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Lídia Sales — lidiasales@gmail.com

uase a fechar o ano 2019 foi em beleza que 

o fizemos, quando o afirmo é literalmente, já 

que a última acção de todas as nossas ini-

ciativas deste ano, culminou com a eleição 

da Miss Portuguesa França. Lidy Alves foi a vencedora 

entre as 16 candidatas. Parabéns a todas pelo desem-

penho.

Inevitável é deixar uma nota à quadra que se aproxi-

ma, muitos já fazem planos sem esquecer quem mais 

precisa, e a onda solidária está à vista. Recolha de 

bens alimentares nos armazéns portugueses para que 

a Santa Casa da Misericórdia de Paris possa responder 

às muitas solicitações, triagem de roupa levada a cabo 

por membros da Academia do Bacalhau de Paris a que 

se juntou também a associação Les Amis du Plateau 

e muitas outras organizações, que lutam para que o 

Natal seja igual para todos.

Sempre ouvi dizer que pedir não custa, assim para 

o ano de 2020 gostaria que nas notícias não apa-

reçam casos de violência doméstica, que cada um 

de nós oiça os filhos e netos acerca do aquecimento 

global, que tenhamos consciência de que o pouco que 

possamos fazer será muito para o futuro dos nossos 

descendentes. 

Feliz Natal 

Q                                       
2020
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Troféu de campeão 
da National 2 

do Créteil Lusitanos 
deixa Armando 

Lopes orgulhoso
O Créteil Lusitanos recebeu o troféu de campeão 

da National 2, prémio referente à época desportiva 
2018/2019. Com 59 pontos alcançados, 

a equipa presidida por Armando Lopes foi líder 
destacada durante toda a temporada. 

Uma época plena de sucesso, agora em análise 
pelo líder máximo do clube

altavam ainda quatro jornadas para o fim do campeonato, quando o US Créteil Lu-
sitanos garantiu a subida de divisão para a Nacional 1. A época 2018/2019 ficará, cer-
tamente, gravada na memória de todos os apoiantes do clube. O momento ganhou 

especial significado para o seu presidente, Armando Lopes, que diariamente faz com que a 
equipa tenha as melhores condições para alcançar os resultados. Para além da subida de di-
visão, a equipa tornou-se campeã da Nacional 2 tendo, por isso, recebido o troféu equivalen-
te. Já com o troféu no seu gabinete, Armando Lopes falou à Lusopress do momento especial 
que está a viver à frente do clube. “De facto, 2018/2019 foi uma época para não esquecer-
mos. Há um conjunto de circunstâncias que levou, em primeiro lugar, a uma reforma interna, 
a uma reestruturação total no clube, com uma nova equipa técnica dirigida pelo treinador 
Carlos Secretário, um novo director desportivo geral, o Rui Pataca, um novo serviço medical. 
Implementámos também uma política de lançar jovens da equipa B, que lançamos e que deu 
os seus proveitos. Acima de tudo, tivemos uma equipa que molhou a camisola, arregaçou as 
mangas e o fruto viu-se imediatamente. Fizemos 59 pontos, com 17 vitórias, oito empates e 
cinco derrotas. Tivemos sempre, em 99% do campeonato, em primeiro lugar e não era fácil, 
porque a Nacional 2 é uma divisão entre a National 1 e a possibilidade de descermos. Descer 
ou manter na Nacional 2 não tinha interesse para Créteil, porque temos objectivos diferen-
tes, e o mínimo é a Nacional 1, como estamos hoje, e talvez, por que não, regressarmos um 
dia à Ligue 2, que é esse lugar onde Créteil já esteve e que tentaremos tudo para o conseguir. 
Portanto, 2018/2019 foi um ano em cheio”, começou por dizer.

F
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No final da época, o sentimento era geral 
entre todos os elementos da equipa: o es-
forço valeu a pena. A máxima foi partilhada 
pelo presidente, mas os louros são divididos 
entre todos. “A restruturação que fizemos 
valeu a pena, mas o resultado apareceu pelo 
conjunto de todos: desde a direcção, à equi-
pa técnica, ao serviço medical, às estruturas 
de apoio na nossa sede e, não posso es-
quecer, todo o apoio financeiro que houve, 
através dos patrocinadores, dos sócios e da 
Câmara Municipal de Créteil. Todos aqueles 
que nos acompanharam no Nacional, quan-
do descemos à Nacional 2 continuaram a 
apoiar e, esse fruto, no fim do ano, foi positi-
vo e estamos todos de parabéns”, sublinhou 
Armando Lopes.
Trabalho de equipa foi a expressão que Ar-
mando Lopes mais reforçou durante a con-
versa. Por isso, desafiado a apontar a prin-
cipal arma do sucesso, a dificuldade surge, 
mas arrisca: “É difícil dizer. A primeira talvez 
tenha sido o facto de permanecer a maioria 
da estrutura dos jogadores. É importante 
que os jogadores se conheçam, e eles todos 
tinham consciência que 2017 foi um ano para 
esquecer. Depois, a equipa técnica, que veio 
de Portugal com novas ideias, fez um tra-
balho extraordinário com os seus adjuntos. 
Depois, toda uma equipa à volta de apoio e 
assistência no dia-a-dia, no caso o Rui Pata-
ca, nos treinos e naquilo que os jogadores 
necessitavam. Também temos umas insta-
lações extraordinárias em Créteil. Portanto, 
é um conjunto de circunstâncias, mas so-

bretudo estávamos numa divisão que não 
merecíamos e tínhamos de fazer tudo para 
conseguir ir para a Nacional 1”. 
De facto, tudo fizeram e conseguiram. Não 
só chegaram à Nacional 1, como se sagraram 
campeões da Nacional 2 de França, título 
que Armando Lopes partilha com “todos os 
jogadores, com toda a direcção, com aque-
les que nos ajudaram, os patrocinadores e 
os sócios. É uma partilha geral, a taça não 
é do presidente, é do clube e o clube é de 
todos. Mas dedico, em primeiro lugar, aos 
jogadores, porque são eles que estão den-

tro do campo e a ganharam e, em segundo 
lugar, a todos aqueles que rodeiam a estru-
tura do clube”.

Quase 50 anos de presidência
Armando Lopes chegou a França com 17 
anos e aqui construiu uma vida a partir do 
nada. É um dos mais reconhecidos empresá-
rios portugueses de sucesso, tendo criado 
um império de empresas que a família Lopes 
diariamente faz andar para a frente. A par da 
vida familiar e empresarial, Armando Lopes 
desenvolveu uma carreira desportiva. Em 
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“Não é sempre fácil e, por 
isso, dou uma palavra muito 
especial à minha esposa, 
em primeiro lugar, e aos 
meus filhos que me têm 
sempre acompanhado ao 
longo destes 50 anos. 
Não é fácil, sobretudo para 
a minha esposa, que me 
acompanhou sempre, desde 
a Córsega, ao Sul, ao Norte, 
à Bretanha, em todas 
as deslocações estamos em 
conjunto. Sem esse 
acompanhamento familiar 
seria muito difícil tomar 
essa posição.”

1975 tornou-se presidente do clube de fute-
bol US Lusitanos de Saint-Maur, conseguin-
do a proeza de subir oito divisões durante os 
seus mandatos, que deixou em 2002, para 
presidir o US Créteil Lusitanos. Hoje, tem 
praticamente 50 anos de presidência, dividi-
dos entre os dois clubes, sempre com von-
tade de fazer mais e melhor. “Houve várias 
etapas da minha vida desportiva muito ricas, 
outras menos, como quando se desce de di-
visão, que foi o nosso caso há dois anos, é 
triste. Mas não podemos deixar o barco no 
meio do mar, o capitão tem de avançar, tem 
de ter os marinheiros ao lado do capitão e 
foi sempre a minha vontade, de avançar to-
dos em conjunto. A prova está aí e, por que 
não, ter um sonho mais alargado nos próxi-
mos anos?”, deixou no ar Armando Lopes. 
Sem dúvida que o futebol, para si, é uma pai-
xão. Mas sublinha que “não só”. É também 
um homem que valoriza a família e as em-
presas. “Primeiro é a família, segundo são 
as empresas que têm de viver e, por último, 
a parte desportiva, que faz parte da minha 
vida desde criança. Adoro todos os despor-
tos, mas sobretudo o futebol que me toca 
no coração”.
Entre a vida familiar, empresarial e o despor-
to, surge a pergunta sobre o segredo para 
conciliar todas as vertentes da sua vida. 
“Não é sempre fácil e, por isso, dou uma 
palavra muito especial à minha esposa, em 
primeiro lugar, e aos meus filhos que me 
têm sempre acompanhado ao longo destes 
50 anos. Não é fácil, sobretudo para a minha 
esposa, que me acompanhou sempre, desde 
a Córsega, ao Sul, ao Norte, à Bretanha, em 
todas as deslocações estamos em conjunto. 
Sem esse acompanhamento familiar seria 
muito difícil tomar essa posição. Depois vem 
o caso das empresas, que também têm sem-
pre apoiado o clube, empresas que gostam 
do futebol, mas financeiramente não pode-
mos confundir família, empresas e futebol”.
Tratado por Comendador por alguns, presi-
dente por outros, Armando Lopes sublinha 
que a sua postura é a mesma, independen-
temente do contexto. “Eu gosto de delegar. 
Na minha vida sempre gostei de ter vários 
braços direitos, nada funciona sem isso. Em 
todos os três sectores - família, negócios e 
futebol, tem de haver braços direitos e dele-
gação e, nesse sentido, sinto que tenho fei-
to o necessário para que as pessoas sejam 
autónomas, informando, mas tomando de-
cisões para que possamos avançar, tanto no 
caso familiar, como caso empresarial, como 
no caso desportivo”.

Rui Pataca, o braço direito do futebol
Também para o alcançar do objectivo, con-
tribuiu o trabalho de Rui Pataca, director 
desportivo do Créteil Lusitanos. Antigo joga-
dor de futebol, e bom conhecer das estrutu-

ras da equipa, na qual jogou durante várias 
épocas, foi com grande sentido de respon-
sabilidade que abraçou as novas funções 
de director desportivo. Terminar a sua pri-
meira época de ‘secretária’ com uma subida 
de divisão e um troféu de campeão, é sinal 
de trabalho bem feito. “É o sonho de qual-
quer director e treinador, mesmo jogador. 
Terminar a época assim é sinal de que esta-
vam reunidas todas as condições para que 
o clube atingisse o nível a que está habitua-
do, o mínimo no Nacional 1. Agora vemos a 
Ligue 2 mais próxima, que é uma liga que dá 
mais abertura e mais visibilidade ao próprio 
clube”, explicou Rui Pataca. Tendo subido 
de divisão enquanto jogador, confessa que 
como director desportivo o sabor é especial. 
“É uma alegria porque é sempre uma subi-
da. Já tive subidas, enquanto jogador, mais 
importantes, mas as subidas não se medem 
pelo nível que se atinge. Este é um trofeu 
que, de facto, valeu a pena pelo trabalho 
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e suor, sempre com o apoio necessário de 
uma direcção e de um presidente como 
este, que está habituado a várias situações 
no futebol e nunca deixou de acreditar. É 
um autêntico pilar no que diz respeito a 
este clube, à história que está a fazer no US 
Créteil Lusitanos, pela história que já fez no 
Lusitanos de Saint-Maur, e a todo o trabalho 
que tem desenvolvido a nível empresarial. 
É verdadeiramente alguém que consegue 
encontrar soluções em todos os corpos de 
trabalho”, comenta orgulhosamente. 

Planeamento da época 2019/2020 
A época 2019/2020 já decorre a todo o ritmo 
e ainda as recordações da época passada 
permanecem entre todos. No final do mês 
de Novembro foi a vez da Mairie de Créteil 
destacar o trabalho desenvolvido pelo US 
Créteil Lusitanos, entregando medalhas 
de mérito desportivo a toda a equipa. Ain-
da assim, o foco permanece total na época 
que já decorre, que foi planeada ao ínfimo 
pormenor, mas que passou sobretudo pela 
manutenção da estrutura. “Quando algo 
funciona, não se muda. A estrutura funcio-
nou bem em 2018/2019, espero que funcio-
ne bem em 2019/2020. Estamos a fazer um 
bom campeonato, é com trabalho que con-
seguimos as vitórias. A estrutura é a mesma, 
vieram alguns jogadores para reforçar a 
equipa, alguns da equipa B que integraram 
o plantel. É um campeonato longo, muito 
competitivo, com deslocações grandes, mas 

tudo faremos para que a estrutura que fun-
cionou no ano passado continue a funcionar 
da mesma maneira e que haja um ambiente 
no balneário extraordinário”, disse o presi-
dente do clube Armando Lopes. Subir nova-
mente de divisão é um sonho, mas não uma 
meta assumida. “Para nós é jogo após jogo, 
e é nesse sentido que a mensagem tem sido 
passada à equipa técnica e à direção - jogo 
após jogo. Se tivermos a possibilidade de 
estarmos nos três primeiros lugares será, de 
facto, um objectivo com muito prazer, mas 
para já não há pressão com ninguém, nem 

com jogadores nem com equipa técnica. É 
jogo após jogo, mas trabalhar sempre. Sem 
trabalho não se consegue estar no top, seja 
de uma sociedade ou seja de uma equipa 
desportiva”, completa. 
Já com a bagagem da época anterior, que 
lhe conferiu mais experiência, Rui Pataca 
começou cedo a planear esta época despor-
tiva. “Cheguei a este tipo de funções sem 
muita experiência, enquanto director des-
portivo. Acabei por adaptar certas regras e 
certos valores que conheci enquanto joga-
dor. Comecei por fazer um balanço indivi-
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dual de cada jogador e saber os objectivos 
que eles tinham, antes do inicio da época 
mesmo. Tracei várias metas com o treinador 
e equipa técnica, forneci todos os apoios ne-
cessários e respondi a todos os pedidos, na 
medida do possível, que eles me iam fazen-
do. Encontrei um grupo solidário, uma equi-
pa técnica com vontade de fazer bem e de 
alcançar títulos e valor individual”.

A importância da formação
Recentemente, foi inaugurada a academia 
de formação da associação US Créteil. Um 
marco importante para ps objectivos do clu-
be, que afirma que o futuro passa pela apos-
ta em jogadores da formação. “A academia 
de formação foi mais um passo feito na as-
sociação. Tivemos presente na inauguração, 
como padrinho, o Blaise Matuidi, foi meu 
jogador em 2001/2002 nos jovens. Não se 
esqueceu nunca dos jovens e a prova é que 
esteve presente para dar o arranque da aca-
demia. É importante porque é ali que forma-
mos os jogadores que vão ter amor à cami-
sola, e que ficarão em Créteil. Se não ficarem 
em Créteil têm possibilidades de ir para equi-
pas de primeira divisão”, referiu Armando 
Lopes. Apesar da influência lusa na equipa, 
o presidente faz questão de sublinhar que o 
US Créteil Lusitanos é uma equipa aberta a 
todas as nacionalidades. “Temos jogadores 
de todas as nacionalidades, incluindo por-
tugueses naturalmente. Neste momento 
temos cinco que estão na equipa, também 
temos uma equipa técnica portuguesa, mas 
somos uma equipa que está aberta ao mun-
do inteiro. Não fazemos escolha pela sua 
nacionalidade. Estamos abertos, em primei-
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ro lugar, a todos os jovens que estão nas es-
colas jovens, e nisso a associação tem 1200 
licenciados que transitam pela equipa B para 
chegarem à equipa principal”.

O apoio de todos
“Felizmente não houve nenhum sponsor 
que nos dissesse que não nos iria acompa-
nhar. Têm-nos acompanhado, continuam 
connosco e espero ter muitos portugueses, 
franceses e de todas as nacionalidades que 
venham fazer de 12º jogador, venham ver 
os jogos, que venham ao estádio, porque é 
uma oportunidade para ver bom futebol e 
para passar um momento com a família”. O 
trabalho positivo que tem sido desenvolvido 
no clube é, pelas palavras do presidente, um 
trabalho conjunto. Por isso, as palavras de 
agradecimento são para todos: “Agradeço 
a toda a direcção, aos serviços administra-
tivos, de contabilidade que me têm acom-
panhado e têm feito um trabalho exemplar. 
Aos adeptos, peço que continuem a apoiar o 
Créteil para podermos, todos em conjunto, 
ter uma grande equipa na região de Paris, 
que se chama US Créteil Lusitanos”.

O homem para além do futebol
Em Caxarias, a 30 quilómetros de Leiria, mas 
pertencente ao concelho de Ourém, nas-
ceu Armando Lopes a 25 de Março de 1943. 
Com apenas 17 anos surgiu a emigração para 
França. A decisão foi garantir o sustento 
para si e para a sua família, tendo chegado 
a Saint-Maur-des-Fossés em Novembro de 
1961. Aqui permanece até hoje, tendo cons-
truído um verdadeiro grupo empresarial 
de sucesso. Começou por árduos trabalhos 

na construção civil, mas por experiência e 
influência da esposa rapidamente criou a 
empresa Lopes Voyages, virada para o trans-
porte de portugueses. Foram várias as áreas 
que agarrou, tendo criado em 1971 a DIS, em 
1973 abriu uma casa de paladares portugue-
ses, o Le Tonneau. A actividade empresarial 
avançava com novos sectores. Em 1977 criou 
a empresa SDVM para extracção de areias e 
movimentação de terras, sendo contrata-
da para obras de grande dimensão como o 
Louvre, Opera, Bastille, EuroDisney e TGV. O 
volume de negócios levou a novos modelos 
de gestão e a SDVM integrou a ALEI, a hol-
ding gerida pela família Lopes, que passou 
a gerir as várias empresas criadas pelo gru-
po. Em 1987, criou a Transport 2000 du Val 
de Marne e, em 1991, a Société Francilienne 
du Béton, que integrou sete centrais. A SFB 
deu origem a uma nova holding que integra 
cerca de 15 empresas e emprega centenas 
de trabalhadores. Armando Lopes avançou 
também para o imobiliário, construindo cer-
ca de 200 apartamentos no Lac de Créteil. 
Em 1992, depois da cedência de uma fre-
quência em língua portuguesa à Rádio Alfa, 
sediada em Créteil, Armando Lopes assume 
a direcção-geral da emissora, tornando-se 
numa referência radiofónica não só em todo 
o país, como também em todo o mundo a 
partir de 2013. Todo este percurso de vida 
de uma personalidade tão empenhada no 
empreendedorismo empresarial, foi reco-
nhecido por diversas ocasiões. Na década de 
90, o Presidente da República Mário Soares 
atribui uma Comenda pelo brilhante exem-
plo profissional e de cidadão representante 
da comunidade portuguesa em França. Em 
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sional em língua portuguesa em Paris, para 
além de chegar a Lille, Lyon e Estrasburgo”.
Com olhar sempre atento ao seu país Por-
tugal, Armando Lopes cita o General Char-
les de Gaulle para expressar uma opinião: 
“como disse o General de Gaulle, quando o 
resultado dá certo e, se o bolo existe, deve 
ser partilhado entre todos. Por isso, partilho 
a ideia de que devemos continuar a desen-
volver o nosso país para torná-lo ainda mais 
atraente e, assim, oferecer um turismo de 
qualidade. O nosso país é um paraíso e de-
vemos apreciá-lo. Este sucesso está directa-
mente relacionado com o trabalho dos por-
tugueses, eles sofrem com as exigências da 
UE e terão que ser recompensados por es-
ses esforços. Tenho de mencionar também 
os portugueses no exterior, que enviam 
dinheiro e investem em Portugal, ajudando 
também o país a recuperar a confiança das 
instituições financeiras e políticas”.

