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Adega da Tia Matilde (Lisboa)
conquista distinção municipal

Emílio Augusto Andrade Júnior, filho de Matilde e Emílio
Andrade, nascido em 2 de
Abril de 1921, tinha apenas 12
anos quando trocou definitivamente os bancos da escola
pelo negócio iniciado pelos
pais em 1926, depois de muitos dias passados “com uma
perna amarrada a uma mesa”,
a forma que o pai tinha de garantir a sua ajuda no restaurante, enquanto os amigos jogavam à bola na rua.
“Entusiasmei-me, achei que
não fazia nada na escola. O
meu pai teimava que não,
mas eu não pensei em mais
nada e quis ficar aqui”, recorda.
A “cozinha verdadeira por-

tuguesa” praticada por Matilde
seria continuada pela sua
nora, e hoje as duas filhas do
casal Emílio e Isabel também
estão envolvidas no negócio
de família, que é referenciado
no guia Michelin, um dos mais
conceituados guias internacionais sobre restaurantes e
alojamentos.
Ao longo do tempo, a “Adega
da Tia Matilde” foi crescendo
para espaços contíguos, chegando aos 150 lugares de capacidade. Ali trabalham 26
funcionários, alguns há quatro
décadas.
Em mais de 70 anos, Emílio
Andrade viu acontecer um
pouco de tudo, mas garante
que nunca viu uma crise como
a que o país atravessa actualmente.
Não esquece momentos
como aqueles em que percorria Lisboa de bicicleta para ir
buscar alimentos aos armazéns da Baixa durante o racionamento na Segunda
Guerra Mundial, ou de levar “o
comer” aos presos políticos
que eram levados para a es-

quadra do Rêgo, próxima do
restaurante, e aos trabalhadores nas obras da zona.
Tem um “filho adoptivo”, Eusébio da Silva Ferreira, que
almoça no restaurante quase
todos os dias e admite ter
uma “doença” pelo Benfica,
de que é o sócio número 68,
desde Janeiro de 1934.
As paredes do restaurante
exibem caricaturas de frequentadores, muitos do mundo do desporto, mas também
políticos e jornalistas, que ali
encontram pratos típicos portugueses como mãozinhas de
vitela com grão, bacalhau à
Gomes de Sá, feijoada à
Transmontana, cozido à portuguesa, arroz de cabidela,
açorda de sável, cabrito assado, arroz de lampreia ou de
sarrabulho.
“São sabores que puxam o
cliente para cá”, acredita o
“senhor Emílio”, como é conhecido. Uns, mais do que
clientes, são também amigos,
compadres, afilhados.
Na quinta-feira, terá um dia
diferente. Além de soprar 88
velas no bolo de aniversário,

Apesar da idade, o “senhor
Emílio” acredita que ainda
não chegou a altura de se reformar. “Ainda não me sinto
assim muito cansado nem
com vontade de virar as costas”.

CARLA

CARTOMANTE

Entre os 25 e 35 anos com carta de
condução e alguns conhecimentos
de electrónica para trabalhos de
reparação e manutenção de máquinas
de entretenimento. Contactar
José Gonçalves 082 442 9196

Com 50 anos de experiência,
pronta a ajudar os amigos e clientes,
revelando-vos o presente, passado e
futuro, a resolver quaisquer problemas
atravez das cartas e dos domínios.

VIDEO & TV

CARTOMANTE

Tel: (00268) 638 2157
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EMPREGADO
PRECISA-SE

vai receber das mãos do presidente da Câmara de Lisboa,
António Costa, a Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro,
atribuída por unanimidade pelo executivo camarário.
Para a autarquia da capital, o
“senhor Emílio” é “um exemplo de dedicação e disponibilidade para todos os que tentam promover Lisboa, através
da gastronomia tradicional,
aquela que deve ser uma
imagem de marca da cidade”.
A “Adega da Tia Matilde” é
“uma referência incontornável
da gastronomia portuguesa”
em Lisboa, “alvo de vastos
elogios por gerações de clientes e merecendo a unanimidade da crítica gastronómica
nacional”.
A distinção, considera, não é
para si. Trata-se da “consagração a uma causa”.

Muitos anos de experiência!

