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Secretaria da Educação de São Paulo homenageia Cônsul

português com a Medalha MMDC 
A Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo realizou uma

solenidade, dia 02 de março no prédio da própria Secretaria na Praça da

República no centro, mais precisamente no Teatro Fernando de Azevedo,

onde o Secretário José Renato Nalini recepcionou muitas pessoas ligadas

à educação do Estado.   Ler>>

Bruxelas alerta para impacto dos preços das casas em

Portugal
A Comissão Europeia considerou esta quarta-feira que a recuperação dos

preços das casas em Portugal registrado em 2016 e 2017 corresponde a

“uma correção de valores anteriormente baixos”, o que, no entanto, poderá

afetar a procura interna. Ler>>

Companhia brasileira Azul lucra 131,4 milhões de euros
A companhia aérea brasileira Azul, cujo fundador é um dos acionistas da

TAP, terminou o ano de 2017 com um lucro de 529 milhões de reais (131,4

milhões de euros), contra prejuízos de 126,3 milhões de reais (31,3 milhões

de euros) registrados no ano anterior. Ler>>

AICEP analisa projetos de investimento de 2.300 milhões

de euros
A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP)

tem em análise projetos de investimento de 2.300 milhões de euros em

Portugal, dos quais 1.900 milhões em investimento produtivo, segundo o

seu presidente.   Ler>>

UE: Portugal tem a quinta menor porcentagem de

mulheres no Governo
Portugal tem a quinta menor percentagem de mulheres no Governo da

União Europeia (UE), mas está acima da média comunitária na

representação feminina no parlamento, revelou a Comissão Europeia. 

Ler>>

Comitiva de empresários brasileiros visita Aveiro e
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Estarreja
Nesta semana, uma comitiva de empresários brasileiros está em Estarreja,

para conhecer o Eco Parque Empresarial e algumas empresas da região.

Promovido pela Associação Industrial do Distrito de Aveiro (Aida), o

encontro, entre 6 e 9 de março, busca fortalecer as relações comerciais

entre os dois países.   Ler>>

Açores, Cascais, Sintra e Torres Vedras entre os destinos

sustentáveis do mundo
As regiões dos Açores e Oeste e os concelhos de Cascais, Sintra e Torres

Vedras, em Portugal, estão entre os melhores 32 destinos sustentáveis do

mundo, anunciados em 07 de março em Berlim, na Alemanha.  Ler>>

Festas neste final de semana:

•10 Março – sábado – 20hs - Festa da Vindima no Centro Cultural

Português de Santos

•10 Março – 19hs - Adega da Lusa no Canindé

•11 Março – domingo – 12h - Almoço de aniversário da Casa de Portugal

de Campinas

•11 Março – domingo – 12h - Almoço comemorativo do 39º Aniversário do

Arouca

Veja os próximos eventos publicados na nossa agenda:

https://www.mundolusiada.com.br/agenda/agenda/

Envie o evento da sua entidade para ser publicado aqui na agenda.

Gratuitamente. Email: redacao@mundolusiada.com.br

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mundo Lusíada tem novo portal
O Jornal Mundo Lusíada, que é referência da comunicação social luso

brasileira, e que completa 20 anos de existência este ano, está com um

novo portal, cheio de novidades, funcionalidades e interatividade, integrado

às redes sociais. Entre conosco neste novo projeto: anuncie, aproveite a

fase de lançamento.

Informações pelo email:

publicidade@mundolusiada.com.br

Mundo Lusíada

www.mundolusiada.com.br

Esta mensagem foi enviada para o seu e-mail porque você é cliente ou assinante do nosso jornal, ou ligado à nossa Comunidade Luso

Brasileira. Nosso objetivo é informar aos  nossos  leitores  sobre o que publicamos, assuntos  em  destaque, sobre nossa agenda, ou

promoções do jornal. Estamos em conformidade com os regulamentos para a luta ativa contra o spam. 

Se deseja cancelar a inscrição responda com o assunto: "sair da lista"
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