O Natal de Armando Lopes
“O Natal é uma festa de família, eu faço tudo 
para apreciar a minha família durante esta 
celebração, e aprecio várias tradições, como 
a preparação de pudim, chouriço e pratos 
típicos, os bons vinhos, a lareira e o bom 
humor são frequentemente sinónimos des-
te momento. Quero que o Natal traga felici-
dade a todos os filhos, pais, avós e amigos, 
tornando este momento inesquecível para 
todos. Um pensamento especial para todos 
aqueles que, por razões de saúde ou outras, 
não podem tirar proveito deste momento. 
Por isso desejo a todos um excelente Natal 
e um ano de 2020 cheio de sucesso, saúde e 
felicidade”. L

Setembro de 2002, o Presidente da Repúbli-
ca Francesa, Jacques Chirac, outorgou-lhe o 
grau de Cavaleiro da Legião de Honra.
Hoje, com 76 anos, Armando Lopes sente-se 
feliz de ver de onde veio e onde conseguiu 
chegar. “Depois que uma infância que ter-
minou aos 13 anos quando o meu pai mor-
reu, tive que ajudar a minha mãe a suprir as 
necessidades financeiras da nossa família 
rapidamente. Entendi que não seria capaz 
de evoluir se não deixasse a minha pequena 
vila. As escolhas seriam entre uma grande 
cidade de Portugal, uma partida para o exér-
cito durante a guerra do Ultramar ou para 
o exterior. A última opção é apresentada 
quando um amigo me convidou para me jun-
tar a ele na França, mais precisamente em 
Saint-Maur. Depois de 1961, onde desembar-
quei em Paris, na Gare d’Austerlitz, instalei-
-me em Saint-Maur de nunca mais de lá saí, 
inclusive os meus filhos nasceram lá”, recor-
da Armando Lopes os primeiros tempos em 
França, o início do seu percurso profissional. 
Gratidão e reconhecimento são palavras que 
o Comendador tem para com os seus mais 
próximos. “Em 1963 conheci a minha esposa 
em Saint-Maur e posso dizer que ao lado de 
um homem há sempre uma grande mulher. 
Uma palavra muito especial também para os 
meus filhos, pela dedicação que têm tido ao 
longo dos anos no grupo familiar”.
É um homem realizado, mas a palavra parar 
não faz parte do seu vocabulário. “Modes-
tamente, sou da raça dos empreendedores 
e constructores e, como muitos deles, des-
de que nossa Senhora de Fátima me dê um 
pouco de fôlego, de coragem e que tenha 
toda a minha cabeça, eu nunca deixarei de 

avançar. A vida é como andar de bicicleta, 
se pararmos de pedalar a bicicleta pára e 
caímos. Mas, acima de tudo, sonho trans-
mitir os meus conhecimentos não só aos 
meus filhos, que trabalham comigo há 
dezenas de anos e que já demonstraram 
a sua qualidade em muitas actividades do 
grupo, mas ainda tenho os meus netos. E 
por que não ver um dia um deles a integrar 
o grupo da família, depois de uma aprendi-
zagem fora”.
Armando Lopes é um homem que respira 
trabalho, mas que para si “não é traba-
lho, pois eu tenho prazer em estar ocupa-
do. Venho todos os dias com um sorriso 
para o escritório e gosto de partilhar mo-
mentos profissionais com todos os que 
estão à minha volta. Por isso continuo a 
oferecer café e croissants a todos os fun-
cionários, todos os dias os dias às 9h da 
manhã”. Faz, em média, mais de 20 via-
gens por ano a Portugal, por isso assume 
não está 100% em França, nem 100% em 
Portugal. “Os aviões têm esta vantagem, 
chego a Leiria mais rápido do que se fosse 
a Lyon de carro”.
No futuro, Armando Lopes gostava de ser 
lembrado como um “jovem garoto que 
chegou aos 17 anos a França e que, com 
trabalho, seriedade e grande respeito 
pelo país que o acolheu, conseguiu for-
mar um grupo com diversas actividades 
profissionais. Além dessas actividades 
profissionais, que trabalhei para o sucesso 
desportivo de dois clubes que evoluíram 
respectivamente para a segunda e tercei-
ra divisão nacional de futebol em França. E 
ainda por fazer crescer a única rádio profis-
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Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa 
em visita de Estado a Itália

arcelo Rebelo de Sousa deslocou-se 
já três vezes a Itália como chefe de 
Estado, a primeira logo no início do 

seu mandato, em Maio de 2016. Desta vez 
passou por Roma e Bolonha. Foram três dias 
de uma visita de Estado a Itália para apro-
fundar as relações políticas bilaterais, com 
encontros com as mais altas autoridades 
institucionais.
O primeiro dia do programa começou na Rua 
dos Portugueses, na capital italiana, com 
uma visita à inauguração da exposição de fo-
tografia “Papas peregrinos de Fátima », de 
Rui Ochoa no Instituto Português de Santo 
António. Rui Ochoa, que é fotógrafo de Mar-
celo Rebelo de Sousa, testemunha nesta ex-
posição, as visitas dos quatro Sumos Pontífi-
ces a Fátima ao longo dos últimos 50 anos. 

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve em Itália para uma 
visita de Estado de três dias, divididos entre Roma e Bolonha. A visita teve como objectivo 
reforçar as relações políticas bilaterais entre os dois países. Desde que assumiu funções 
na Presidência, esta é a terceira visita de Estado que Marcelo Rebelo de Sousa faz a Itália.

M “A grande riqueza desta exposição, por um 
lado demonstra o talento do fotógrafo mas 
também demonstra o peso do tema inspira-
dor do fotógrafo. Há uma parte que é méri-
to do fotógrafo, há uma parte enorme que é 
mérito de Fátima, que o mesmo é dizer que 
é mérito de Portugal”, afirmou Marcelo Re-
belo de Sousa, na inauguração da exposição. 
O presidente da República destacou que Rui 
Ochoa, “um magnífico fotógrafo” com uma 
carreira “já muito rica, muito intensa e muito 
admirada”, reunia um conjunto de fotogra-
fias ligadas a Fátima, que fazia todo o sen-
tido expor.
No final do dia, o Presidente português 
participou numa recepção à comunidade 
portuguesa, na residência do Embaixador 
de Portugal em Roma. Estiveram presentes 

cerca de três centenas de convidados onde, 
de acordo com uma  estimativa consular, 
residem em Itália cerca de sete mil portu-
gueses, na sua grande maioria estudantes. 
Para alguns dos portugueses que estiveram 
na recepção, a presença do Presidente tem 
uma importância muito significativa para 
a comunidade portuguesa em Itália. “É im-
portantíssimo, e é sempre muito bem vindo. 
Já estive cá em 2016 quando o senhor Presi-
dente cá esteve, mas hoje a casa está muito 
mais cheia, cheia de jovens e é emotivo ver 
esta sala assim hoje”, disse a portuguesa Fili-
pa de Sousa, residente em Itália.
No segundo dia da visita, Marcelo Rebelo de 
Sousa foi recebido oficialmente pelo Presi-
dente Italiano, Sergio Mattarella, no Palácio 
do Quirinal em Roma. O Presidente por-

Fotos: Agência LUSA
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tuguês foi recebido com honras militares, 
seguindo-se um encontro restrito entre os 
dois chefes de estados. No final do encontro 
os dois presidentes prestaram declarações 
em conjunto à comunicação social. Marce-
lo Rebelo de Sousa salientou a importância 
das relações humanas, culturais, científicas 
e académicas. “A história de Portugal, é lar-
gamente a história da Itália: na cultura, nas 
relações linguísticas, no conhecimento hu-
mano e agora também muito nas relações 
económicas, comerciais, financeiras e so-
ciais. Não pode ser melhor o momento que 
vivemos no diálogo bilateral entre Itália e 
Portugal”, disse Marcelo no seu discurso. Os 
dois presidentes afirmaram ainda partilhar a 
mesma visão sobre o projecto europeu e de-
fenderam a importância de uma posição co-
mum da União Europeia sobre as migrações. 
Depois de se reunir com a presidente do 
Senado Italiano, Maria Elisabetta Alberti 
Casallati, Marcelo teve um encontro segui-
do de almoço com o Primeiro-Ministro na 
sede do Governo italiano. Um dos temas em 
discussão foi a ligação Europa-África. “Esse 
foi um tema falado, quer com o Presidente 

Fotos: Agência LUSA
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João Lourenço, quer com o Presidente Mat-
tarella, quer com o Primeiro-Ministro Conte. 
É uma prioridade para estes países, obvia-
mente para Portugal e Angola, mas para 
Portugal e Itália é uma prioridade a ligação 
a África. E é uma prioridade tentar explicar 
aos nossos parceiros da Europa porque é 
que África é tão importante. Isso significa 
que também aí a ação conjunta é funda-
mental porque pensar a Europa sem pensar 
África é não perceber a Europa”, explicou o 
Presidente da República Portuguesa. 
No terceiro dia, pela manhã, Marcelo Re-
belo de Sousa prestou homenagem ao sol-
dado desconhecido no Altare della Pátria. 
No final da manhã, o Presidente português 
deslocou-se para a estação de caminhos 
de ferro de Roma, onde viajou de comboio 
para cidade de Bolonha. Aqui, realizou-se 
a cerimónia de entrega da medalha ”Sigi-
llum Magnum” a Marcelo Rebelo de Sou-
sa, atribuída pela Universidade de Bolonha 
a personalidades desde 1888. A cerimónia 

contou com a presença do presidente ita-
liano, assim como de vários alunos portu-
gueses e professores que destacaram a 
importância da língua portuguesa. “São 
eventos como este que podem ajudar tam-
bém na divulgação de uma cultura que, às 
vezes, permanece um pouco meia exótica. 
Em Itália é importante para aumentar o co-
nhecimento sobre Portugal e sobre o Pre-
sidente da República”, comentou Hebert 
Molinaste, professor na Universidade de 
Bolonha.
Após a cerimónia, na Universidade de Bo-
lonha, os dois presidentes  deslocaram-se 
até a Caserma Manara para as despedidas 
oficiais. Marcelo Rebelo foi a pé pelas ruas 
de Bolonha até à câmara municipal da cida-
de onde assinou o Livro de Honra. Durante 
o trajecto, o Presidente português falou 
com várias pessoas e deixou uma mensa-
gem aos portugueses que residem em Itália. 
“Em particular àqueles que residem aqui em 
Itália, e há muitos nesta região, deixo um 

grande abraço. É um grupo que tem vindo 
a aumentar, é cada vez mais jovem, há vá-
rias gerações mesmo assim e sei que estão 
muito dispersos, mas que são muito activos 
e muito bem sucedidos. Mostram como, de 
facto, os portugueses se adaptam a todas as 
situações e conseguem ter sucesso”.
A 16ª visita de Estado e a 4ª deslocação a 
Itália como chefe de Estado, terminou com 
um encontro com estudantes universitários 
na Palazzo D´Accursio. Aqui, Marcelo Rebelo 
de Sousa discursou sobre o papel da educa-
ção para a revolução das civilizações, apon-
tando a melhoria da educação, o combate às 
desigualdades e à pobreza e o crescimento 
duradouro da economia como problemas e 
desafios de Portugal.
Nesta deslocação a Itália, o Presidente da 
República esteve acompanhado pela Secre-
tária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana 
Paula Zacarias, e pelos deputados à Assem-
bleia da República Jorge Lacão, do PS, Adão 
Silva, do PSD, e Bruno Dias, do PCP. L
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Entrevista a Berta Nunes
Secretária de Estado 
das Comunidades Portuguesas 

a nova Secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas, substi-
tuindo José Luis Carneiro na fun-

ção. Que sentimento e expectativas tem 
para este mandato e este novo desafio na 
sua vida?
Expectativas positivas no sentido de que é 
uma missão e um trabalho que certamente 
terei todo o gosto em fazer e o farei com 
o maior empenho e dedicação, dado que 
vindo eu de um concelho com muitos emi-
grantes, sei bem o que é ser emigrante, sei 

Berta Nunes é a nova 
Secretária de Estado das 

Comunidades Portuguesas. 
É licenciada em medicina 
e trabalhou como médica

 no Centro de Saúde 
de Alfândega da Fé. 
Em 2009 concorreu 

à presidência da câmara 
desta vila transmontana, 

cargo que exerceu 
até às Legislativas deste ano. 

É a sucessora de José Luis 
Carneiro, estando agora 

no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros pronta a fazer 

o melhor pelas comunidades.
A primeira visita realizada foi 
a França, às cidades de Paris, 
Bordéus e Lyon, confirmando 
a sua máxima: proximidade. 

“Um exemplo para Portugal”, 
é assim que Berta Nunes 

vê as comunidades 
portuguesas. Numa 

mensagem à diáspora, 
a nova Secretária de Estado 

sublinha o valor dos 
portugueses espalhados 

pelo mundo.

É
bem o que é esta necessidade de reconhe-
cimento e de ligação ao seu próprio país. 
Por isso, tenho nesta missão um grande 
empenho e espero poder contribuir para 
que as nossas comunidades vivam a emi-

gração de uma forma mais positiva e haja 
uma maior proximidade e uma maior liga-
ção ao país. Tendo em conta que nesta Se-
cretaria de Estado temos vários objectivos 
políticos, mas uma linha de política muito 
importante é este proximidade, que é a 
base de qualquer outra política que quei-
ramos desenvolver. 

Mas qual pensa ser o principal desafio nes-
ta função?
Há vários desafios. Nós temos aqui uma 
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política que é a atracção do investimento e 
a internacionalização dos produtos portu-
gueses. É muito importante para o nosso 
país e também é muito importante para a 
ligação às nossas comunidades. As nossas 
comunidades espalhadas pelo mundo são 
uma oportunidade e uma potencialidade 
que, muito provavelmente, ainda está lon-
ge de nós conseguirmos rentabilizar, de 
nós conseguirmos valorizar e isso é muito 
importante que seja feito. Esta política de 
atracção de investimento e de internacio-
nalização consubstancia até uma aspiração 
de muitos empresários que, tendo emigra-
do, e tendo tido sucesso no país para onde 
foram, têm esta ânsia e esta vontade de 
ajudar o seu próprio país. Ainda hoje [à 
data da entrevista, 12 de Novembro] tive 
oportunidade de falar com um empresá-
rio de sucesso em Paris, que nos falou do 
trabalho que tem vindo a fazer ele pró-
prio, porque considera quase uma missão 
sua ajudar a terra de onde partiu. É ver-
dade que muitos dos nossos emigrantes 
gostariam de voltar e de investir no terri-
tório de onde partiram, que normalmente 
é um território que não tem muitas opor-
tunidades, o que os levou a emigrar. Eles 
sabem disso, sabem das dificuldades das 
pessoas que ficaram e têm esse objecti-
vo. Isso vai completamente de encontro 
à linha de política de atracção de inves-
timento a partir da diáspora, internacio-
nalização dos produtos que é uma polí-
tica que já tem quatro anos pelo menos. 
Estamos a fazer eventos anuais, que são 
os encontros de investidores da diáspo-
ra que pretende exactamente potenciar 
essa vontade que nós vemos em muitos 
dos nossos emigrantes. Fazer com que as 
pessoas também se conheçam umas às 
outras, que criem redes e incentivá-las a 
apoiar o país de onde saíram e também, 
assim dessa forma, aumentar a ligação ao 
país e sentirem-se reconhecidas porque 
essa vontade de reconhecimento é tam-
bém um tema que nós encontramos em 
minas conversas com os emigrantes. Eles 
sentem que o seu país ainda não os reco-
nheceu, ainda não os valorizou o seu es-
forço e até o seu sucesso. Nós queremos 
que esse sentimento de não valorização 
ou até de desvalorização que deixe de 
existir, porque queremos que os nossos 
emigrantes e as nossas comunidades te-
nham bem presentes o quão importantes 
são para o nosso país e qual a dívida que 
nós temos para com eles. Não estamos só 
a falar nas remessas, estamos a falar de 
muito mais do que isso. E isso será uma 
linha de política nesta Secretaria de Esta-
do. É um desafio para, em conjunto com 
as nossas comunidades, conseguirmos 
vencer.

Mas na sua opinião pessoal, que impor-
tância tem a diáspora para Portugal?
Não podemos olhar para a nossa diáspora 
simplesmente como uma comunidade ou 
pessoas que enviam remessas para Por-
tugal. Isso é muito redutor. A nossa diás-
pora é muito mais do que isso, tem uma 
potencialidade muito grande de ajudar o 
país de onde saíram, e querem fazer isso. 
Temos de conhecer melhor a nossa diás-
pora, conhecer as pessoas de sucesso, re-
conhecê-las e, com elas, podermos apoiar 
os territórios de onde partiram que estão 
despovoados, com economias mais fragi-
lizadas e eu penso que a nossa diáspora 
pode dar um contributo muito importante 
para o desenvolvimento do nosso país. 

Quais as principais ideias/soluções que 
pretende colocar em prática nos próxi-
mos quatro anos?
Já referi uma parte, que é a atracção de 
investimento. Podemos falar também da 
parte cultural que é uma parte importante 
das políticas desta Secretaria de Estado e 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
que é também a promoção da língua, a 
promoção da nossa cultura, a valorização 
da cultura portuguesa que os emigrantes 
foram construindo nas comunidades para 
onde foram. Por exemplo no Brasil, fize-
ram um trabalho mutíssimo importante 
na área da cultura que nós também vamos 
ter de trabalhar para que esse legado não 
desapareça, temos de conhecer melhor a 

importância cultural dos nossos emigran-
tes e valorizar essa importância. Uma das 
ideias que já existe e que tem de ser traba-
lhada era a criação de um Museu da Emi-
gração. Nós consideramos que temos de 
criar uma rede de museus ou de espaços 
que contem a história da nossa emigra-
ção. Somos o país europeu com a maior 
percentagem de pessoas que emigraram 
e, por isso, a emigração faz parte da nossa 
história. Temos de a conhecer, temos de 
valorizar, por isso a cultura é uma parte 
importante da política que queremos de-
senvolver. Temos de trabalhar também 
em parceria com as autarquias locais, as 
autarquias neste momento já fazem mui-
tas delas um trabalho que não é muito vi-
sível mas que é muito importante, não só 
na ligação às comunidades levando grupos 
musicais, fazendo geminações com locali-
dades onde existam comunidades impor-
tantes. Muitas autarquias estão a fazer 
esse trabalho de atrair o investimento e 
aproveitar a nossa diáspora para interna-
cionalizar os produtos. Temos de trabalhar 
muito mais em parceria com as autarquias 
e ajudá-las nesse trabalho, e elas ajudarem 
a Secretaria de Estado nesse trabalho que 
temos de fazer de ligação às nossas comu-
nidades. 

