ao seu redor. Poderia 
nascer um projeto importante.
Personalidade: Virginia Woolf, 
escritora
 
Peixes 19/02 a 
20/03
Sua agilidade mental lhe permite 
antecipar pequenos problemas 
diários. Você tem bons níveis de 
energia. Você ouvirá as opiniões 
dos outros, mas pense antes 
de tomar decisões. Você terá 
a capacidade de apresentar 
suas ideias e convencer seus 
interlocutores.
Personalidade: Gabriel Garcia 
Marquez, escritor

* Ángeles Montelongo presta 
consultorias e atendimentos 
pessoais em Londres ou por 
internet. Contatos pelo WhatsApp 
07752596555.

Horóscopo do mês

Humor

Por Ángeles 
Montelongo*



Facebook: @noticiasemportuguesukFacebook: @noticiasemportuguesuk
Twitter: @jornalNEPTwitter: @jornalNEP
Instagram: @noticiasemportuguesInstagram: @noticiasemportugues

26 de maio a 8 de junho Siga-nos nas redes sociais Siga-nos nas redes sociais 29

Artigo

A humanidade sempre viveu 
em conflito e na busca por superá-
los. Seja por meio da educação, da 
conscientização ou dos caminhos da 
espiritualidade, os seres humanos 
sempre idealizaram a construção de 
uma civilização que pudesse superar 
a miséria, as guerras e a doença.

Apesar da construção de um 
mundo idealizado, a realidade ainda 
pesa sobre os ombros dos homens 
e mulheres que, diariamente, 
precisam trabalhar e construir algo 
importante para suas vidas.

No ano de 2020, a pandemia 
chegou com toda a força impelindo 
a ciência humana a criar uma 
vacina em curto prazo de tempo que 
pudesse proteger grande parte das 
populações do planeta contra o vírus 
da Covid-19. 

Desde então, todos nós fomos 
atingidos por essa pandemia em 
diferentes camadas de nossas vidas, 
seja em nível de saúde (incluindo 
a perda de entes queridos), no 
quadro psicológico, na perda de 
trabalhos e de renda, na reorientação 
das atividades profissionais e 
acadêmicas, e até mesmo, em um 
ponto mais profundo, na nossa 
percepção sobre a vida, o tempo e 
o espaço que ainda existe para nós 
neste imenso planetinha. 

Mas, entre crises nos setores da 
saúde, nas áreas social e econômica, 
em algum momento essa linda 
humanidade precisaria inventar uma 
guerra. Desde que o mundo é mundo, 
e podemos consultar os melhores 
historiadores para confirmar esse 
dado, antigos reinos e parlamentos 
incitavam guerras para reconquistar 
territórios, tomar posse de reservas 
de metais preciosas e repor perdas 
para garantir a continuação de suas 
cidades ou estados. 

Entre os anos de 2020 e 2022, a 
partir de uma análise material sobre 
os impactos da pandemia, governos 
de diferentes países tiveram que 

pagar auxílios sociais para ajudar 
seus cidadãos a sobreviver por 
alguns meses no período mais difícil 
da pandemia, empresas perderam 
rendimentos (incluindo a indústria 
das armas), organizações públicas 
e privadas precisaram investir mais 
em equipamentos tecnológicos para 
inserir seus projetos nos ambientes 
virtuais e, por fim o mundo teve 
que pagar a conta da produção e 
aplicação da vacinação em massa, 
muito necessária para o controle da 
doença. 

Alguém teria que pagar a conta, 
e essa conta levaria anos para 
ser paga. Porém, consultando os 
livros de história e analisando os 
conflitos ocorridos, por exemplo, 
na Revolução Gloriosa, na 
Revolução Francesa e na Segunda 
Guerra Mundial, fatores como 
inflação, aumento da demanda por 
determinadas matérias-primas e 
produtos e a intensa procura por 
combustíveis também se fizeram 
presente. 

Os conflitos, além de serem 
consequências de problemas 
políticos e sociais, também 

são utilizados (historicamente) 
para gerar de forma mais veloz 
a capitalização do Estado, das 
empresas e de qualquer outro 
investimento. 