Telefone: 432-0720 (a qualquer hora)
Tel. (Carro) 082 448-0855
Contactar

Pode saber o presente, passado e
futuro e resolver os seus problemas!
Faça já a sua marcação através do
telemóvel 072 3977724.
Também se aceitam consultas
pelo telefone!

FERNANDO RIBEIRO

* Reparações no domicílio
* Todo o género de reparação em Video & TV
por técnico qualificado.
* Reparações garantidas por 3 meses
* Parabólicas aptas a captar RTP.
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CARLOS DA SILVA

VENDE-SE

Fotografia e Video

TERRENO COM 900 M2 (APROX.)

Sito na Rua João Paulo II, na Ajuda,
próximo do Lido, com boa vista para
o mar. Pagamento pode ser feito
na África do Sul. Bom preço.
Tratar pelo telemóvel 079 627 5512

Cell 082 560 0744
Cell 072 612 3017 * Fax (011) 616 2881
E-mail: carlos@wol.co.za
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VENDE-SE
ESTUDIO DE FITNESS
POWER PLATE estabelecido

All Types of Funerals and Cremations
Burial Schemes Undertaken
Monuments, Wreaths
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Boksburg Branch
137 Leeupoort Street
Boksburg
Tel: 011 892-1885
082 960-2178
E-mail: reeganhendricks@telkomsa.net Fax: 011 892-3435

TRASLADAÇÕES

em Almancil, Algarve, Portugal.
Motivo de venda: Saúde. Para mais
detalhes contacte shrillyd@hotmail.com
ou 00351 936933799

P

BOM JESUS

de corpos e ossadas para
PORTUGAL, ESPANHA,
AGÊNCIA FUNERÁRIA
BRASIL,
MOÇAMBIQUE
FUNERAL UNDERTAKER
e ANGOLA sem
Reg. CK89/27095/23
preocupações para a Família
189 Jules Street - Crn. Macdonald,
Trabalhamos com todo o
BELGRAVIA - JOHANNESBURG
respeito e de acordo com
os costumes portugueses! Tel. 435 7278 * 082 4120468 / 082 4160936
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Tem quase 88 anos, 75 dos
quais passados atrás do balcão da “Adega da Tia Matilde”. Emílio Andrade fez da casa de pasto criada pelos pais
“uma referência incontornável
da gastronomia” em Lisboa,
razão por que foi distinguido
quinta-feira com a Medalha
Municipal de Mérito, Grau
Ouro.

TODOS OS
SERVIÇOS
FÚNEBRES
Tratamos
também de
Campas
trabalhadas,
Imagens etc.

*Tel. (012) 341-3355/6
* Fax (012) 341-8847 Website: www.royalacademyestates.co.za
* E-mail: royal@websurf.co.za

SUPERMERCADO - West Rand
Lucro menal R150.000 - Preço R4 Milhões - Dep neg.
***
SUPERMERCADO - LIMPOPO
Movimento mensal R2 Milhões - Preço R4 Milhões
***
SUPERMERCADO / FRUIT & VEG
Movimento mensal R700.000 uma pechincha Preço 1.2 Milhões
***
SUPERMERCADO - 6 Dias
Movimento mensal R900.000 pechincha
Preço R2 Milhões - Depósito negociavel
***
CAFÉ / LIQUOR STORE - Pretória
Movimento mensal R600.000 - Preço R1.5 Milhões
***
TALHO - NORTH WEST
Mov. mensal R800.000 - Preço R2.5 M-LSB - Dep neg.
***
VARIEDADE DE PUB & GRILL RESTAURANTES - Pretória e Fora
Preços desde R350.000 a 3 Milhões
***
FÁBRICA DE PAPEL HIGIÉNICO - Pretória
Lucro R30.000 - Preço R750.000
***
LOJA DE MOBÍLIA - Pretória
Lucro mensal R30.000 - Preço R650.000
***
PIZZA PERFECT - Pretória
Movimento mensal R100.000 - Preço R650.000
***
Contactar LUÍS OLIVAL 083 269 7416
IRENE GOMES 082 497 1593
11773

Desejamos-lhe uma PÁSCOA MUITO FELIZ e
cheia de Paz e Alegria!