A questão que referiu do Museu da Emi-
gração, já existe um projecto para ser im-
plementado em Matosinhos... 
Sim, a ideia seria fazer um Museu da Emi-
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gração em Matosinhos e será em Matosi-
nhos porque há um espaço e uma vontade 
da autarquia, mas o que queremos fazer 
é um museu que seja ao mesmo tempo 
uma entrada numa rede de espaços. Isto 
porque há muitas autarquias com espaços 
com espólio de emigrantes ou que contam 
um pouco a história da emigração do seu 
território e, por isso, queremos que este 
museu não seja só um local, neste caso em 
Matosinhos. É impossível que num só local 
se conte toda uma história de séculos. Es-
tamos a pensar num projecto muito mais 
alargado que englobe todos os espaços 
que já existem ou que venham a existir em 
que a história da emigração seja contada. 
Cada território tem a sua história, que é 
diferente de outro, até muitas vezes com 
características bastante interessantes. 
Há muitas câmaras municipais que estão 
a trabalhar também essa memória e nós 
queremos que a ideia de seu não seja um 
espaço só, mas seja uma rede de espaços. 
Até essa rede de espaços pode incluir lo-
cais fora de Portugal que também existem 
e não estão suficientemente valorizados e 
reconhecidos.  

Perante as recentes alterações ao recen-
seamento eleitoral, está previsto novas 

medidas no que diz respeito à participa-
ção cívica? 
Neste momento o que se está a fazer é 
tentar perceber o que é que correu menos 
bem, tendo em conta que foi um proces-
so novo muito importante e que permitiu 
que muitos mais emigrantes pudessem 
votar e também é uma forma de se sen-
tirem ligados ao seu próprio país. Mas, é 
evidente que houve alguns problemas. 
Esses problemas estão a ser levantados 
e vamos trabalhar para os corrigir. Como 
é um trabalho que não depende só da Se-
cretaria de Estado das Comunidades, mas 
também de outros ministérios e também 
da Assembleia da República, iremos tra-
balhar em conjunto. Esse levantamento 
já está feito para corrigir aqueles aspec-
tos que correram menos bem, de forma a 
melhorar e aperfeiçoar este processo. Se, 
depois desta avaliação que está a ser fei-
ta e deste trabalho que vai ser feito desde 
já, se daí resultar voto electrónico, ou não 
voto electrónico, ou apenas correcção de 
alguns aspectos, nomeadamente correios 
que não funcionavam, votos que não che-
garam, enfim vários problemas que estão 
já levantados ... o que vai surgir desse tra-
balho neste momento não posso anteci-
par, mas é um trabalho que vai ser feito e 

esperamos que numas próximas eleições, 
tendo em conta que também há diferen-
ça entre as eleições, por isso as questões 
também serão diferentes. 

Deixe uma mensagem à comunidade/diás-
pora portuguesa.
Como Secretária de Estado das Comuni-
dades, quero dizer que valorizo muito as 
comunidades portuguesas pelo mundo, 
considero os emigrantes e o seu esforço, 
o seu trabalho e as suas trajectórias um 
exemplo para o nosso país. Tenho cons-
ciência que muitas vezes não se sentem 
suficientemente valorizados pelo país de 
onde partiram e esta proximidade nem 
sempre se tem transformado numa cons-
ciência de que também são Portugal e que 
muitas vezes podem sentir-se até revolta-
dos com o seu próprio país. O que eu posso 
dizer é que, como Secretária de Estado das 
Comunidades, tudo farei para valorizar a 
diáspora, conseguir implementar políticas 
que respondam a problemas que existem, 
muitos deles identificados, outros ainda 
identificaremos, e que iremos trabalhar 
em conjunto para que os portugueses que 
estão espalhados pelo mundo sintam que 
estamos aqui para trabalhar com eles, por 
eles e para eles. L

Lusopress | ENTREVISTA



19



20

Lusopress | EMPRESAS E EMPRESÁRIOS

Empresário português faz sucesso 
na construção de barcos 
nos Estados Unidos da América
José da Ponte saiu jovem dos Açores para os Estados Unidos da América e construiu a sua 
vida em torno da construção de barcos de qualidade, desde o início dos anos 70. 
A sua empresa é uma das principais em inovação na construção de barcos e na fabrico 
de ferramentas. A sua paixão pelo mar vem da sua herança portuguesa. 
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e Portugal ganhou o gosto pelo mar 
e pelos barcos. José da Ponte nasceu 
na ilha de São Miguel, nos Açores, 

mas é nos Estados Unidos da América que 
tem realizado o seu sonho: trabalhar com 
barcos. Emigrou em 1973, cheio de vonta-
de e ambição. “Quando cheguei à América 
fui trabalhar para uma fábrica de tapetes, 
mas estive lá apenas dez meses. A grande 
memória que tenho é que vim ganhar 1,90 
dólares à hora”, recorda o agora empresá-
rio de sucesso. A fábrica de tapetes ficava 
bem ao lado do mar e, todos os dias, José 
da Ponte via as embarcações a passar. Na 
altura, construir e trabalhar com barcos era 
apenas um sonho. Mas esse sonho tornou-
-se realidade, à base de muito trabalho e 
espírito de sacrifício.

Uma nova vida na América
José da Ponte nasceu em 1956 na freguesia 
do Pico da Pedra, em São Miguel. Localida-
de tipicamente rural, a família subsistia da 
agricultura, actividade à qual se dedicavam. 
“Ainda hoje as pessoas se admiram como é 
que eu passei de lavrador para construtor 
de barcos”, afirma. “A freguesia onde nasci 
não tinha mar, ficava bem no meio da ilha, 
mas já nesse tempo sempre que eu via um 
barco, sentia algo especial”, conta. Chegou 
com 17 anos aos Estados Unidos da Amé-
rica com a família à procura de melhores 
condições de vida. Se fosse hoje, pensa 
que talvez não tivesse emigrado. “Portugal 
desenvolveu muito, mas na altura procurá-
vamos uma vida melhor”, conta. Dois anos 
depois de estar em solo americano, numa 
visita aos Açores conheceu aquela que viria 
a ser a esposa e companheira de vida - Rosa 
da Ponte. Já casados, é nos Estados Unidos 
que a vida do casal se constrói, sempre em 
conjunto até hoje. 

O amor pelos barcos
Tendo começado a sua actividade profissio-
nal numa empresa de confecção de tapetes, 
rapidamente José da Ponte arranjou forma 
de integrar uma empresa de construção de 
barcos, onde o seu pai já trabalhava. Come-
çou assim a grande odisseia de José da Pon-
te no mundo dos barcos. “Era um rapaz jo-
vem, gostava de barcos e por isso arrisquei. 
Fui para essa fábrica, onde estava o meu pai, 
e estive lá durante alguns anos. Depois, o 
meu capataz saiu para outra companhia e le-
vou-me consigo. Na altura, comecei a dirigir 
trabalho nessa outra fábrica. Passei a chefe 
de produção numa terceira empresa, tam-
bém de barcos, e, ao fim desses anos todos, 
senti ter bastante experiência para arriscar 
ter o meu próprio negócio”, revela. 
Decidiu experimentar, criou a empresa em 
1998 e, por isso, tem construído a sua vida 
em torno da construção de barcos de quali-

D

dade. “Quando eu via um barco sentia algo, 
era uma coisa que eu gostava muito. Quan-
do comecei o meu negócio, iniciei a fazer 
trabalhos para companhias de fora e, naque-
la altura, fiz barcos que ainda hoje consegui-
mos, que são hoje os nossos mais pequenos. 
O dono dessa companhia, que contratava os 
nossos serviços, era uma pessoa de uma cer-
ta idade e chegou a uma altura em que se re-
formou e quis que eu comprasse o negócio 
dele. Comecei a fazer barcos para ele de 18 e 
20 pés, criei ainda mais gosto e quis aumen-
tar o negócio. Começamos a fazer modelos 
maiores e, hoje em dia, temos à volta de 12 
diferentes modelos, barcos de 12 e 14 me-
tros, que é o maior que temos”. A actividade 
da empresa concentra-se maioritariamente 
em barcos de pesca, apesar de também fa-
zerem barcos de recreio. “Quando desenha-
mos um novo modelo para chegar ao mer-
cado, experimentamos sempre fazer a parte 
da pescaria e a parte do recreio”.

O crescimento do negócio obrigou a uma 
mudança de instalações. Com uma área de 
produção de maiores dimensões, e com os 
seus dois filhos integrados no negócio, José 
da Ponte sente ter condições para respon-
der às necessidades do mercado. “Comecei 
numa instalação de sete mil pés quadrados e 
era pequeno, a fábrica não era própria para 
fazer barcos. Por isso, e porque os meus fi-
lhos já revelavam querer continuar o negó-
cio, resolvemos fazer o nosso estaleiro, que 
tem 60 mil pés quadrados”.

C&C Fiberglass
José da Ponte decidiu localizar a instalação 
de produção na capital de construção de 
barcos de Nova Inglaterra - Bristol, Rhode 
Island. É ali que a empresa testa, comissio-
na novos modelos, treina revendedores e 
novos proprietários de barcos na bela baía 
de Narragansett, casa do Museu Marítimo 
Herreschoff, na histórica Newport, e ape-
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nas a uma curta distância dos pesqueiros 
de Rhode Island Sound. Na C&C Fiberglass 
são construídos barcos de qualidade que 
possam ser navegados em condições favo-
ráveis de suportar as mais difíceis condições 
do mar. Na linha de montagem todos os por-
menores são cruciais. No final, é sob a desig-
nação Northcoast que saem os barcos dos 
modelos da responsabilidade da empresa. 
“O barco começa pela moldura, como qual-
quer coisa, e o que tem valor na industria é 
que fazemos tudo personalizado. Fazemos 
a moldura e o barco da forma que o clien-
te quer. Fazemos as molduras dos nossos 
modelos, segue-se um tratamento para não 
agarrar a tinta, que é a primeira coisa a ser 
aplicada, leva as camadas de fibra para ser 
competente de se manter na água e não 
partir. Por fim, vamos para a linha de acaba-
mento, onde leva a parte de mecânica, elec-
tricidade, tanques de água e de gasolina, os 
motores e os acabamentos de carpintaria. 
Quando chega à porta da frente, o barco 
está completo.”
A NorthCoast Boats é uma divisão da C&C 
Marine e da C&C Fiberglass, Inc. A C&C Mari-
ne é uma construtora de barcos de primeira 

linha, que produz barcos de pesca e de lazer 
de alta qualidade. Durante os anos 90, fo-
ram eles os construtores nos bastidores de 
Dick Lema. Em 2000, surgiu a oportunidade 
de comprar a marca NorthCoast Boats e os 
moldes do casco. O amor de José da Ponte 
pelas linhas fortes e o excelente desempe-

nho da NorthCoast Boats foi o suficiente 
para ele querer levar a marca adiante. A 
empresa honra o compromisso de construir 
barcos de pesca de qualidade. “Nós usamos 
os barcos e pescamos, para termos a certe-
za de que os nossos clientes não podem ter 
um barco melhor construído”, sublinha. 
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A experiência de José da Ponte diz que o fu-
turo e o crescimento da empresa passa pela 
implementação de novos modelos a cada 
dois anos. “Para se manter na indústria, pelo 
menos de dois em dois anos temos de ter 
uma moldura/modelo novo. Agora o barco 
maior que temos é de 28 pés, mas já estamos 
a pensar no próximo modelo. Temos que ver 
o mercado, escutar a comunidade e sentir 
o que as pessoas estão a pedir. Agimos as-
sim para ter venda, porque investimos sem 
ter nada em troca enquanto não começar a 
construção”, comenta José da Ponte. 
Hoje, a empresa tem aproximadamente 40 
funcionários, responsáveis pela construção 
de, em média 80 barcos de modelos pró-
prios. Para além destes, a empresa produz 
para terceiros barcos de vela. “Num ano 
chegamos a fazer cerca de 300 veleiros, mas 
agora estamos mais dedicados aos nossos 
próprios modelos. Fazíamos muito para 
fora, mas os meus filhos estão a optar por 
desenvolver e dedicar mais aos modelos 
próprios”.

O peso da família
A sua esposa, Rosa da Ponte, abraçou o de-
safio da emigração para, juntos, consegui-
rem um percurso de vida. Dos Açores para 
os Estados Unidos, Rosa sentiu uma grande 
diferença na cultura e hábitos de vida. “No 
princípio não me adaptei, não gostava de 
estar cá, mas tive muito apoio da família do 
meu marido. Comecei por trabalhar numa 
empresa, durante oito anos, mas acabei por 
fazer uma pausa na actividade profissional 
quando tive os meus dois filhos. Entretanto, 
surgiu a possibilidade do meu marido criar a 
empresa e desde então estou diariamente a 
ajudar no negócio da família”, conta. Rosa 
é a responsável financeira da empresa, mas 
acima de tudo um grande braço direito para 
José. Estão a trabalhar juntos há 21 anos, 
sempre ultrapassando todas as dificuldades. 
O negócio ganhou um cariz ainda mais fami-
liar quando os dois filhos do casal pretende-
ram integrar a empresa para lhe dar conti-
nuidade no futuro. 

Todos juntos, têm levado a empresa a bom 
porto. Ainda assim, o principal factor do 
sucesso é a experiência de José da Ponte. 
“Tenho muita experiência e poupamos mui-
to dinheiro porque consigo fazer determina-
dos modelos antes do desenhador acabar. 

Tenho já a experiência na minha cabeça, 
para saber se resulta ou não e, às vezes, per-
guntam como é que consigo. Com a minha 
experiência, pode-se adquirir tudo o que 
quisermos, temos é de ter vontade, força e 
orgulho no que fazemos”, conclui. L
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Martins Construction 
o saber-fazer de portugueses 
na construção de pontes nos EUA

oi à conversa com Adriano Fernandes 
que a Lusopress conheceu a história 
da Martins Construction. E este é um 

dos protagonistas de mais um caso de su-
cesso de portugueses além-fronteiras. Tinha 
o sonho de estudar Medicina, mas o destino 
da vida levou-o a emigrar para os Estados 
Unidos. Já em solo americano, desde os 22 
anos de idade, deixou o sonho da formação 
para trás. Arregaçou as mangas e começou 
a trabalhar no sector da construção. “Quan-
do uma pessoa chega aqui tem de começar 
a trabalhar, fazer alguma coisa, apesar de 
que a minha vontade era estudar e aprender 
a língua o mais rápido possível. Infelizmen-
te, em Portugal, só tive dois anos de inglês 
e cinco anos de francês. Entretanto, acabei 
por ir trabalhar na construção. O meu sogro 
trabalhava numa companhia enorme aqui, 
e comecei aí, a aprender essa vertente da 
construção”, começa por contar.

É em Falls Church, na Virginia, que está localizada a Martins Construction. Tal como o nome 
indica - Martins - tem origens portuguesas. Mário Martins e Adriano Fernandes são os dois 
responsáveis da empresa que se dedica à construção e manutenção de pontes. 

F
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Também nessa empresa trabalhava Mário 
Martins, seu cunhado, que viria a ser o im-
pulsionador da sociedade que criaram e que 
mantêm até hoje. “Nós trabalhávamos os 
dois para a mesma companhia, mas ele quis 
sair, não estava totalmente satisfeito. Saiu, 
fez alguns trabalhos pequenos e formou a 
empresa e a ideia era ver como funcionava 
no princípio. Um ano mais tarde juntei-me 

a ele. Começámos a fazer coisas relativa-
mente pequenas na área da manutenção de 
pontes. Só na nossa região existem mais de 
cem empresas, de portugueses, pequenas 
e grandes, mas havia áreas da construção 
como estradas e construção de edifícios em 
que havia muita competitividade. Então ten-
tamos enveredar por uma área onde hou-
vesse menos competição, e pontes é uma 

área mais delicada”, explica.
Foi assim que nasceu a Martins Construc-
tion, em 1993. Uma empresa de raízes por-
tuguesas, vocacionada para a construção e 
manutenção de pontes. “Sempre fizemos 
a parte da manutenção, neste momento 
temos um contrato de quatro anos para a 
manutenção de 246 pontes, de diferentes 
dimensões. O sector das pontes é um tra-
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balho com mais responsabilidade, envolve 
equipamentos bastante sensíveis em ter-
mos de segurança. É um trabalho que tem 
mais engenharia, mais pormenores, muito 
mais escrita diária, pois tudo o que fazemos 
tem de ser contabilizado, não só por nós, 
mas para as diferentes empresas com quem 
trabalhamos”, sublinha. 
É uma das principais empresas da região, 
neste sector de actividade, trabalhando na 
Virginia, Maryland e Washington DC. A ra-
zão do sucesso prende-se com a consistente 
qualidade do trabalho, assente em segu-
rança e confiança. “A mais-valia é que nós 
sempre prezamos em ser uma companhia 
honesta e tentamos trabalhar com os clien-
tes. Gostamos de ser a parte de resolver o 
problema e não de o criar”. 
Adriano Fernandes destacou ainda a sua por-
tugalidade como uma qualidade e mais-valia 
para com o povo americano. “O português 
está bem conotado aqui. Gostam dos portu-
gueses porque é trabalhador e honesto com 
o seu trabalho. Digamos que em termos de 
construção a comunidade portuguesa está 
muito bem reconhecida”, acrescenta.
Com 26 anos de actividade, a empresa sou-
be, ao longo do tempo, conjugar a quali-
dade do mundo antigo com as tecnologias 
actuais. O objectivo é responder aos actuais 



31



32

Lusopress | EMPRESAS E EMPRESÁRIOS

padrões de construção de pontes e foram 
vários os projectos de grande dimensão que 
a empresa levou a cabo, nos últimos anos. 
“Em termos de grandes projectos, conside-
ro dois: em Washington, que é a ponte da 14, 
um projecto de 28 milhões de dólares, em 
que ficamos muito bem conceituados. Ou-
tro projec<to foi no Sul da Virginia, de 30 mi-
lhões de dólares, uma ponte elevada de um 
quilómetro para uma companhia europeia”.
Com mais de 100 funcionários e um volume 
de negócios médio de 40 milhões de dólares, 
Adriano Fernandes prevê uma estabilização 
da empresa, apesar de sentir condições para 
um crescimento gradual. “Com os volumes 
que temos, neste momento, e com o tipo de 
trabalho que temos, a nossa visão é manter 
a situação que temos e até melhorar. De-
pende da situação em termos de trabalhos 
que nos apareçam. Temos uma capacidade 
bancária de garantias até 100 milhões de dó-
lares. Se quisermos expandir em termos de 
trabalho, conseguimos, mas estamos bem 
com o volume que temos, é uma questão de 
manter”, conclui. L
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Ildeberto Medina
emigrante da ilha Graciosa 
faz sucesso nos EUA

esde criança, na ilha Graciosa, que 
Ildeberto Medina ouvia a avó pa-
terna falar dos Estados Unidos da 

América e das maravilhas daquela terra para 
onde tinha emigrado em 1900, num barco 
baleeiro. Com apenas 16 anos, a avó demo-
rou seis ou sete meses a atravessar o Atlânti-
co até chegar à América, de onde regressou 
para a Graciosa, 16 anos depois. “Regressou 
à Graciosa mas falava muito bem dos Esta-
dos Unidos da América, dizia que era a terra 
por onde Deus andou”, recorda Ildeberto 
Medina, acrescentando que foi a avó pater-
na que, falando muito bem inglês, lhe ensi-
nou a língua. Aos dez anos, era bom aluno 
na primária, mas não pôde dar continuidade 
aos estudos e começou a trabalhar para aju-
dar a família “pois a nossa casa era rica em 
comida, mas pobre em dinheiro. Era a vida 
de lavrador de antigamente. A minha mãe 
queria que fosse para o seminário, mas disse 
que seria impossível, que não queria e come-
cei então a trabalhar”.
Quando abriu a escola secundária na Gra-
ciosa, tinha então 13 anos, quis continuar a 
estudar para aprender melhor o inglês. Sem-
pre com a perspectiva da emigração no pen-
samento, mas continuava a trabalhar e ia 
para a escola à noite o que “não era fácil”, já 
que tinha de conciliar o trabalho na constru-
ção civil, nas terras da família com a banda 
filarmónica onde chegou a tocar e a escola à 
noite. Ildeberto Medina era perseverante e 
o gosto pelo trabalho e por conseguir chegar 
mais além levam-no a ficar entre os dez me-
lhores alunos dos 500 que frequentavam a 
escola na ilha. “Não era fácil, mas consegui”, 
recorda.