Devemos nos lembrar que, 
ainda no ano de 2021, quase que 
surgiu uma guerra internacional 
envolvendo a retirada das tropas 
norte-americanas do Afeganistão, 
foram registrados novos inícios de 
conflitos entre Israel e Palestina 
naquele ano, mas apesar dos 
enganos humanos, conseguiram 
instalar uma guerra sem motivo 

aparente na Ucrânia em 2022.
Além das perdas humanas e 

econômicas que a Guerra Rússia-
Ucrânia está gerando, esse conflito 
que quase escalou uma terceira 
guerra mundial, já criou bloqueios 
econômicos, queda na oferta do trigo 
e do petróleo, elevação dos preços 
de alimentos no Brasil e no mundo, 
elevação da taxa média da inflação 
na economia planetária, aumento 
nos preços dos combustíveis 
e, consequentemente, elevação 
da arrecadação de impostos de 
forma favorável para os governos 

e de renda para as empresas, 
principalmente, para as corporações 
de energia elétrica.

Ou seja, se o Estado e as 
empresas, no início da pandemia, 
doaram favores e auxílios sociais 
de um lado, agora com a força da 
guerra e com a fome do mercado, 
o mesmo Estado e suas instituições 
está “pegando” todos os valores 
antes doados de volta na forma 
de contas de energia mais alta, 
elevação do preço da gasolina 
e dos alimentos como forma de 
aumentar a arrecadação e realizar 
uma reposição dos cofres públicos 
e privados. 

É triste, mas, segundo a história 
da humanidade, o homem sempre 
“inventou” as suas guerras para 
ganhar algo em dobro. Uma receita 
de superação socioeconômica  muito 
perigosa para o nosso planeta em 
pleno século XXI, que pode colocar 
em risco a segurança de todos nós e 
do meio ambiente. 

* Fernando Rebouças é 
desenhista, publicitário e editor. 
Autor dos quadrinhos do Oi! O 
Tucano Ecologista (www.oiarte.
com) e de Scriptah (www.scriptah.
oiarte.com).

O homem, a pandemia e 
a guerra

Além das perdas humanas, a guerra Rússia-Ucrânia já criou bloqueios econômicos, queda na oferta do trigo e do petróleo, elevação dos 
preços de alimentos da inflação

Desde que o mundo 
é mundo, antigos 

reinos e parlamentos 
incitavam guerras 
para reconquistar 
territórios e tomar 

posse de reservas de 
metais preciosas. 

Na Revolução 
Gloriosa, Revolução 

Francesa e 
Segunda Guerra 

Mundial, inflação e 
a intensa procura 
por combustíveis 

também 
influenciaram 

conflitos.

Unsplash

Por Fernando 
Rebouças*
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Esporte / Desporto

O conselho da Premier League 
e o governo britânico aprovaram a 
proposta de aquisição do Chelsea 
Football Club pelo Consórcio 
Todd Boehly/Clearlake. A compra 
continua sujeita à conclusão 
satisfatória das etapas finais da 
transação.

O consórcio liderado pelo LA 
Dodgers vai pagar £ 4,25 bilhões 
pelo Chelsea.

“A diretoria aplicou o Teste de 
Proprietários e Diretores da Premier 
League (OADT) a todos os possíveis 
diretores, e realizou a devida 
diligência”, informa declaração da 
Premier League. 

Os membros do consórcio que 
compram o clube são afiliados do 
Clearlake Capital Group, L.P., Todd 
Boehly, Hansjorg Wyss e Mark 
Walter.

O clube londrino foi colocado 
à venda em março, antes que o 
proprietário Roman Abramovich 

fosse sancionado por suas ligações 
com o presidente russo Vladimir 
Putin.

O Chelsea tem operado sob uma 
licença especial do governo que 
expira em 31 de maio.