Natural da ilha Graciosa, nos Açores, Ildeberto Medina emigrou para os Estados Unidos 
em tenra idade e subiu a pulso até chegar a empresário de sucesso. O sonho da emigração 
sempre esteve presente na vida de Ildeberto Medina quando, na Graciosa, ouvia a avó contar 
histórias do país distante que “era a terra por onde Deus andou”. Foi primeiro com os pais, 
que não se adaptaram, regressou à Graciosa e voltou a tentar a sorte com o irmão. 
Começou na construção civil mas depois aventurou-se com a sua própria empresa. 
Actualmente, é um empresário de sucesso e reconhecido na comunidade, responsável 
por duas empresas de construção civil e uma no ramo imobiliário. 

D
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O sonho de emigrar
O sonho de emigrar continuava lá e com o in-
glês a ser aperfeiçoado, foi como um sonho 
tornado realidade a oportunidade que surgiu, 
entretanto, de ir com os pais para os Estados 
Unidos, para Boston, curiosamente através da 
família da mãe, quando tinha 15 anos. Os pais 
não se adaptaram e, seis meses depois, a famí-
lia regressa à Graciosa. Mas Ildeberto Medina 
mantinha a intenção de voltar, juntamente com 
o irmão, para aquela terra de oportunidades. E 
assim foi. “Três ou quatro meses mais tarde re-
gressei aos Estados Unidos com o meu irmão. 
Voltei para lá com a idade que a minha avó pa-
terna também foi: com 16 anos. O meu irmão 
tinha 15 anos. A partir daí, começamos a nossa 
vida sozinhos”, explica.
Admite que o facto de já dominar o inglês aju-
dou bastante na integração, mas a vida de emi-
grante não foi fácil nos primeiros tempos. Os 
dois irmãos, sozinhos em Providence, passaram 
por algumas dificuldades como qualquer pes-
soa que chega a uma terra desconhecida, mas 
nunca se esqueceram do foco e meteram mãos 
à obra para conseguir concretizar o sonho que 
levavam da Graciosa. 

A importância dos estudos 
Quando chegou aos Estados Unidos, os pri-
mos já lá estavam e diziam-lhe sempre para ir 
estudar em vez de trabalhar. Diziam-lhe que se 
estudasse durante dois anos, ficava com o ensi-
no secundário concluído. “Mas respondia-lhes 
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que não podia, que tinha que me sustentar 
a mim e ajudar os meus pais, e foi assim que 
fiz”, explica.
Assim, Ildeberto Medina começou a traba-
lhar numa empresa de construção e, dois 
anos depois de ter chegado a Providence, 
fez o seu primeiro trabalho como empreitei-
ro, por conta própria. Primeiro começou em 
regime de parti-time, “fui começando aos 
poucos mas depois dediquei-me a tempo 
inteiro” e, em 1985, fundou a empresa Me-
dina Construction. Primeiro trabalhava sozi-
nho, arranjava os clientes por si próprio, até 
que o volume de trabalho foi aumentando 
e começou a contratar pessoas em regime 
de part-time para o ajudar. Actualmente, já 
conta com duas empresas de construção e 
uma no ramo imobiliário, onde dá trabalho 
a portugueses, açorianos, brasileiros e cabo-
-verdianos. “Nas minhas empresas todos fa-
lam português”, refere.
Os estudos foram ficando para segundo 
plano e só com mais de 20 anos, já casado, 
é que foi para a escola e completou o ensino 
secundário. Mas não se ficou por aí. Mesmo 
sem ser necessário tirar um curso superior, 
uma vez que já era um empresário de suces-
so, decidiu que ia para a Universidade. “Eu 
era ambicioso e sempre quis ser alguém na 
vida. Na altura em que fui criado, para se ser 
alguém, tinha de se estudar para se trabalhar 
num posto como na Câmara ou num Banco. 
Se não, iria para a lavoura. Por ter tido logo 
sucesso nos Estados Unidos, não quis pôr os 
estudos de parte” e foi para a Universidade 
de Brown. “Fui tirar um curso numa das me-
lhores universidades americanas em línguas. 
Não precisava, mas era a minha vontade. 
Algo em mim dizia que tinha de o fazer. Tudo 
o que tinha de objectivos, consegui atingi-los 
e sinto-me um homem feliz”, reforça. 

A relação com a comunidade
Mesmo já tendo as empresas consolidadas 
e não ter necessidade de trabalhar, Ildeber-
to Medina ainda trabalha. Vai às empresas, 
“faço vendas, papelada, escritório. Para me 

sentir bem, tenho que pôr mãos à obra. 
Gosto de mostrar aos funcionários o que é 
preciso fazer e como as coisas podem ser 
feitas”.
Os seus colaboradores falam todos por-
tuguês. Diz que é mais fácil trabalhar “em 
equipa”, no que se refere ao trabalho e a 
tudo o que é preciso definir. Gosta de consi-
derar os trabalhadores como família. “Por-
que se quisermos ter bons empregados, te-
mos que ser um bom patrão porque senão, 
não dá. Treinamo-los e depois perdemo-los 
para outras empresas, por isso quando pre-

cisam de alguma coisa, ajudo-os”, refere o 
empresário.
Mas Ildeberto Medina não ajuda só os co-
laboradores. Também gosta de retribuir à 
comunidade onde se insere e às instituições 
de beneficência, que ajudam portugueses. 
“Tudo o que é português eu ajudo, não só 
na minha cidade, no meu clube ou na minha 
Igreja. E sinto-me feliz por isso”, consideran-
do que é uma forma de retribuir à comunida-
de aquilo que conseguiu construir ao longo 
dos anos. 
O empresário conta com duas empresas de 
construção, uma que faz o trabalho comple-
to, desde os alicerces até acabar a casa, e 
outra que faz manutenção de obra, e uma 
imobiliária, onde compra apartamentos, alu-
ga e gere. Apesar do sucesso que tem alcan-
çado com as empresas que criou, Ildeberto 
Medina não tem, para já, quem lhe dê conti-
nuidade. Tem dois filhos que tiraram os seus 
cursos superiores mas que seguiram outras 
carreiras e não os vê à frente das empresas. 
O filho trabalhou com o pai na construção 
“mas não gostou muito” e por isso está a 
prosseguir o sonho de ser empresário na 
restauração. “Na construção talvez fizesse 
mais dinheiro, mas está a fazer o que gos-
ta e eu sinto-me feliz por que ele faz o que 
gosta”, refere. Já a filha “é formada em duas 
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áreas diferentes e está a trabalhar numa 
multinacional americana”. Um dia, revela 
Ildeberto Medina, espera que pelo menos a 
imobiliária fique na família, mas se assim não 
for “não há problema, quero é vê-los felizes. 
Claro que gostava de os ver dar continuida-
de ao meu trabalho. Eu comecei do nada e 
agora era só pegar em algo que já está cons-
truído, mas temos de respeitar e deixá-los 
fazer aqui que gostam”, afirma.

Agradecimento à América
Sem se alongar muito em relação aos so-
nhos que foi coleccionando ao longo da 
vida, o empresário diz que foi tendo muitos 
sonhos “e a maioria tem-se concretizado”. 
Tudo porque decidiu atravessar o Atlântico 
porque acredita que se continuasse na Gra-
ciosa “não seria possível a vida de sucesso 
que tem hoje. “Sou de um meio pequeno e 
nos meios pequenos não há possibilidade de 
crescer, é quase impossível. Era impossível 
se tivesse ficado na Graciosa ser a mesma 
pessoa, com a mesma capacidade”, explica 
ao acrescentar que todos os portugueses 
que emigram são bem vistos pelas comuni-
dades onde se inserem.
Além disso, quando emigram “partem com 
um sonho e para o realizar têm de traba-
lhar, senão não dá. Começa-se por sonhar, 
porque sem um projecto não se pode fazer 
nada, e para pôr em prática esse sonho têm 
de trabalhar duro. São emigrantes, não vão 
herdar nada de ninguém. São os primeiros a 
chegar, não têm muita escolaridade, então o 
que lhes vale é o trabalho”, explica.
De certa forma, Ildeberto Medina nota dife-
renças na comunidade portuguesa nos Esta-
dos Unidos da América. As gerações mais an-
tigas trabalham muito no duro, em profissões 
mais braçais, mas os filhos já são uma geração 
que vai para o ensino superior e escolhem 
outras profissões. “À medida que vão tendo 
outras possibilidades na vida, vão querendo 
outros trabalhos, querem mais. A comunidade 
tem mudado também. Já há políticos portu-
gueses e tenho ajudado a eleger alguns”, re-
vela o empresário, que explica que o sistema 
eleitoral americano vive mais à custa de apoios 
da comunidade e de quem se identifica com as 
cores partidárias do que o português.

Comunidade portuguesa em Rhode Island
A comunidade portuguesa é bastante signi-

ficativa no Estado de Rhode Island, que é o 
mais pequeno dos Estados Unidos mas per 
capita “é o que mais emigrantes tem, por 
isso temos de ter uma certa voz”. Ildeber-
to Medina dá o exemplo do Dia de Portugal 
que também se comemora no Estado de 
Rhode Island e onde é dada à comunidade 
portuguesa ali radicada “a possibilidade de 
içar a bandeira portuguesa em câmaras mu-
nicipais de várias cidades do Estado. Na capi-
tal do Estado, eles tiram a bandeira america-
na e põem a portuguesa; deixam-nos usar a 
State House, Casa do Estado, para fazermos 
a abertura das festas do Dia de Portugal. A 
América já se rendeu aos portugueses e há 
uma razão para isso. Portugal foi o primeiro 
país a reconhecer os Estados Unidos como 
país independente. E penso que ficaram 
sempre gratos a Portugal por causa disso, 
por isso nos têm aberto das portas da emi-
gração, mas também merecemos porque 
trabalhamos duro”, salienta o empresário.

Matar saudades dos Açores
O empresário do Estado de Rhode Island ain-

da está muito ligado às suas três empresas, 
mas agora a pressão de trabalhar já não é tão 
forte. Por isso também pode seguir as suas 
outras paixões. Gosta de viajar “e tenho viaja-
do muito”, gosta do mar e de andar de velei-
ro, mas também gosta de passar tempo com 
a família e não dispensa a companhia da com-
panheira Connie Furtado. É por isso com fre-
quência que visita os Açores, principalmente 
para rever a família e os amigos de infância. 
Regressando frequentemente aos Açores, o 
empresário confessa que não consegue ver 
diferenças muito grandes nos últimos tem-
pos, mas comparando com os Açores que 
deixou para trás “há uma grande diferença”. 
Diz que Portugal e a região souberam “apro-
veitar bem os subsídios da União Europeia, 
e fizeram estradas, hotéis, restaurantes. Os 
Açores estão muito desenvolvidos mas tam-
bém têm muita beleza natural e espero que 
essa parte não se modifique muito”. 
Ildeberto Medina vai viajando e conhecendo 
o mundo e regressando sempre aos Açores 
que deixou para trás mas que leva sempre 
consigo no coração. L
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Taunton Ave Bakery
a padaria que tem os melhores 
sabores portugueses 
em East Providence

ntrar e sair da Taunton Avenue 
Bakery faz parte da rotina diária de 
Margarida Soares, conhecida por 

Maggie, nos Estados Unidos. É a dona de 
uma padaria com sabores bem portugue-
ses. Nasceu em Lisboa, emigrou tinha ape-
nas 15 anos. “Tenho bastante família aqui 
do lado do meu pai. Quando cheguei ain-
da estudei e graduei no ano 2000. Depois 
comecei a trabalhar numa padaria portu-
guesa em part-time, e foi aí o primeiro con-
tacto com a vida de padaria e pastelaria”, 
conta. 

Taunton Avenue Bakery: é a rua que dá nome à padaria, mas o local é mais conhecido pelos 
tradicionais sabores portugueses. Com pão fresco português, doces, bolos, café, sanduíches 
e até sopas, neste cantinho de East Providence é possível sentir-se em Portugal 
pela quantidade de produtos tão portugueses.

E Cedo começou a trabalhar, e rapidamente 
o rumo da sua vida se cruzou com os sabo-
res portugueses. “Profissional tive outros 
trabalhos, como assistente dentista e gos-
tava dessa área, até pensei que era aí que 
ia seguir. Nessa altura, o meu namorado 
trabalhava numa padaria portuguesa em 
East Providence e tentaram convencê-lo 
em comprar o negócio. Inicialmente não 
queria, mas acabei por aceitar. Casámos, 
compramos a padaria e já faz 12 anos que 
a tenho”. Nasceu assim a Taunton Avenue 
Bakery, que se tornou um projecto de fa-

mília. Em East Providence, no estado de 
Rhode Island o negócio começou a ganhar 
forma, até se ver obrigado a mudar de 
instalações. “As primeiras instalações ti-
nham o mesmo nome, ficava localizada na 
mesma rua, mas em 2015 tivemos uma ex-
plosão e tivemos de fechar portas. Foi um 
ano mau, estava grávida e o meu marido 
foi diagnosticado com cancro. Fechamos 
por um ano, mas conseguimos reabrir es-
tas novas instalações”, explica. 
Com a determinação de Maggie, foram ul-
trapassadas as dificuldades e reergueu o 



43

negócio. Pães portugueses, doces e bolos 
fazem as delícias dos clientes. “Está a cor-
rer muito bem, as sanduíches, as sopas e 
a pastelaria fazem sucesso. A comunidade 
portuguesa adora”. A variedade de produ-
tos é grande, mas há um que se destaca. 
“O pastel de nata é a nossa marca”.
Um dos segredos do sucesso da padaria 
e pastelaria passa pelo fabrico próprio. 
“É tudo produzido por nós. Somos uma 
das únicas padarias da região com fabrico 
próprio. Tenho uma equipa muito boa na 
padaria. Há um chefe de pastelaria e chefe 
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assistente que começam às 5h. Há tam-
bém um padeiro que está aqui às 04h30 para 
fazer o pão quente especial durante o dia. 
Depois, temos padeiros que começam a tra-
balhar no pão às 20h todas as noites, porque 
ainda fazemos o pão à moda antiga: mistura-
mos a massa e deixamos crescer com o seu 
próprio tempo”.
Para além da produção própria, o espaço 
dispõe ainda de produtos portugueses com-
plementares. “Não era minha intenção de 

continuar com a venda dos produtos portu-
gueses, pois pretendia ter mais espaço, mas 
o cliente pedia. Então torna-se essencial ter 
cereais, azeites, vários tipos de queijo”.
Maggie é o rosto de um espaço que con-
tribuiu para atenuar as saudades de Por-
tugal. E, por isso, sente-se realizada, mas 
ainda assim “quero fazer muito mais”. 
Com o espírito bem português que a ca-
racteriza, a ambição não fica por aqui.  
“Pretendo ter uma gelataria, tipo euro-

peu. Está nos meus planos para os próxi-
mos dois anos”.
Para além da venda directa ao público, são 
realizados serviços para festas e ocasiões es-
peciais. “Faço muitos bolos de casamentos, 
aniversários, miniaturas, todo o tipo de pas-
telaria. O que o cliente pede, nós fazemos”.
Não faltam motivos para querer saborear 
estes produtos. “Venham visitar-nos, temos 
pastel de nata, café, bifana, sopa portugue-
sa e prometo que não se arrepende”. L
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Rocco´s Restaurant 
a boa gastronomia italiana
na mão de portugueses

osé Cerqueira é um homem do mun-
do e já levou comida a três cantos 
diferentes. Nasceu em Portugal e 

começou a trabalhar na restauração ain-
da jovem, mas nos anos 70 lançou-se à es-
trada e mudou-se para França. Uns anos 
mais tarde decidiu abandonar a Europa, 
atravessou o oceano e foi parar à Vene-
zuela. A ilha do Caribe conquistou-o e ain-
da hoje gostava de viver perto daquele 
mar, mas foi a norte do continente ame-
ricano que fez a sua carreira. Mudou-se 
para os Estados Unidos ainda nos anos 
80 e por lá ficou até hoje. José Cerqueira 
continuou sempre ligado à restauração, 
mas também envolvido na área jurídica 
e bancária. O Rocco´s Restaurant é o seu 
último projecto. “Um amigo meu, Salva-
dor Couto e o seu filho, amigos de longa 
data, decidimos fazer um projecto juntos. 
Procuramos várias situações, mas nunca 
se concretizou. Este projecto apareceu 

De origem italiana, o restaurante Rocco´s está agora ligado a Portugal. José Cerqueira é o 
responsável do espaço gastronómico de tradição familiar. Depois de sair de Portugal, esteve 
em França e na Venezuela, mas foi nos Estados Unidos que Joe construiu uma vida ligada 
à restauração. Há cinco anos surgiu a oportunidade de dar continuidade a este negócio.