“Tarde da noite passada, o 
governo britânico chegou a uma 
posição em que poderíamos emitir 
uma licença que permite a venda 
do Chelsea”, disse um porta-voz do 
governo à BBC em uma declaração 
feita na quarta-feira (25/05).

Segundo a BBC,  o governo 
não quer que Abramovich receba 
nenhuma das receitas da venda, que, 
em vez disso, irá para uma conta 
bancária congelada para ser doada 
à caridade.

A declaração acrescentou: “Após 
a sanção de Roman Abramovich, o 
governo trabalhou duro para garantir 
que o Chelsea pudesse continuar 
a jogar futebol. Mas sempre ficou 
claro que o futuro a longo prazo do 
clube só poderia ser garantido sob 
um novo proprietário.

“Após um extenso trabalho, 
estamos agora satisfeitos que 
o produto total da venda não 
beneficiará Roman Abramovich 
ou qualquer outro indivíduo 
sancionado. Vamos agora iniciar o 
processo de garantir que o produto 
da venda seja usado para causas 
humanitárias na Ucrânia, apoiando 
as vítimas da guerra”.

O time de Stamford 
Bridge

O Chelsea Football Club é 
sediado em Fulham, West London. 
Fundado em 1905, o clube 
compete na Premier League, a 
primeira divisão do futebol inglês. 
Internamente, o clube conquistou 
seis títulos da liga, oito Copas 
da FA, cinco Copas da Liga e 
quatro Escudos Comunitários da 
FA. Internacionalmente, o clube 
ganhou duas Copas Europeias, duas 
Copas dos Vencedores da Copa 
da UEFA, duas Copas da UEFA, 
duas Super Copas da UEFA e uma 
Copa do Mundo de Clubes da 
FIFA. Em termos de troféus gerais 
conquistados, é o quarto clube mais 
bem sucedido no futebol inglês.

Desde sua criação em 1905, 
o Chelsea joga em seu estádio 
Stamford Bridge. O Chelsea ganhou 
sua primeira grande honra, o 
campeonato da Liga, em 1955. 

O clube venceu a FA Cup pela 
primeira vez em 1970 e sua primeira 
honra europeia, a Cup Winners’ 
Cup, em 1971. Após um período de 
baixa tendência no final dos anos 
1970 e 1980, o clube desfrutou de 
um renascimento nos anos 1990, 
desfrutando de mais sucesso em 
várias competições da Copa. 

Os últimos 25 anos foram os 
mais bem-sucedidos da história do 
Chelsea: conquistou cinco títulos 
da Premier League, sete FA Cups, 
quatro League Cups, dois títulos 
da UEFA Champions League, dois 
títulos da UEFA Europa League, 
duas Super Copas da UEFA e uma 
Copa do Mundo de Clubes da FIFA 
durante este período. 

O Chelsea é um dos cinco 
clubes que venceram todas as três 
principais competições de clubes 
da UEFA, sendo o primeiro clube 
inglês a alcançar o triplo da UEFA, 
e o único clube a ter vencido as três 
principais competições europeias 
duas vezes. Eles também são o 
único clube londrino a ter vencido 
a Liga dos Campeões e a Copa do 
Mundo de Clubes.

Premier League e governo 
britânico aprovam venda 

do Chelsea

Wikipédia
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Roman Arkadyevich Abramovich é um 
oligarca, homem de negócios, filantropo e 
político russo. Ele é mais conhecido fora da 
Rússia como o antigo proprietário do Chelsea, 
e é o principal proprietário da empresa de 
investimento privado Millhouse.
Abramovich foi ex-governador da Okrug 
Autônoma de Chukotka de 2000 a 2008. 
Segundo a Forbes, o patrimônio líquido de 
Abramovich era de US$ 14,5 bilhões em 
2021, fazendo dele a segunda pessoa mais 
rica em Israel, a décima primeira mais rica na 
Rússia e a pessoa mais rica em Portugal.
Sua fortuna foi formada no período que se 
seguiu ao colapso da União Soviética nos 
anos 1990, obtendo ativos estatais russos 
a preços muito abaixo do valor de mercado 
no controverso programa de privatização 
de empréstimos por ações da Rússia. 
Abramovich é considerado como tendo um 
bom relacionamento com o presidente russo 
Vladimir Putin. Além de russo, ele também 
possui cidadania israelense e portuguesa.
Abramovich foi um dos sete oligarcas 
sancionados pelo governo britânico durante 