J

Fernando Mendes e José Cerqueira
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porque ele teve a oportunidade de ad-
quirir a propriedade, que vinha com este 
restaurante e logicamente quando ele se 
aproximou de mim para saber a minha 
abertura para este projecto, obviamente 
que a resposta foi positiva. Eu conhecia a 
casa”, explicou o início do projecto. 

Rocco´s Restaurant
Rocco DePasquale foi quem criou o res-
taurante, em 1940. São 79 anos de história 
de um restaurante familiar italiano, sempre 
com boa qualidade. “Houve três gerações 
dessa mesma família, mas numa determi-
nada altura cansaram-se e não quiseram 

continuar. Nós tínhamos boas memórias 
do estabelecimento, que frequentávamos 
regularmente. Sentimos obrigação de dar 
continuidade a uma instituição que existia 
há 75 anos”. Com várias salas e capacidade 
para 200 pessoas, o restaurante satisfaz 
os amantes da boa gastronomia italiana. 
Pizzas e pastas dominam o menu. “As es-
pecialidades, como em todas as casas ita-
lianas, passam pelas pastas e pizzas. Temos 
comida que toda a gente conhece e adora. 
Não têm de ser italianos para gostar”.
Apesar da origem italiana, existe agora uma 
influência portuguesa no restaurante. De 
aspectos decorativos a alguns pratos nacio-

nais, José Cerqueira implementou pequenos 
detalhes do seu país de origem. “Eu estou 
na restauração há muitos anos, tenho mui-
tas amizades, que são portugueses e não só, 
pois muitos americanos habituaram-se aos 
meus pratos portugueses e quando me vêm 
visitar procuram esses pratos”.
Rocco´s é já um marco na restauração ita-
liana na região de Boston. Ainda assim, o 
objectivo é, a cada dia, fazer mais e melhor. 
“Eu acho que o futuro é dar continuidade. 
Fazer o que fazemos, mas cada vez melhor. 
Modernizar um pouco, que é tarefa difícil 
para uma casa que existe há 75 anos, mas 
esse é o futuro”. L
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Jóias de excelência 
têm criatividade portuguesa:
John Medeiros

oão Medeiros, agora carinhosamente 
tratado por John Medeiros por quem 
o conhece nasceu em São Miguel, nos 

Açores, no fim da década  de 50. Portugal  
não vivia na plenitude das suas capacidades 
e muitos portugueses decidiram carimbar o 
passaporte em direcção a outra realidade.  
A família de João não foge à regra e emi-
grou para o continente americano. Chegou 
aos Estados Unidos, com os pais, em 1969. 
Ao chegar a um país novo, uma realidade e 
cultura diferentes, João atravessa a sua pri-
meira grande dificuldade. “Com dez anos fui 
para a escola e, depois das aulas, ia ajudar 
os meus pais. Viemos à procura de uma vida 
melhor, não falávamos a língua. Foi muito 
custoso”, confessa. Quando questionado 
pelo motivo de ter saído de Portugal, o por-
tuguês responde de forma peremptória. 

“Vim para este país de São Miguel, Portugal. Onde nada compra o sonho americano.
 Onde comecei o meu negócio, e a ideia de criar joalharia bonita, diferente da de toda a gente. 
Uma que fizesse o mistério da joalharia de John Medeiros diferente do de toda a gente”.

J
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“Havia trabalho, mas não havia dinheiro”, 
relembra. 
Desde cedo, João Medeiros encarou a rea-
lidade profissional e logo criou a sua identi-
dade. “O primeiro emprego foi a trabalhar 
num grupo, durante as férias escolares, e ao 
longo de 12 horas por dia. Com dez anos já 
trabalhava, Fui cozinheiro e trabalhei numa 
fabrica de jóias”, conta. É neste contexto 
que João descobre a sua vocação. “Traba-
lhei muitos anos com artistas famosos. Era 
supervisor, tinha sempre muitas pessoas a 
trabalhar para mim. Tudo passava pelas mi-
nhas mãos e eu tenho muita experiência”, 
destaca. O empresário ganhou notoriedade 
na área da ourivesaria e, em 1984, abriu o 
seu próprio espaço. “Decidi fazer a minha fá-
brica. Não sabia se ia ganhar dinheiro e não 
foi fácil”, diz. John Medeiros é o nome que 
veste o negócio do empresário e, ao mes-
mo tempo, espelha a vasta experiência que 
João acumula. A empresa é especialista em 
jóias e tem o cunho pessoal do português. 
“Vim para este país de São Miguel, Portu-
gal. Onde nada compra o sonho americano. 
Onde comecei o meu negócio, e a ideia de 
criar joalharia bonita, diferente da de toda a 
gente. Uma que fizesse o mistério da joalha-
ria de John Medeiros diferente do de toda 
a gente. As minhas peças são trabalhadas, 
engendradas, e perduram, ao longo da vida, 
de geração em geração. Crio as minhas jóias, 
a pensar nas novas mães, para apreciarem a 
beleza de vidas novas, quando novas preocu-
pações estão prestes a chegar. Trabalho para 
o melhor, para que todas as mulheres tenham 
o melhor. Faço as minhas jóias a pensar nas 
mulheres poderosas. Não apenas poderosas, 
mas também bonitas. Crio as minhas jóias 
através da minha cabeça e do meu coração. 
As peças feitas à mão são feitas aqui, nesta 

ilha. Faço jóias para as mulheres que acredi-
tam em si mesmas. Quando uma mulher com-
pra uma peça de joalharia de John Medeiros, 
são precisas pelo menos 20 mãos para faze-
rem essa peça de joalharia. A minha joalharia 
é muito mais do que apenas um acessório. É 
a coleção dos meus pensamentos, ideias e 
atenção ao detalhe. A minha joalharia une as 
pessoas. A minha joalharia consiste na bele-
za do mundo à nossa volta. Para as mulheres 
que acreditam em si mesmas, e se sentem 
poderosas. O meu nome é John Medeiros, 
A cabeça e o acréscimo por detrás da “John 
Medeiros Jewerly Collections”.

A colecção de jóias John Medeiros é produ-
zida desde a concepção até à conclusão em 
East Providence, Rhode Island. Com deta-
lhes esculpidos à mão, o John Medeiros im-
plementou as mesmas técnicas de artesana-
to e engenharia usadas na indústria de jóias 
de metais preciosos de alta qualidade. A sua 
visão é oferecer aos consumidores jóias de 
alta qualidade e acessíveis, tornando-se a 
missão desta empresa. O design original da 
John Medeiros Jewelry Collection tem sido 
amplamente aceite desde o seu lançamento 
e pode ser encontrado em lojas independen-
tes e qualificadas em todo o país. L
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De Portugal para o mundo: 
Grupo Frezite
transforma desafios em soluções

Grupo Frezite movimenta-se em 
áreas tecnológicas diversificadas, 
possuindo uma forte vocação em en-

genharia. Disciplina que coloca no centro da 
sua organização e da sua própria cadeia de 
valor. A engenharia é a base da Frezite, e é 
a paixão de José Manuel Fernandes, o rosto 
do grupo. Nasceu em Lisboa, mas considera-
-se natural de Matosinhos, onde desenvol-
veu toda a sua educação e actividade. Fez 
uma formação a partir da escola industrial, 
sendo licenciado em Engenharia Mecânica 
pela FEUP/Universidade do Porto e bacharel 
em Electrotecnia e Máquinas pelo ISEP. Com 
14 anos de idade, começou a trabalhar na 
indústria de bens de equipamento e transa-
cionáveis, tendo-se mais tarde especializado 
em áreas ligadas à produtividade, controle 
numérico, gestão de investimentos em am-

O Grupo Frezite movimenta-se em áreas tecnológicas 
fazendo uso da sua forte vocação para a engenharia. 

A concentração das suas actividades no mercado 
profissional (B2B) dos bens de equipamento, em áreas 

de forte valor acrescentado, sempre foi o elo de ligação entre 
as diversas unidades de negócio do grupo. Com mais 
de quatro décadas de história, num percurso pautado 

pela solidez e sustentabilidade, actualmente o Grupo Frezite 
está presente, com as suas vantagens competitivas junto 

dos seus clientes, em mais de 50 países distribuídos 
pelos cinco continentes.

O
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biente CNC pela ADEPA, em França, gestão 
empresarial pelo CIFAG/IAPMEI. “Eu, des-
de novo, apercebi-me que a transforma-
ção dos materiais e as skills da indústria 
era a minha vocação. Sou um engenheiro 
nato e, sobretudo, virado para a área da 
produtividade. Costumo dizer muitas ve-
zes, em conferências, que entre dois pon-
tos só defendo a linha recta. De maneira 
que fazer uma curva é perder tempo, di-
nheiro e aumentar os custos”.
José Manuel Fernandes é autor de vários 
artigos sobre estratégia politico-empresarial 
em semanários económicos, além de con-
ferencista com múltiplas intervenções em 
Portugal e no estrangeiro. Em 1978 fundou 
a Frezite e desde 1980 que está ligado ao 
movimento associativo empresarial – AEP, 
CIP, AIMMAP, AEBA – e foi membro do CGS 

da EDP. É, também, membro do Conselho de 
Curadores da Universidade do Porto e con-
sultor empresarial. “Ao longo da vida tentei 
ter um percurso permanente de aprendiza-
gem e assumindo competências e especia-
lizações em diversas áreas da gestão, e não 
só, na medida em que trabalhamos sem-
pre ligados a projectos empresariais dos 
bens transacionáveis, normalmente bens 
de equipamento e sempre em actividades 
de exportação e de internacionalização da 
actividade económica das empresas onde 
trabalhamos”.

O nascimento do Grupo Frezite
O Grupo Frezite tem uma história de pionei-
rismo e liderança em Portugal. “Há um mar-
co determinante que é a revolução do 25 
de Abril. Estávamos a trabalhar e tínhamos 

assumido o projecto de direção industrial 
da MIDA, máquinas para trabalhar madeira, 
que infelizmente hoje já não existe. Acon-
tece que estávamos a repetir muitas coisas 
que tínhamos feito noutras empresas, que 
era a gestão de layouts industriais da pro-
dução, neste caso também de equipamen-
tos e sentimos que tínhamos capacidade e 
vocação para aceitar desafios perante um 
país que importava muito. Tinhamos com-
petências para desenvolver, em Portugal, 
um projecto de produzir algo para inserir na 
economia nacional e ser um projecto vence-
dor. Assim foi, em fins de 1977 transmitimos 
essa ideia a alguém, que nesse caso era o 
empresário da MIDA e o projecto da Frezite 
surge em Agosto de 1978”.
São quatro décadas de existência, marcadas 
por uma forte determinação, que permitiu 
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ao grupo acumular uma experiência única, e 
construir uma organização sólida e uma es-
tratégia ambiciosa. “Aqui o impulso é acei-
tar assumir riscos e dizer, ao mesmo tempo: 
eu sou capaz. Isto até é como começa um 
capítulo do meu livro, que foi editado e já 
vai na 2ª edição, para as empresas nacionais, 
portanto “Caminhos do Exportador”, em 
que o ser empresário começa exactamente 
por um eco dentro da pessoa, do empresá-
rio, de dizer a si próprio e fazer isso como 
um reflexo da sua imagem: eu sou capaz. 
Avancei com o projecto em Agosto de 78, 
começamos a iniciar as primeiras produções 
de ferramentas de corte para indústria da 
madeira em 11 de Janeiro de 79. Em 1980 ja 
estávamos a expor em Hanôver, na maior 
feira do mundo do sector. De forma que a 
Frezite nasce nessa altura e estamos a cami-
nho de 42 anos de actividade, sempre numa 
rampa de crescimento e de equilíbrio”.

Frezite no mercado
Actuando no sector da concepção e fabrico 
de ferramentas de alta precisão, a Frezite foi 
alterando o seu conceito de trabalho con-
soante a evolução do mercado. “A nossa ti-
pologia de início nos anos 70 e 80, era uma ti-
pologia manufatureira, produzia para stock e 
tinha catálogos bem organizados. O core bu-
siness era distribuir catálogos e o cliente tinha 
uma ferramenta de trabalho que consultava 
através do catálogo, escolhia o que precisava 
para os seus projectos. Era um conceito de 
fornecer o cliente a partir de uma previsibili-
dade em gestão de stocks. A evolução foi de 
tal maneira que hoje trabalhámos costumiza-
ção. Hoje, passados estes anos todos, a nossa 
evolução é engineering, 70% dentro do grupo 
Frezite é produção costumizada. Associamos 
um projecto especial, dedicado ao cliente es-
pecial por causa da sua produção especial. 
Temos uma cultura no Grupo Frezite de tra-
balhar no acrescentar valor ao cliente que, 
por consequência, desenvolvemos e acres-
centamos valor ao nosso trabalho e ao nosso 
produto”, explicou José Manuel Fernandes.  
Na Frezite, a engenharia está no centro da 
cadeira de valor. Com um elevado nível de 
especialização, o grupo desenvolve soluções 
em ferramentas de corte, componente de 
corte e desgaste, ultra-sons, fornecimentos 
industriais, dispositivos de aperto e máquinas 
inteligentes, bem como no projecto, fabrico 
e integração de hardware para aplicações ae-
roespaciais. “Hoje temos diversas áreas para 
onde trabalhamos em engenharia e ferra-
mentas de corte. Temos o sector da madeira, 
que é um sector macro, em que nesta fileira 
trabalhamos também para outros materiais 
e afins da madeira, sobretudo para as gran-
des manufactureiras do painel de partículas 
com linhas contínuas de alta produção, que 
existe a nível internacional. Também traba-

lhamos para perfis de alumínio e compósitos, 
concretamente as pás dos geradores eólicos 
que são gerados das economias renováveis. 
Essas pás são produzidas com ferramentas 
feitas nesta área. Depois, temos a área do 
metal, concretamente para a indústria au-
tomóvel, aeronáutica e também temos uma 
área para o espaço. Temos também uma área 
de serras circulares de alta precisão multiapli-
cações. É uma unidade autónoma, está num 
edifício separado que tem uma produção 
extremamente técnica, sofisticada, mas para 
aplicações muito particulares. Depois, temos 
outras áreas de negócio que são empresas de 
duas áreas que integramos a partir de 2018, 
em que fizemos aquisição recentemente, em 
2018. Uma delas é a Seri, empresa de clam-
ping system, para as linhas de produção au-
tomatizadas, nas linhas de produção como se 
fazem a fixação das peças. A outra é dedica-
da ao espaço, que produz e fabrica hardware 
para satélites, em que neste momento está 
a produzir estruturas para antenas para os 
satélites e as coberturas térmicas”.
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Internacionalização do grupo
Em 2017, o Grupo Frezite foi distinguido pela 
Ordem dos Engenheiros de Portugal como 
um dos 12 casos mais emblemáticos da enge-
nharia das últimas oito décadas em Portugal. 
Já antes, em 2014, como reconhecimento do 
seu empreendedorismo e intervenção no 
mercado global, o Grupo Frezite foi distingui-
do com o Prémio EY International Entrepre-
neur Of the Year e, em 2011 com o Prémio Me-
lhor Internacionalização na categoria PME. 
“A Frezite desenvolveu, para além da matriz 
vocacional para exportação, de vender para 
lá, quisemos estar lá. Quando quisemos estar 
lá, aí desenvolveu-se a nossa estratégia de in-
ternacionalização. Hoje, temos empresa em 
Espanha, dois projectos na Alemanha, um na 
área da engenharia e outro no metal, igual na 
Polónia, um projecto para a indústria auto-
móvel na Frezite Metal, na República Checa, 
no México também para a indústria automó-
vel, no Brasil para as duas áreas - engenharia 
e ferramentas de corte para madeira e en-
genharia e ferramentas de corte para metal, 
em Santa Catarina. Temos uma participação 
na Finlândia e temos aqui dois “franchisings” 
industriais, no fundo são duas sucursais, mas 
mais comerciais, tanto na Roménia como na 
Turquia”. Cerca de 70% a 75% da actividade da 
Frezite é para exportação a partir de Portu-
gal, embora tenha unidades sucursais com 
autonomia e com produção própria, como 
Brasil, República Checa e Alemanha. O grupo 
apresenta ainda um valor agregado de volu-
me de negócios na ordem dos 53 milhões de 
euros, trabalhando na organização cerca de 

510 pessoas, 280 em Portugal. O grupo tem 
vindo a expandir permanentemente as activi-
dades e a crescer de forma orgânica, sólida 
e sustentada. Actualmente, com sucursais 
em dez países, é fornecedor do mercado in-
dustrial e tecnológico, em mais de 60 países, 
distribuídos pelos cinco continentes. “O que 
nos motiva são os desafios permanentes da 
inovação, os desafios que vêm dos mercados, 
que vêm dos nossos clientes, do aparecimen-
to de um novo material, o aparecimento de 
um novo produto”, comenta.

Embaixador da marca Portugal
Todos os dias, centenas de indústrias em 
todo o mundo utilizam os seus produtos e re-
correm ao know-how e tecnologia do grupo 
como forma de acrescentar valor ao seu ne-
gócio. Um motivo de orgulho para quem leva 
tão longe a marca Portugal. “Com 42 anos, 
nós sentimos que, de facto, somos avaliados 
como portugueses também, em todos os la-
dos. Enfrentamos situações, há mais de 30 
anos de uma ferramenta nossa que chegou à 
Suíça, e os suíços interessados em revender 
a nossa ferramenta, as nossas soluções, nos 
punham a questão de um elemento perturba-
dor, que era o Made in Portugal. Questiona-
ram se podia retirar isso da embalagem, e nós 
respondemos de uma maneira muito firme 
nessa altura: retiramos foi o cliente. O cliente 
deixou de ser nosso cliente. A transição é de 
tal maneira que hoje é a própria Suíça que nos 
compra as ferramentas sem discutir a origem 
e respeita muito bem o Made in Portugal e o 
Creative Portugal”.

Aposta no mercado francês
“O mercado francês é muito importante, so-
bretudo na área da madeira, onde a Frezite 
tem uma marca estabelecida, temos um vo-
lume de negócios interessante na área do 
metal e estamos a dar os primeiros passos. Já 
fizemos diversos ensaios, mas as coisas não 
correram bem como queríamos. Nessa altu-
ra, demos prioridade a outros mercados. Nes-
te momento, estamos a recomeçar França, e 
a prova é que temos umas pontes bem lança-
das em França. Esperamos que os resultados 
disparem dentro de pouco tempo”.

Sustentabilidade e equilíbrio
Acreditando no poder da inovação, a Frezite 
cria engenharia para transformar o mundo 
e é com confiança que encara o futuro. “Es-
tamos a concretizar as nossas metas. Hoje, 
perante o ajustamento que se está a ver e 
a sentir da economia mundial, estamos a 
estabilizar o nosso projecto. Com diversos 
segmentos do nosso projecto lá fora, temos 
oscilações que temos de as ajustar. De manei-
ra que, manter este projecto de pé, já é per si 
um bom projecto. Mas estamos atentos a no-
vas oportunidades que surjam no horizonte 
de, provavelmente, uma ou outra aquisição, 
um ou outro desenvolvimento, isso é natu-
ral. A estratégia hoje, passa pela palavra de 
ordem de sustentabilidade e não criar dese-
quilíbrios ao mesmo tempo.  
No confronto que temos hoje com a concor-
rência nos mercados, interessa-nos ter capa-
cidade de resposta e termos os mercados a 
aceitar-nos bem”, conclui. L
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Macodestaques 2019 celebrou 
os 35 anos da Macolis em Portugal

evento Macodestaques reuniu, em 
Leiria, aproximadamente 400 pro-
fissionais do sector da climatização 

e canalização. A edição de 2019 aconte-
ceu no seguimento das comemorações 
dos 35 anos da Macolis em Portugal. O 
evento realizou-se no âmbito comercial 
com os seus principais parceiros de negó-
cio dos sectores de climatização e ener-
gias renováveis. No decorrer deste dia, 
além de diversas dinâmicas, foram apre-
sentadas novidades, alguns destaques e 
demonstrações de produtos.
Destaque ainda para o facto de que, nes-
te convívio, houve também espaço para 
momentos de descontração e animação. 
Na sua intervenção, o fundador da Maco-
lis, Luíz Carreira, afirmou que “têm sido 
35 anos de muita luta, muito trabalho e 

O Macodestaques 2019 aconteceu no seguimento das comemorações dos 35 anos 
da Macolis em Portugal. O evento realizou-se num âmbito comercial com os principais
parceiros de negócio, dos sectores de climatização e energias renováveis, 
no qual a empresa reúne aproximadamente 400 profissionais do sector. 

O
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muita coisa feita. Temos momentos mar-
cantes na nossa história que tem sido vivi-
da com muita intensidade e muitos suces-
sos, que são de toda a equipa. Vivemos 
tempos de evolução constante em que a 
sustentabilidade é cada vez mais exigida. 
Temos de ser mais exigentes connosco, 
claros, sérios, autênticos e verdadeiros”, 
conclui. A Macolis reconhece e distingue 
os colaboradores com maior historial na 
empresa. L



61



62

Lusopress | POLÍTICA

Christelle Fernandes
a paixão por captar momentos únicos

asceu em França, mas Christelle Fernandes é filha de pais 
portugueses, naturais de Aguiar da Beira, no distrito da 
Guarda. Estudou grafismo, mas apaixonou-se pela foto-

grafia ao acompanhar a gravidez da prima e a evolução do bebé. 
Hoje, tem um estúdio fotográfico e dedica-se a tempo inteiro à 
fotografia. Tudo começou por um hobbie, mas com o passar do 
tempo o projecto tornou-se mais sério. “O interesse surgiu quan-
do comecei a fotografar a gravidez de uma prima minha. Fiz a 
sessão de gravidez e comecei assim, a fotografar bébés e recém-
-nascidos”. 
A paixão pela fotografia aumentou, passou a dedicar mais tempo 
à actividade e criou a sua própria sociedade. No inicio, trabalhava 
na área do design gráfico durante a semana e, ao fim de semana, 
tinha os clientes, que fotografava, em casa. Hoje, é empresária 
por conta própria, fotografando maioritariamente futuras mães, 
bebés recém-nascidos e crianças. Um dos temas predominantes 
é a família, apesar de realizar outras fotografias temáticas. “As 
pessoas procuram-me porque querem fotografias de gravidez. 
Começamos a falar sobre o que o cliente quer, as cores e as cores 
do quarto do bebé para que a roupa da sessão fotográfica seja 
adequada”, explica. 
O que começa com fotografias na gravidez, no futuro acaba por 
ter continuidade. Os clientes voltam a contactar porque gostam 
do trabalho realizado, dando continuidade ao trabalho que ini-
ciou na sessão fotográfica da gravidez, fazendo fotos do primeiro 
ano, segundo, e por aí em diante. “Crio uma relação com os clien-
tes, pois sigo bebés com cinco dias, que depois vejo com seis me-

Christelle Fernandes descobriu, há cerca de cinco anos, o gosto pela fotografia. O que come-
çou por ser um hobbie, transformou-se num projecto mais sério, tendo agora o seu próprio 
estúdio fotográfico, em Villecrenes, na região parisiense.

N

ses ou com um ano de idade. Tenho uma conexão a essas famílias 
e essa é a parte que adoro no meu trabalho”, afirmou.
Como complemento às sessões fotográficas de famílias, Chris-
telle Fernandes realiza também sessões temáticas, alusivas por 
exemplo às épocas de Natal, Páscoa, Carnaval, entre outras. 
“Já tenho marcadas sessões fotográficas para o Natal”, contou, 
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acrescentando que este ano a aposta recai 
em tons dourados. 
Christelle Fernandes adora esta profissão 
e, para ela, não há inconvenientes. “Tento 
fazer sempre algo novo e diferente, foto-
grafias que as pessoas não possam tirar no 
dia-a-dia com os telemóveis”, disse, acres-
centando que as ideias das pessoas nem 
sempre vão ao encontro da sua forma de 
trabalhar. No entanto, tenta sempre che-
gar a um consenso com os clientes.
Aos aspirantes a fotógrafos, Christelle Fer-
nandes incentiva-os a gostarem realmente 
daquilo que fazem, bem como a apostarem 
em várias formações na área da fotografia. 
Por agora, Christelle Fernandes vai conti-
nuar a trabalhar e a apostar na formação, 
de forma a crescer continuamente. L



65



66

Lusopress | CRÓNICA

Padre Nuno Aurélio
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Paris

esta sociedade, que julgamos ainda 
ser democrática mas que o vai sen-
do cada vez menos, a ideologia do 

politicamente correcto, impõe-se de forma 
ditatorial, para nos dizer o que devemos 
pensar, como devemos falar, o que pode-
mos dizer e até o que podemos comer.

A palavra caridade foi eliminada do discur-
so público e substituída por solidariedade. 
Não querem dizer a mesma coisa. A carida-
de não é um sentimento nem apenas uma 
boa acção. A caridade – também traduzida 
por amor – é segundo a Bíblia, a substância 
mesma de Deus: «Deus caritas est», Deus 
é amor, é caridade. Portanto, uma pessoa 
solidária poder dar um milhão em dinheiro 
mas isso não a implica no dom que faz. Dá, 
mas não tem de se dar. Pode dar muito sem 
amar nada nem ninguém. A caridade impli-
ca a pessoa: quem dá, procura dar-se a ela 
mesma, a um outro que (a) recebe. A solida-
riedade pode apenas ajudar causas. A carida-
de procura amar e servir pessoas. Causas e 
pessoas, não são a mesma coisa. A caridade 
é solidária, sim, mas a solidariedade não ama 
forçosamente, e só o amor é fecundo, pois 
só o amor aos outros faz evoluir o mundo.
A solidariedade habitual concentra-se ape-
nas em algumas das necessidades materiais, 
esquecendo-se que o pobre – a pessoa hu-
mana dependente dos outros para viver – 
não é apenas corpo, mas é também espírito, 
alma, coração. É pessoa, precisa de relação 
com pessoas.

Há dias comemorou-se o 3º Dia Mundial dos 
Pobres. Não da pobreza, nem da solidarie-
dade ou da exclusão social, mas dos Pobres, 
das pessoas privadas do essencial necessá-
rio a uma vida digna, justa, autónoma e in-
tegrada na sociedade. Este dia foi instituído 
pelo Papa Francisco e acolhido pelo mundo 
inteiro. Valeria a pena ler a sua mensagem 
na totalidade. Dela destaco apenas isto:

«Quantas vezes vemos os pobres nas lixei-

N ras à esgravatar o que foi descartado e o 
supérfluo, a fim de encontrar algo para se 
alimentar ou vestir! Tendo-se tornado, eles 
próprios, parte duma lixeira humana, são 
tratados como lixo, sem que isto provoque 
qualquer sentido de culpa em quantos são 
cúmplices deste escândalo. Aos pobres, 
frequentemente considerados parasitas da 
sociedade, não se lhes perdoa sequer a sua 
pobreza. A condenação está sempre pronta. 
Não se podem permitir sequer o medo ou 
o desânimo: simplesmente porque pobres, 
serão tidos por ameaçadores ou incapazes.» 
(Msg. 3º DMP, 2019)

Ouve-se dizer que os jovens são o futuro da 
sociedade, do país ou do mundo. A Igreja, ao 
contrário, ensina que os jovens já são o pre-
sente e é a partir de hoje que preparam um 
amanhã melhor. Há pouco mais de um ano 
atrás, teve lugar o Sínodo dos Bispos dedica-
do aos Jovens. No documento que escreveu, 
a partir das recomendações dos bispos do 
mundo inteiro que nele participaram, o Papa 
Francisco alerta e pede: «perante um mundo 
cheio de tanta violência e egoísmo, os jovens 
podem correr o risco de se fechar em peque-
nos grupos, privando-se assim dos desafios 
da vida em sociedade, dum mundo vasto, es-
timulante e necessitado. Têm a sensação de 
viver o amor fraterno, mas o seu grupo talvez 
se tenha tornado um simples prolongamento 
do próprio eu. (…).» Muito pelo contrário «a 
vocação laical é, antes de mais nada, a cari-
dade na família, a caridade social e caridade 
política: é um compromisso concreto nasci-
do da fé para a construção duma sociedade 
nova (…)» (Christus vivit, nº 168).

Dizia-me alguém recentemente que não 
quer saber dos problemas dos outros: para 
isso há os assistentes sociais. Que mundo de 
solidão e horror será esse, em que a escuta 
do outro se destina apenas a profissionais! 
Inspirados pela caridade, os jovens podem 
encontrar no serviço dos Pobres, a alegria 
de viver e a realização pessoal que lhes pa-

Os pobres e os jovens

rece faltar: cheios de tudo e de tantas fa-
cilidades, muitos dos nossos jovens vivem 
cansados de trabalhar muito para comprar 
coisas e/ou aborrecidos de tanta actividade 
e divertimento, que os deixa insatisfeitos. 
Nos muitos possíveis gestos de amor na 
promoção e no serviço aos pobres, o Papa 
lembra que os jovens «com frequência, reco-
nhecem que, em tais atividades, o que rece-
bem é mais do que aquilo que dão, porque 
se aprende e amadurece muito quando se 
tem a coragem de entrar em contacto com 
o sofrimento dos outros. Além disso, nos 
pobres, há uma sabedoria escondida, e eles, 
com palavras simples, podem ajudar-nos a 
descobrir valores que não vemos.» (CV, 171).

Como poderemos educar os mais novos para 
a generosidade e para o dom de si mesmos, 
numa sociedade de divertimento consumis-
ta, centrada no individuo e na satisfação dos 
seus apetites? Teremos de juntos encontrar 
outro caminho. O que o Santo Padre pede 
aos jovens aplica-se a todos os adultos, sem 
excepção:

«Continuai a vencer a apatia, dando uma res-
posta cristã às inquietações sociais e políti-
cas que estão surgindo em várias partes do 
mundo. Peço-vos para serdes construtores 
do futuro, trabalhai por um mundo melhor. 
Queridos jovens, por favor, não “olheis da 
janela” a vida, entrai nela. Jesus não ficou à 
janela, mergulhou na nossa condição huma-
na… Não olheis da janela a vida, mergulhai 
nela, como fez Jesus. Mas sobretudo, duma 
forma ou doutra, lutai pelo bem comum, 
sede servidores dos pobres, sede protago-
nistas da revolução da caridade e do serviço, 
capazes de resistir às doenças do individua-
lismo consumista e superficial.» (CV 174)

Aproxima-se o Natal. Deus veio visitar os ho-
mens, não ficou a ver-nos lá do céu. No Seu 
Filho Jesus, Deus, Fez-se um de nós para que 
cada um de nós pudesse ser e viver como 
Ele. Boas festas! L
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O Jurí é constituído por:
- Armindo Freire,
- Fernando lopes,
- Ildeberto Medina, 
- Joaquim Barros,
- Luís Gonçalves
- Nuno Cabeleira
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Carlos de Matos
A sua visão 
sobre o ano 2019

m 2019 existiram dois actos eleitorais 
em Portugal: eleições europeias em 
Maio e eleições legislativas em Ou-

tubro. Como analisa as campanhas dos par-
tidos no que respeita aos portugueses que 
residem fora de Portugal?
A campanha soube a poucochinho, foi um 
cortejo itinerante, essencialmente para 
cumprir calendário. É bem verdade que esta-
mos melhor do que há 20 ou 30 anos, mas a 
evolução é muito reduzida. A ligação entre 
os políticos e os emigrantes tem muito de 
sardinhadas e vinho tinto, em contraponto 
a pouca política e à ausência de projectos 
estruturantes. 
 
Foram agora criados dois novos Ministé-
rios: Ministério da Modernização do Estado 
e da Administração Pública e Ministério da 
Coesão Territorial. Na sua opinião, em que 
pontos principais estes ministérios se de-
vem debruçar em trabalho práctico para a 
população?
A modernização do Estado não devia avan-
çar a toque de medidas de um ministério, 
devia ser uma ambição permanente de to-
dos os departamentos, todos os serviços e 
ministérios, com o envolvimento de todos 
os funcionários públicos e dos cidadãos que 
usam esses serviços e que são a razão de ser 
da máquina do Estado. Seja como for, faço 
votos para que a modernização exista, no-
meadamente no que à relação do Estado 
com os emigrantes diz respeito. O Estado 
central e as autarquias devem criar meca-
nismos que respondam às necessidades dos 
portugueses residentes no estrangeiro, no-
meadamente as que resultam da distância 

Chegou a França com 18 anos, arregaçou as mangas e tornou-se num dos grandes 
empresários portugueses em terras gaulesas. O segredo, esse,  foi o trabalho árduo 
e constante. Agora, já na reforma, decidiu regressar às suas origens, estando em Portugal 
há cerca de três anos. Parar é uma palavra que não entra no seu vocabulário, 
nem nas suas acções. Foi sempre com olhos postos no presente e no futuro que Carlos de 
Matos encarou a vida. Orgulha-se dos portugueses e de Portugal, estando sempre atento 
ao seu dia-a-dia. Estando a terminar o ano 2019, foi altura de fazer um balanço da vivência 
política do seu país.

E
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física. Quanto à coesão territorial, também 
não entendo a necessidade de um ministé-
rio. Há anos que os problemas estão identi-
ficados, só falta a vontade política e a capa-
cidade financeira de avançar. É bem verdade 
que sem medidas urgentes, Portugal corre 
o risco de ser um deserto colado a uma fai-
xa litoral povoada. Vamos dar o beneficio 
da dúvida a esse ministério e esperar que a 
coesão territorial não passe de um plano de 
boas intenções. 
 
Sendo um apoiante das potencialidades 
do nosso país, nomeadamente do mar e da 
agricultura, o que pensa que os Ministérios 
correspondentes têm falhado nestas áreas?
Há muito que falham, começaram logo a 
falhar com os acordos de entrada do nos-

so país na União Europeia, na altura a CEE. 
A troco de uns patacos, Portugal desistiu 
de parte da sua agricultura e de boa parte 
das suas pescas. Agricultores e pescado-
res foram empurrados para fora dos seus 
sectores profissionais, através de incen-
tivos ao arranque de culturas e abate de 
barcos. Foi uma vergonha. Hoje não pro-
duzimos o suficiente em termos agrícolas 
ou de pesca. É aqui que começa a nossa 
independência. Importamos carne, peixe, 
fruta, legumes. Na maioria dos casos pa-
gamos mais caro e por produtos de pior 
qualidade.
Inverter este estado de coisas deve ser um 
desígnio nacional. E isto sim pode fazer 
muito pela coesão do território, pelo povoa-
mento das zonas rurais, pela valorização do 

interior, o que a acontecer teria grandes im-
pactos até na prevenção dos fogos. 
Portugal tem um salário mínimo baixo 
quando comparado com outros países da 
União Europeia. O Governo pretende agora 
chegar aos 635 euros em 2020. É possível 
ter-se qualidade de vida em Portugal com 
estes rendimentos?
Não, é evidente que não é possível. E sem 
salários dignos, a emigração aumenta, os ca-
sais não podem ter filhos, o envelhecimento 
da população cresce para níveis assustado-
res e Portugal corre o risco de desaparecer 
num período de 50 a 100 anos. 
 
Sendo um ex-emigrante com alguns inves-
timentos em Portugal, quais são as princi-
pais dificuldades que sente no processo de 
investimento?
Sinto que os estrangeiros que investem em 
Portugal são muito mais acarinhados do que 
os emigrantes. Têm isenções, vistos Gold, 
têm facilidades, têm tudo e mais alguma 
coisa, enquanto o emigrante tem de lutar 
contra as burocracias e até uma certa arro-
gância. As questões de licenciamento são 
um labirinto obscuro que impede o inves-
timento de milhões de euros por parte de 
muitos emigrantes.  
 
Na área do turismo, que opinião tem sobre 
a crescente procura de imóveis por parte de 
franceses em Portugal?
É um sinal de todo um potencial que tem ain-
da muito por explorar. Se Portugal trabalhar 
em equipa com os seus emigrantes, pode 
ter a certeza que estes serão os primeiros e 
grandes embaixadores, alavancando os in-

Exemplo da constatação de um facto
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vestimentos. Desta forma, passava-se de uma 
situação conjuntural para estrutural, de modas 
passageiras para modos permanentes.  
 
Em relação ao Presidente da República, ain-
da não anunciou se será ou não novamente 
candidato. Na sua opinião, como analisa o 
trabalho do Marcelo Rebelo de Sousa? Pen-
sa que deveria voltar a candidatar-se?
Gosto muito de falar sobre o nosso Presi-
dente, ainda bem que me faz essa pergunta. 
Marcelo Rebelo de Sousa é um presidente 
exemplar, preocupado, atento, que inter-
vém em todas as frentes, não se esconde 
atrás dos poderes que tem ou que não tem.
O nosso Presidente fala de igual para igual, 
com poderosos ou com gente do povo. Al-
guns falam de baixo para cima com os pode-
rosos e de cima para baixo com os mais fra-
cos. O Presidente Marcelo fala de igual para 
igual com todos. E com todos fala olhos nos 
olhos. É um orgulho ligar a televisão e dar 
com ele a falar em português, inglês, francês 
ou alemão, a falar sobre os grandes proble-
mas internacionais, com os poderosos do 
mundo, ou a dar um abraço ou a partilhar 
uma refeição junto dos sem-abrigo e de to-
dos os que precisam de um abraço e uma 
palavra de coragem.
Na relação com os portugueses emigran-
tes, o Presidente Marcelo tem sido também 
exemplar. Nada tenho a apontar. Para bem 
de Portugal e dos portugueses deve candi-
datar-se a um novo mandato. Que Deus lhe 
dê muita saúde.   
 