a invasão russa da Ucrânia em 2022, 
incluindo congelamento de bens e proibição 
de viagens. Em 28/03, foi relatado que 
Abramovich havia sofrido sintomas de suspeita 
de envenenamento no início de março, 
quando estava envolvido em negociações de 
paz entre Rússia e Ucrânia.

Quem é Abramovich?

O consórcio liderado pelo LA Dodgers vai pagar £ 4,25 bilhões pelo Chelsea

By Vespa/ Wikipedia
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O Comitê de Árbitros da FIFA 
anunciou os nomes dos árbitros 
selecionados para a Copa do Mundo 
da FIFA no Qatar 2022™. 

36 árbitros, 69 árbitros assistentes 
e 24 funcionários de jogos de vídeo 
(VMOs) foram escolhidos em 
cooperação com as seis confederações, 
com base em sua qualidade e nos 
desempenhos apresentados em 
torneios da FIFA, bem como em 
outras competições internacionais e 
nacionais nos últimos anos.

“Como sempre, o critério que 
usamos é ‘qualidade em primeiro 
lugar’ e os árbitros selecionados 
representam o mais alto nível 
de arbitragem mundial”, disse o 
presidente do Comitê de Árbitros 
da FIFA, Pierluigi Collina. “A Copa 
do Mundo de 2018 foi muito bem-
sucedida, em parte devido ao alto 
padrão de arbitragem, e faremos 
o nosso melhor para sermos ainda 
melhores dentro de alguns meses no 
Qatar”.

3 mulheres no comando do 
apito 

Pela primeira vez na história da 
Copa do Mundo da FIFA, o Comitê 
de Árbitros da FIFA também nomeou 
três árbitras e três árbitras assistentes 
femininas. 

“Estamos muito felizes que com 
Stéphanie Frappart da França, Salima 
Mukansanga de Ruanda e Yoshimi 
Yamashita do Japão, assim como 
com as árbitras assistentes Neuza 
Back do Brasil, Karen Díaz Medina 
do México e Kathryn Nesbitt dos 
EUA, pudemos convocar árbitras de 
partidas femininas pela primeira vez 
na história de uma Copa do Mundo 
da FIFA. Isto conclui um longo 
processo que começou há vários 
anos com o emprego de árbitras nos 
torneios masculinos júnior e sênior 
da FIFA. Desta forma, enfatizamos 
claramente que é a qualidade que 
conta para nós e não o gênero. 
Espero que no futuro, a seleção 
de árbitras de elite femininas para 
competições masculinas importantes 
seja percebida como algo normal 
e não mais como sensacional. Elas 
merecem estar no FIFA World Cup™ 
porque elas têm um desempenho 
constante a um nível realmente alto, 
e esse é o fator importante para nós”, 
concluiu o presidente do Comitê de 

Árbitros da FIFA, Pierluigi Collina.
O projeto “Road to Qatar 2022” 

já começou em 2019, com mais 
de 50 trios considerados possíveis 
candidatos e passando por uma 
preparação intensiva. Devido à 
pandemia da COVID-19, no entanto, 
esta preparação foi tudo, mas fácil, 
pois as atividades em presença foram 
suspensas por um longo período.

“A pandemia afetou nossas 
atividades, em particular em 2020 
e no início de 2021. Felizmente, 
a Copa do Mundo ainda estava 
bastante distante e tivemos tempo 
suficiente para proporcionar aos 
candidatos uma boa preparação. 
Estamos anunciando estas seleções 
com bastante antecedência, pois 
queremos trabalhar ainda mais com 
todos aqueles que foram nomeados 
para a Copa do Mundo da FIFA, 
monitorando-os nos próximos meses. 
A mensagem é clara: não descansem 
sobre seus louros, continuem 
trabalhando duro e se preparem 
muito seriamente para a Copa do 
Mundo”, disse Collina. 

Massimo Busacca, Diretor de 
Arbitragem da FIFA, garante que 
os árbitros receberão todo o apoio 
necessário da FIFA, já que sua 
preparação é primordial.

Graças a um programa inovador 
de acompanhamento e apoio, todos 
os árbitros da FIFA podem ser 
supervisionados pelos instrutores 

dos árbitros ainda mais de perto 
e intensivamente do que nos anos 
anteriores”. Este é um fator muito 
importante, do qual esperamos 
melhorias e progressos consideráveis 
em vista da Copa do Mundo da 
FIFA 2022”, explicou Busacca. 
“Além disso, haverá programas 
individuais feitos sob medida, 
em particular no que diz respeito 
à saúde e ao condicionamento 
físico”. Cada oficial da partida será 
cuidadosamente monitorado nos 
próximos meses com uma avaliação 
final sobre aspectos técnicos, físicos 
e médicos a ser feita pouco antes da 
Copa do Mundo, a fim de tê-los nas 
melhores condições quando a bola 
começar a rolar no Qatar”. 

Preparação começa agora
Os árbitros selecionados 

participarão no início do verão de 
vários seminários (Assunção, Madri 
e Doha), revisando e analisando 
videoclipes de situações reais do 
jogo e participando de sessões 
práticas de treinamento com os 
jogadores, que serão filmadas para 
que os participantes possam receber 
feedback instantâneo dos instrutores. 

“Os principais focos da 

preparação continuam protegendo 
os jogadores e a imagem do jogo, 
consistência, uniformidade, leitura 
do jogo de uma perspectiva técnica 
e tática e compreensão de uma 
variedade de mentalidades de 
jogadores e equipes”, acrescentou 
Busacca. “Não podemos eliminar 
todos os erros, mas faremos tudo que 
pudermos para reduzi-los”.

O sistema VAR foi implementado 
pela primeira vez na Copa do Mundo 
FIFA 2018 Russia™ e, quatro anos 
depois, uma equipe de 24 profissionais 
especializados em vídeo (VMOs) 
operará no Qatar, pronta para fornecer 

aos seus companheiros de equipe 
em campo suporte tecnológico, se 
necessário. Devido ao número muito 
limitado de associações membros da 
FIFA que implementaram o sistema 
VAR na época, as VMOs para a 
Rússia 2018 foram selecionadas 
principalmente da Europa e América 
do Sul. Atualmente, o sistema VAR 
é utilizado em todas as principais 
competições mundiais e as VMOs 
da Ásia, África, bem como da 
América Central e do Norte também 
participarão da Copa do Mundo da 
FIFA no Qatar 2022™.

* Com FIFA.
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Anunciados os nomes dos árbitros 
da Copa do Mundo 2022

Da Redação*

Unsplash

O FIFA World Cup™ Trophy Tour (ou o Tour do Troféu FIFA World Cup™) já começou. A primeira parada 
foi em Dubai, onde os medalhistas Iker Casillas e Kaká se encontraram para dar início ao tour do troféu, 
que só retorna a Dubai pouco antes do torneio no final deste ano.
O tour do troféu parará em 51 países e territórios - o objetivo é visitar cada uma das 211 federações 
membros da FIFA até 2030. Pela primeira vez, o tour visitará todos os 32 países que se qualificaram para 
a FIFA World Cup™, inspirando torcedores de todo o mundo.

FIFA

Começa o tour mundial do troféu

Os árbitros selecionados representam o mais alto nível de arbitragem em todo o mundo

36 árbitros, 69 
árbitros assistentes 

e 24 funcionários 
de jogos de vídeo 

(VMOs) foram 
escolhidos.

6 árbitras foram 
nomeadas pela 
primeira vez na 

história da Copa do 
Mundo.

Seminários de 
preparação 

para árbitros 
selecionados 

começam no início 
do verão.