Que balanço faz da acção do Governo, de 
forma generalizada, durante o ano 2019?
Foi um ano atípico, marcado pelas eleições e 
por uma conjuntura internacional favorável, 
que poderia ter sido melhor aproveitada. É 
nos anos bons que se preparam os tempos 
difíceis. Fizeram-se grandes avanços mas 
também se perderam oportunidades de ir 
mais longe. Tenho grande admiração pelo 
nosso Primeiro-Ministro, agarrou o país num 
período de grande desânimo e construiu 
uma nova realidade, marcada pela confian-
ça. Agora, não haja dúvidas, precisamos de 
mais e bom investimento público, e de po-
líticas que transformem o clima favorável 
em medidas concretas que respondam aos 
grandes problemas.   
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Quais serão os grandes desafios para Portu-
gal enfrentar no próximo ano?
Temos muitos desafios pela frente. Desde 
logo manter a economia saudável, com boas 
contas e boa reputação internacional. Nou-
tra frente, é essencial acabar com os proble-
mas do Serviço Nacional de Saúde, pois se 
nada se fizer serão os problemas a acabar 
com esta importante conquista do Portugal 
democrático.
O Governo tem de reinventar o posiciona-
mento de Portugal no Mundo, através de 
políticas que, sem nos afastarem da Euro-
pa, nos aproximem de outras geografias, 
nomeadamente dos países da lusofonia. Te-
mos de ser os maiores parceiros, em todas 
as frentes, dos países que falam português.
Emprego, demografia e ambiente, são tam-
bém áreas que vão determinar o nosso fu-
turo na próxima década, é essencial que o 
Governo encontre as respostas necessárias. 
Depois há todo um programa a fazer na re-
forma da máquina do Estado, na justiça e na 

relação com os emigrantes. O Governo pode 
e deve ser o motor das alterações necessá-
rias ao sistema político, por forma a que a 
representação dos portugueses espalhados 
pelo Mundo não se traduza num número in-
significante de deputados.       
 
Deixe uma mensagem a todos os portugue-
ses que residem fora e dentro de Portugal.
Respeito e admiro muito os portugueses, 
tanto os que residem no nosso país como 
aqueles que vivem no estrangeiro. Eu sou 
um deles. Tenho muita estima por todos 
e também pelos lusodescendentes espa-
lhados pelo mundo. Somos os novos na-
vegadores, não descobrimos novos conti-
nentes, mas construímos novos mundos. 
Gostava que não se demitissem de parti-
cipar na vida de Portugal e na afirmação 
da nossa cultura no Mundo. Acredito que 
a união faz a força. Haja coragem para mu-
dar as coisas. Em vez de atirarem dinheiro 
para os buracos dos bancos, que apenas 

servem os amigos e alimentam as offsho-
res, fariam bem melhor em distribuir esse 
dinheiro por quem recebe apenas o orde-
nado mínimo. Ainda sobrava dinheiro para 
obras estruturantes como a modernização 
da ferrovia e a construção de linhas de 
alta velocidade, o que seria do interesse 
de todos. Injectarem dinheiro nas pessoas 
necessitadas iria mexer com toda a econo-
mia, permitia resolver o problema da de-
mografia, os casais iriam ter mais filhos, a 
segurança social ficava com um horizonte 
de sustentabilidade e as reformas assegu-
radas por muito tempo. O dinheiro investi-
do nas pessoas voltaria aos cofres do Esta-
do, em impostos, seria toda uma corrente 
de crescimento com base na justiça social 
e na solidariedade. Dessa forma, a emi-
gração estagnava e os jovens voltariam a 
acreditar no seu país.
Com as políticas certas, todos unidos, Portu-
gal pode ser um dos melhores da Europa e 
do Mundo. L
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O Grupo Parlamentar do PSD, tendo em consideração a grave situa-
ção de insegurança a que se encontra sujeita a nossa Comunidade 
na Venezuela, apresentou na Assembleia da República um voto de 
solidariedade e de pesar, do qual fui subscritor, que procurou ex-
pressar a nossa preocupação pelos acontecimentos que continuam 
a ocorrer naquele país.
Deixo aqui o texto desse voto:
“Nos últimos 10 dias foram assassinados mais cinco cidadãos nacio-
nais na Venezuela.
Em diversos assaltos realizados nas localidades de Los Teques, de 
San Vicente e de Mariche, na área de Caracas, pereceram dois casais 
e mais um outro cidadão, vítimas de casos de criminalidade violenta, 
que continua a aumentar neste País da América do Sul.
As atividades económicas a que se dedicam um grande número de 
membros da nossa Comunidade, na área do comércio e da distri-
buição de produtos alimentares, torna-os especialmente expostos à 
ação de bandos armados que se mantêm extremamente ativos em 
todo o País.
A generalização deste clima de insegurança, a falta de ação das 
forças de segurança e as graves condições económicas colocam 
seriamente em causa as condições de subsistência de uma grande 

Carlos Gonçalves
Deputado do PSD eleito pelas Comunidades

parte dos membros da nossa Comunidade, que mais do que nunca 
necessitam de um acompanhamento muito próximo por parte do 
nosso Governo e das nossas autoridades diplomáticas acreditadas 
na Venezuela.
Nestes termos, a Assembleia da República, reunida em Plenário, decide:

1. Aprovar um voto de solidariedade à Comunidade Portuguesa 
na Venezuela devido à grave situação em que continua a viver 
em resultado da delicadíssima crise política, económica e so-
cial, que ali se vive.

2. Manifestar o seu público pesar às famílias dos cidadãos nacio-
nais assassinados neste País nos últimos dias.

3. Apelar ao Governo Português no sentido adotar um plano 
integrado de apoio à nossa Comunidade e de aumentar a ca-
pacidade de atuação das nossas estruturas diplomáticas na 
Venezuela, de forma a minorar os graves efeitos da onda de 
criminalidade que ali se verifica.

Esta é uma situação que continua a preocupar o PSD e deixo aqui 
uma forte palavra de solidariedade e apoio para todos os portu-
gueses que residem na Venezuela afirmando a disponibilidade para 
continuar, por todos os meios ao meu dispor para defender os seus 
interesses. L

Venezuela: 
continua a instabilidade 
para a nossa comunidade
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Empresas portuguesas marcaram 
presença em feiras dedicadas 
à indústria e à construção em Paris

oi no mesmo espaço de exposições, 
Paris Nord Villepinte, e no mesmo pe-
ríodo da feira BATIMAT, que também 

teve lugar os certames INTERCLIMA, dedica-
do aos equipamentos eléctricos e sistemas 
de climatização para a construção civil, e 
IDEOBAIN, este especialmente focado nos 

O Parque de Exposições de Paris Nord Villepinte abriu novamente as suas portas para mais 
uma edição do Salão Internacional da Indústria da Construção. Foram 59 as empresas portu-
guesas que marcaram presença no certame líder e de referência mundial, na fileira da cons-
trução civil e dos materiais de construção. 

F materiais e equipamentos para as casas de 
banho e SPA’s.
Mais de 2300 expositores franceses e inter-
nacionais e mais de 330 mil visitantes esti-
veram representados nestas três feiras, que 
se realizam de dois em dois anos. Estiveram 
ainda mais de 180 países e 70 delegações in-

ternacionais que puderam assistir a cerca de 
200 conferências e workshops sobre temas 
ligados à inovação e às tendências nas áreas 
da construção civil e materiais de construção.
Nesta edição de 2019, Portugal manteve 
uma significativa presença, apesar de ligei-
ramente inferior aos últimos anos, com a 
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participação de 59 empresas (em 2013 parti-
ciparam 69 empresas, em 2015 estiveram 57 
empresas e 72 em 2017), algumas delas inte-
gradas em projectos de internacionalização 
colectivos apoiados pelo Programa Portu-
gal 2020/Compete 2020 e dinamizados pela 
AEP-Associação Empresarial de Portugal, 
AIMMAP-Associação dos Industriais Meta-
lúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portu-

Compete 2020. O programa visou promover 
a indústria das referidas regiões, contando 
com produtos e representantes de algumas 
empresas. Célia Oliveira, coordenadora da 
Associação Empresarial de Cambra e Arou-
ca destacou que o projecto “Master Export 
Portugal” teve como objectivo promover o 
sector da metalomecânica. “Nós queremos 
exportar, por isso, se queremos exportar 

gal e AIDA-Associação Industrial de Aveiro. 
Este ano, e pela primeira vez, existiu um 
espaço promocional designado “Master 
Export Portugal”, coorganizado pela As-
sociação Empresarial de Águeda e pela As-
sociação Empresarial de Cambra e Arouca, 
e apoiado pelo Programa Portugal 2020/

temos que ir para o mundo”, afirmou, justifi-
cando a sua presença na feira.
Óscar Mendes, gestor e representante da 
TORMEL, Tornearia Mecânica falou da im-
portância da presença da marca na feira. 
“Somos uma empresa com 47 anos e vimos 
aqui tentar diversificar o nosso mercado. Va-

mos apostar em França. Abrangemos áreas 
que vão da agropecuária à indústria automó-
vel”, explicou, frisando a saturação do mer-
cado português e a evolução do “parque de 
máquinas”. 
Investir no futuro, alargar a rede de con-
tactos e mostrar ao mercado internacional 
que produtos e serviços oferecem foram os 
principais objectivos de empresas como a 

MR Group, a GERCIMA e a HF Portas. Ami-
lcar Santos, representante MR Group, em-
presa sediada em Águeda, explicou que a 
empresa se dedica ao fabrico de acessórios 
para caixas de alumínio. “Estamos no mer-
cado há mais de 30 anos e viemos aqui para 
promover o nosso artigo”. Sobre os motivos 

MR Group Gercima

Master Export Portugal Doorgate
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que o levaram até à BATIMAT, explicou que 
pretendia estar junto dos clientes, mostrar 
ao mundo quem são e o que trabalham em 
Portugal. 
David Reis, responsável pela GERCIMA, em-
presa especializada em janelas de madeira, 
destacou que exportam para Espanha e para 
França actualmente. “Eu tive um sócio que 
era genuinamente francês, e como tal come-
çamos só por vender em França”, disse. Hoje, 
estão presentes no mercado português, fran-
cês e espanhol. Sobre a presença na feira, “é 
uma aposta no futuro, uma prospecção de 
mercado, uma acentuação da marca, uma re-
ferência para estes mercados”.  
Humberto Duarte, director do departamen-
to comercial da HF Portas, empresa de por-
tas e automatismos sediada em Leiria, frisou 
o percurso do processo de internacionaliza-
ção que a empresa tem feito. “O facto de 
estarmos no mercado francês tem a ver com 
essa internacionalização que a empresa tem 
estado a fazer”, assumiu. “Estamos presen-
tes para dar continuidade à prospecção do 
nosso mercado, angariação de novos clien-
tes e estar perto dos clientes que nem sem-
pre vemos no dia-dia”, justificou. Além de 
portas automáticas, rápidas, seccionadas, 
residenciais e industriais, a empresa já ini-
ciou o fabrico de portas de vidro. Por agora, 
a “Door Gate” é a marca que a empresa vai 
continuar a comunicar junto dos clientes, no 

mercado nacional e internacional. A estraté-
gia da empresa passa, agora, por continuar 

a divulgar o seu trabalho e a angariar novos 
clientes no próximo ano. L
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Feira Internacional do Norte 
mostrou o melhor da caça,
pesca e castanha em Bragança

ragança voltou a acolher a Feira In-
ternacional do Norte - Norcaça, Nor-
pesca e Norcastanha, com um cartaz 

recheado, ao longo de quatro dias. O certa-
me, com tradição e dimensão ibérica permi-
tiu degustar a gastronomia de excelência 
da região. Em particular, os três produtos 
emblemáticos desta época: a caça, a pesca e 
a castanha. Além disso, não faltaram activi-
dades lúdicas e desportivas para participar.
“A Feira Internacional do Norte, com um 
carácter ibérico já enraizado, reinventa-se a 
cada ano que passa, primando por oferecer 
ao visitante um cartaz intenso e atractivo, 
com actividades muito diversificadas, indo 
ao encontro das necessidades e gostos de 
um público muito heterogéneo”, começou 
por dizer o presidente da Câmara Municipal 
de Bragança, Hêrnani Dias, na sua mensa-
gem oficial.
Na génese deste certame está a valorização 
de três grandes recursos da região, propor-
cionando-lhes um maior crescimento junto 

Realizou-se a 18ª Feira 
Internacional do Norte, 

um evento que celebra a 
caça, a pesca e os produtos 
endógenos. É um dos mais 

afamados certames da região 
de Trás-os-Montes, com um 
programa rico e interventivo 

no que à valorização 
do património de Bragança, 

diz respeito. 

B

dos vários mercados, seja em termos econó-
micos ou lúdico-desportivos. A sua agrega-
ção num único certame, para além de con-
ferir maior dimensão e notoriedade permite 
que, juntos, potenciem ainda outro grande 
factor de atractividade em Bragança, que é 
a excelente gastronomia.

“Numa altura em que, cada vez mais, as 
actividades ligadas ao reino animal (caça e 
pesca), mais concretamente a cinegética, 
são alvo de cerradas críticas e incompreen-
sões, é importante que estes certames 
aconteçam, desmistificando a sua práctica. 
O caçador é, quiçá, um dos que maior res-
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peito nutre pelos animais e um vigilante da 
natureza com preocupações ao nível da pre-
servação das espécies e da biodiversidade. 
Nesta vertente, contamos com seminários 
ligados à temática venatória, piscícola e da 
castanha que, num sempre profícuo debate 
de ideias, contribuem para gerar conclusões 
enriqueceras e um maior esclarecimento”, 
acrescentou.
Nesta 18ª Feira Internacional do Norte, des-
taque para a presença, pela primeira vez, 
de vários concursos, de âmbito nacional. 
São eles o Concurso Nacional de “Ovinos 
da Raça Churra Galega Bragança (Branca e 
Preta) e da “Cabra Preta de Montesinho” 
valorizando estas que são raças autóctones. 
Ainda o 17º Campeonato Nacional de Santo 
Huberto e de Tiro aos Pratos.
Hêrnani Dias, realçou ainda o facto de “es-
tas e outras actividades contarem com a 

generosa e imprescindível colaboração de 
mais de meia centena de entidades, que 
dão o seu contributo para que o certame se 
venha consolidando no calendário nacional 
das grandes feiras. Fruto de uma estratégia 
municipal bem delineada, Bragança é hoje 
um concelho desenvolvido, atractivo e aco-
lhedor que soube modernizar-se, evoluir e 
adaptar-se às novas dinâmicas que a socie-
dade impõe”, sublinha.
Foram dezenas de expositores que mar-
caram presença no certame, cientes da 
importância de mostrarem a sua marca ao 
público. “Diz-se que quem não aparece, es-
quece. Uma pessoa vem, as pessoas já nos 
vão conhecendo ano após ano, e há sempre 
produtos novos a mostrar”, explicou Martim 
Simão, responsável da empresa Arte Caça, fa-
bricante de artigos em couro para caçadores, 
que anualmente marca presença na feira.

Hoje espaço para estreantes, como é o caso 
da empresa Nauticpesca. “Fomos convida-
dos a participar na feira deste ano pelo au-
mento da pesca desportiva aqui na zona de 
Bragança. Estamos aqui para demonstrar 
um pouco do que se pode ter para a pesca 
embarcada nestas barragens. Trabalhamos 
só com artigos náuticos para pesca, como 
barcos e caiaques que permitem a pesca 
embarcada de uma até três pessoas, sem 
haver necessidade de comprar um barco”, 
explicou Tiago Freitas.
A castanha é rainha nesta altura do ano, exis-
tindo muitas qualidades à escolha. “Diferen-
ciam-se pelo formato, pelas raias da própria 
castanha, pela cor e também pelo calibre”, 
revelou Paulo Afonso, da ARBOREA.
A Feira Internacional do Norte teve um pro-
grama completo e com iniciativas para todas 
as idades durante os quatro dias.  L
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Feira da Castanha promove 
economia local do concelho 
de Trancoso

oi em Novembro que regressou mais 
uma edição da Festa da Castanha e 
Paladares de Outono, que decorreu 

no Pavilhão Multiusos de Trancoso. O Mu-
nicípio de Trancoso promoveu, pelo sétimo 
ano, o certame dedicado à castanha e aos 
paladares de outono com um programa 
que incluiu workshops, jornadas técnicas, 
passeios, actividades de ‘showcookings’, 
concursos, espectáculos musicais, entre ou-
tras iniciativas. Com a realização do evento 
anual, o Município de Trancoso pretende 
preservar, valorizar e divulgar os produtos 
endógenos da terra, na festa em que a cas-
tanha é rainha.
“A Feira da Castanha e Paladares de Outono 
está na 7ª edição, foi em 2013 que prometi 
numa campanha eleitoral que, efectivamen-
te, uma das feiras que queríamos ver em 
Trancoso era a feira da castanha. Em 2013 
foi apenas um dia no largo da avenida, mas 
logo com muita gente. A partir de 2014 co-

Trancoso abriu portas à 7ª edição da Feira da Castanha e Sabores de Outono. Um evento cheio 
de actividades que é já uma referência no concelho e na região. A feira é organizada 
pelo Município de Trancoso e tem como objectivo promover o consumo da castanha

F

Amílcar Salvador, presidente do Município de Trancoso
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meçamos com este figurino que ainda hoje 
mantemos, aqui no Pavilhão Multiusos, tam-
bém com um espaço de maquinaria agrícola 
lá fora e com uma outra tenda, sobretudo 
para os espectáculos da noite. Ou seja, te-
mos condições excelentes para a condição 
deste evento e, sobretudo, a castanha do 
concelho de Trancoso é de excelente quali-
dade e é muito importante para a nossa eco-
nomia local. Repare que nós temos cerca de 
900 produtores de castanha , fazemos parte 
também da DOP Soutos da Lapa, sobretudo 
na variedade da Martainha, mas somos o 
concelho da Comunidade Intermunicipal da 
Beira e Serra da Estrela com maior produção 
de castanha. Estamos nos cinco concelhos, 
a nível nacional, em termos de produção de 
castanha. É um impacto muito grande para 
os nossos agricultores, para os produtores 
de castanha e, por isso, também é uma ho-
menagem que procuramos prestar aos agri-
cultores que trabalham a terra com tanta 
dificuldade ao longo de todo o ano”, disse 
Amilcar Salvador, presidente do Município 
de Trancoso.
A produção de castanha é uma indústria 
que representa entre cinco a seis milhões 
de euros na economia local do concelho de 
Trancoso. “Nós produzimos cerca de 2500 
a 3000 toneladas no concelho. Este ano, o 
preço ronda os euros o quilo. Portanto, são 
cerca de seis milhões de euros para a nossa 
economia local”, acrescentou.
A feira prolongou-se durante dois fins-de-se-
mana, num ano que participaram 70 exposi-
tores, e cinco stands dedicados a maquinaria 
agrícola da apanha da castanha. “Trancoso é 
uma terra histórica, cheia de monumentos, 
de tradições, com um património arquitec-
tónico invejável. Quem quiser vir a Tranco-
so, temos acessibilidades excelentes, é com 
muito gosto que recebemos as pessoas”, 
concluiu. L  
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Feira Nacional do Cavalo, 
na Golegã, continua a ultrapassar 
expectativas

m plena planície ribatejana decorreu 
mais uma Feira da Golegã, evento 
que todos os anos chama milhares 

de pessoas, vindas de todo o mundo. A Go-
legã transforma-se na Meca do Cavalo e reú-
ne os amantes do mundo equestre. No ar, o 
cheiro dos cavalos e o relinchar dos animais 
sinalizam a sua passagem. É uma feira única 
e singular, que transforma a Golegã num dos 
melhores destinos turísticos do Outono, em 
Portugal. “É uma feira, em primeiro lugar, 
que se realiza há muitos séculos. Primeiro, 
é a Feira de São Martinho que se realiza des-
de 1571, depois a Feira Nacional do Cavalo 
desde 1972 e a Feira Internacional do Cavalo 
Lusitano desde 1999. Aquilo que posso di-
zer é que este equilíbrio e harmonia entre a 
tradição, que vem do século XVI, com a mo-
dernidade e actualidade do século XXI, é um 
sucesso. Fica-me mal dizer isso, mas excede 
sempre as expectativas”, começou por dizer 

A Feira da Golegã junta a Feira Nacional do Cavalo, a Feira Internacional do Cavalo Lusitano 
e a Feira de São Martinho. É um ritual que se repete, ano após ano, e que faz da capital 
do cavalo o ponto de encontro de milhares de entusiastas do mundo equestre num local 
onde se exalta a cultura e os costumes da região.

E

Visita da Ministra da Agricultura
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Gilberto Filipe - Iranio da ferraria 
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José Veiga Maltez, presidente do Município 
da Golegã.
O evento é cada vez mais procurado, não só 
por visitantes, mas também por expositores 
e empresas do sector. É o caso da Quinta da 
Lagoalva, que fez sucesso em todos os dias 
da feira através de passeios de charrete: “a 
nossa participação consiste principalmente 
em proporcionar aos visitantes uma expe-
riência nova na feira, que é andar no meio 
dos cavalos mesmo para quem não tem ca-
valo ou não tem oportunidade de trazer o 
seu cavalo”, disse Rui Quintino.
O evento tem ganho uma crescente pro-
jecção internacional, com a presença de 
muitos turistas estrangeiros, atraídos, es-
sencialmente, pelo cavalo Lusitano. “Nós 
não podemos afirmar quantas pessoas vêm 
porque é uma feira franca, não temos noção 
das pessoas que entram, mas posso dizer 
que nestes dez dias de feira, existiram anos 
em que entraram meio milhão de pessoas. 
Imagine o que é meio milhão de pessoas 
numa vila que tem quatro mil habitantes”, 
acrescentou o autarca. Mesmo sem núme-
ros oficiais, o balanço foi positivo. “Esta edi-
ção é um sucesso. As pessoas respeitaram 
os critérios e as definições porque é muito 
difícil equilibrar determinado número de 
situações com as novas tecnologias e, so-
bretudo, com muitas vindas que nós nunca 
esperamos. Por isso, eu acho que é um su-
cesso sob o ponto de vista de vinda de es-
trangeiros e a Golegã continua a ser, além 
de capital do cavalo durante todo o ano, o 
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maior entreposto comercial do cavalo lusita-
no”, explicou. O presidente explicou ainda 
que a Feira da Golegã é um grande impulso 
para “a economia do concelho, para a eco-
nomia regional e para a economia nacional 
pela entrada de divisas que tem. Num raio 
de 50 quilómetros não há um hotel vago. 
Isso é muito importante, quer para o aloja-
mento, quer para a restauração”.
Este ano, participaram 33 coudelarias e cer-
ca de 150 expositores. Espaço para todos re-
velarem a sua paixão pelo mundo equestre. 
Conhecido do mundo da música, Berg é tam-
bém um apaixonado pelos cavalos. “As pes-
soas desconhecem esse lado equestre, que 
já vem de infância. Comecei no Sport Clube 
do Porto e é uma paixão que acompanhado 
toda a minha vida. Parei durante uns oito 
anos devido à música e porque faleceu um 
cavalo que eu adorava. Agora, felizmente, 
graças à Quinta do Monte estou a regressar 
novamente”, contou o artista.
Esta foi a 44ª Feira Nacional do Cavalo aco-
lhendo criadores de cavalos, provas des-
portivas e actividades destinadas aos pro-
fissionais, amadores ou simples curiosos do 
mundo equestre. “Este evento é fantástico. 
Acho que é maior feira do mundo, é uma 
homenagem ao cavalo lusitano. Foram im-
postas algumas regras que acho bem, os ca-
valos são seres vivos e merecem respeito e, 
dentro desse âmbito toda a gente respeita. 
Tem sido cada vez melhor, de ano para ano”, 
comentou Berg.
Quem concorda com Berg é Gilberto Fili-
pe, cavaleiro de renome nacional. “É uma 
feira única no mundo, já corri algumas das 
mais importantes feiras, todas num molde 
diferente, esta é única. É dentro de uma 
cidade, com a beleza que a Golegã tem, 
junta profissionais, amadores. É uma feira 
emblemática com muitos anos de existên-
cia e que, de ano para ano, continua a ter 
milhares de visitantes”.
Gilberto Filipe é agora bicampeão nacional 
de Equitação de Trabalho, modalidade em 
que se tem destacado. “Eu adoro equita-
ção de trabalho, porque consegue juntar 
numa só modalidade as três vertentes: a 
parte do ensino, uma parte de maneabi-
lidade onde temos uma pista que repre-
senta alguns dos obstáculos que pode-
mos encontrar no dia-a-dia com o cavalo 
e onde temos de contornar. Temos no 
ensino a parte técnica, na maneabilidade 
mais da beleza e depois temos a prova de 
velocidade onde vem o desembaraço e a 
disponibilidade do cavalo. É uma disciplina 
com estas três vertentes e, no final, é o so-
matório das três que dá a pontuação final. 
Penso que está adequada ao nosso cavalo 
lusitano e é a principal disciplina, neste mo-
mento, que mais projecção dá ao cavalo lu-
sitano a nível mundial, não só em termos de 

resultados que conseguimos, mas também 
em termos de mercado, porque temos mui-
tos cavalos que são vendidos para participar 
nesta competição no estrangeiro, assim 
como temos cavaleiros que vão ao estran-
geiro dar aulas. Penso que neste momento 
é a disciplina que mais ajuda o cavalo lusita-
no”, explicou o cavaleiro.

Para os criadores, a Golegã é o mais impor-
tante entreposto comercial e para os feiran-
tes é uma oportunidade de negócio. Tam-
bém para os operadores locais, os dez dias 
da feira são um balão de oxigénio. A feira 
regressa em 2020, com a promessa de mais 
e melhor, sempre protegendo o bem-estar 
do cavalo. L
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Homenagem Associação de Criadores da Raça Luso-Árabe
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Associação Dimitri Francisco 
organizou jantar

de angariação de fundos

Associação Dimitri Francisco foi ofi-
cialmente fundada em Março de 
2019, mas conta já com 37 anos de 

história, fruto da acção individual desenvol-
vida por Gilberto Francisco. Emigrante em 
França, começou a levar alegria às crianças 
internadas em hospitais pediátricas, após 
sentir o sofrimento e a tristeza das crian-
ças internadas durante a época natalícia, 
fruto das presenças constantes no hospital 
devido à malformação do coração do filho, 
Dimitri Francisco, que veio a falecer. Gilber-
to Francisco tomou a decisão de encarnar a 
figura de Pai Natal e, na altura, pediu auto-
rização aos hospitais franceses para levar 
presentes às crianças internadas. Após 34 
anos a levar a magia do Natal aos hospitais 
pediátricos franceses, chegou a altura de ex-
pandir o projecto até Portugal, após suges-
tão de um familiar, há cerca de dois anos. A 
percorrer inicialmente três hospitais pediá-
tricos portugueses, a associação chega ago-

Levar a magia do Natal aos hospitais pediátricos portugueses, é uma das missões 
da Associação Dimitri Francisco. No restaurante O Manjar do Marquês, a associação organizou 
um jantar para angariação de fundos que permitam levar a cabo as suas acções.

A

Leonor, afilhada da associação e Gilberto Francisco
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ra a dez hospitais de vários pontos do país 
e, este ano, também a um orfanato. Numa 
primeira fase, a associação deixa uma caixa 
nos hospitais para recolher as cartas com 
os desejos das crianças. Depois, adquire os 
brinquedos e, a 25 de Dezembro, o Pai Natal, 
renas e duendes levam-nos aos hospitais, 
onde passam momentos de muita alegria 
com os mais novos.
Em Pombal, no restaurante O Manjar do 
Marquês, a associação realizou um jantar 
de angariação de fundos para a compra dos 
brinquedos distribuídos no Natal. Este ano, 
a presença da associação irá estender-se um 
pouco mais, chegando a mais pontos do ter-
ritório nacional. Também em França a acção 
continua a ser realizada. “Em França sempre 
foi no hospital de Brie-sur-Marne e, este ano, 
no Louis-Mourier Hospital, em Colombes. 
Em Portugal, será Coimbra, Pombal, Leiria, 
Viana do Castelo, Porto, Portimão, Faro e 
Guarda através de amigos”, revelou Gilberto 
Francisco.
São pequenos gestos, mas grandes acções. 
No dia de Natal as crianças ficam felizes e, 
por momentos, esquecem as suas doenças. 
Mas também para quem leva os brinquedos 
é um dia inesquecível. “Nós, nesse dia, va-
mos de coração cheio que dura para alguns 
meses. Ver os olhos das crianças é incrível”, 
revela Valdemar Francisco. 
O Hospital Pediátrico de Coimbra foi dos 
primeiros hospitais a receber a associação, 
acção que permite tornar o dia de Natal di-
ferente de todos os outros. Ana Rosete é 
administradora do Pediátrico de Coimbra, 
marcou presença no jantar e explicou a 
importância da associação. “Conhecemos 
a associação num Natal precisamente há 
cerca de três anos, e contamos sempre 
com a visita deles. Vieram ter connosco, 
foram eles que nos contactaram e a verda-
de é que tem nascido uma bela amizade e 
uma bela parceria, porque contamos com 
eles não apenas para estas iniciativas de 
Natal, mas para uma série de outros de-
safios. Qualquer proposta que lancemos, 
eles nunca dizem que não e já este ano, 
só em 2019, já realizamos uma série de 
iniciativas”, revela. A verdade é que além 
do projecto natalício, a associação apoia 
crianças com necessidades especiais e pa-
trocina projectos em hospitais pediátricos 
portugueses, como a newsletter do HPC. 
Este ano, associou-se ao “Marinheiros da 
Esperança” e decorou a sala de Urgências, 
dedicada aos 500 anos da Circum-Navega-
ção de Fernão de Magalhães. 
Durante o jantar, foi também entregue uma 
cadeira adaptada a uma menina com neces-
sidades especiais e marcou presença Leo-
nor, afilhada da associação que foi vítima 
dos incêndios de 2017, ficando com 90% do 
corpo queimado. L
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José Figueiras e Maria João Ruela marcaram presença no jantar
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Academia do Bacalhau de Paris 
realizou o jantar tertúliado mês 
de Novembro no Restaurante Mar Azul

Academia do Bacalhau de Paris rea-
lizou o jantar tertúlia do mês de No-
vembro no Restaurante Mar Azul. 

Participaram cerca de 100 compadres e o 
momento foi aproveitado para celebrar o 
São Martinho. O habitual prato de bacalhau 
deu lugar ao cozido à portuguesa, seguindo-
-se as tradicionais castanhas.
Este foi o primeiro jantar depois do 48º Con-
gresso Mundial das Academias do Bacalhau. 
Realizado na cidade do Porto, o presidente 
da academia de Paris mostrou estar satis-
feito com a participação dos compadres, 
e aproveitou o momento para salientar as 
propostas feitas no congresso pela Acade-
mia de Paris. “A Academia do Bacalhau de 
Paris levou ao congresso duas propostas. 
Uma para haver eleições em todas as aca-
demias do mundo de dois em dois anos e 
um mandato máximo de quatro anos para 
cada presidente. E também o apadrinha-
mento de duas novas academias, que seria 
uma em Trás-os-Montes e outra em Sydney, 
na Austrália. Mais uma vez, a Academia do 
Bacalhau de Paris foi a academia com mais 
representação, éramos 48 comadres e com-
padres só de Paris e, para nós, foi uma gran-

O Restaurante Mar Azul acolheu o jantar tertúlia do mês de Novembro da Academia 
do Bacalhau de Paris. Em destaque, esteve o Congresso Mundial das Academias do Bacalhau 
realizado na cidade do Porto, assim como o projecto Roupa Sem Fronteiras.

A

de satisfação vermos a nossa academia, uma 
vez mais, bem representada”, começou por 
dizer Manuel Soares. O presidente acrescen-
tou ainda que “a academia de Paris teve ain-
da um papel importante porque fomos nós 
que organizamos o torneio de golfe que deu 
início ao congresso. Depois, continuamos o 
programa que tinha sido feito pela acade-
mia do Porto, e era um programa fantástico, 
com boa gastronomia à moda portuguesa. 
Foi um congresso excepcional”, sublinhou.
Este ano, decorreu a 6ª edição do projecto 

Roupa sem Fronteiras. Fernando Lopes é um 
dos mentores desta iniciativa, que reforça 
um dos lemas das academias do bacalhau: 
solidariedade para quem mais precisa. “A 
Roupa Sem Fronteiras nasceu de um pedido 
de Portugal, onde havia crianças que não 
tinham roupa nem calçado. Isto aconteceu 
em 2013, onde as crianças iam a pé e des-
calças. Quando soubemos, e sabemos que 
temos roupa com fartura, pensamos em re-
colher e distribuir. A academia é solidária e, 
não é só financeiramente, é com esta ação 
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também. O que também é engraçado é que 
a reunião que decorre sempre entre o fim do 
mês de Novembro e o inicio de Dezembro 
tem cada vez mais compadres e comadres 
que, durante dois dias, fazem a triagem da 
roupa”, comenta.  “Quando entregamos a 
roupa, vemos o sorriso e o olhar das crian-
ças e das pessoas, vemos que a roupa tem 
efectivamente utilidade. Não é só entregar 
roupa, é entregar carinho e amor através da 
roupa”, completa Fernando Lopes.
Outra das ações da Academia do Bacalhau 
de Paris são as visitas solidárias aos hos-
pitais. Maria Ester é comadre e, semanal-
mente, ocupa um dia do seu trabalho jun-
tamente com outras comadres, para visitar 
os doentes. “Aprecio muito e, para além de 
fazer bem às pessoas, faz bem a mim. Gosto, 
vou uma vez por semana visitar as pessoas 
que têm poucas visitas e ajudo-as a passar 
um pouco de tempo”. L
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Na Academia do Bacalhau de Paris a solidariedade não tem fronteiras. Dando continuidade 
ao que tem sido habitual nos últimos anos, a associação organizou o projecto Roupa sem 
Fronteirasiniciativa que já vai na sétima edição. Este ano, foram mais de 60 os voluntários 
que ajudaram, sendo responsáveis por triar, dobrar e empacotar os donativos. 
A Eurelec cedeu o espaço, e rapidamente o trabalho começou a ganhar forma.

“Roupa Sem Fronteiras” 
para os mais necessitados
pelo 7º ano consecutivo

um projecto simples, mas que faz a 
diferença. Desde 2013 que a Acade-
mia do Bacalhau de Paris organiza a 

acção “Roupa sem Fronteiras”. O objectivo 
é recolher roupas que as pessoas querem 
doar por solidariedade ou por já não precisa-
rem. Depois de todo o processo de recolha, 
em vários locais da região parisiense, a asso-
ciação faz a triagem, trata da embalagem da 
roupa e da entrega. Este ano, os donativos 
chegarão ao Gabinete da Acção Social da 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, à 
Associação CPCJ de Cabeceiras de Bastos – 
Comissão de Proteção Crianças e Jovens e 
à Emmaüs em França. As roupas recolhidas 

É vão desde crianças até pessoas com uma 
certa idade, contando também com a reco-
lha de brinquedos e roupa de casa. 
O processo de triagem é realizado, todos os 
anos, nas instalações da empresa Eurelec, 
dos compadres Chantal e Fernando Costa. 
Aqui, durante dois dias, procedeu-se à tria-
gem de vários sacos de roupa. No final, re-
sultou em cerca de 22 paletes. A empresa 
MRTI, do compadre Mário Martins, é a res-
ponsável pelo transporte até Portugal.
Manuel Soares, presidente da Academia do 
Bacalhau de Paris, sublinhou que um dos 
pilares da associação é, precisamente, a 
solidariedade. “Este projecto faz parte dos 

valores da academia e é um projecto que já 
começou há sete anos e que tem a mesma 
dinâmica. Hoje estão presentes mais de 60 
pessoas para fazer a triagem e embalagem 
das roupas. Estão cá desde manhã, e é uma 
prova que as pessoas continuam a aderir e a 
ter o mesmo sucesso”, sublinhou, deixando 
um agradecimento a todos os que contribuí-
ram para o sucesso do projecto: “sobretudo 
pelo empenho das pessoas. É uma prova 
que somos todos solidários e generosos”.
Foram vários os compadres e comadres que 
ajudaram de forma afincada. Também os 
jovens disseram ‘sim’ à chamada. Um des-
ses exemplos é Mélissa da Silva, que todos 
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os anos faz questão de contribuir. “É 
uma iniciativa importante porque há 
várias associações e orfanatos em Por-
tugal, e até outros locais que necessi-
tam de bens e roupas. Eu sou jovem, 
mas gosto de estar implicada nestas 
acções. Já faz muitos anos que estou 
neste evento e penso que os jovens 
vão dar continuidade”, afirmou.
Outro rosto presente anualmente na 
iniciativa é o compadre Luis Gonçal-
ves. “Faço questão, há vários anos que 
participo nesta operação porque te-
mos de pensar no nosso próximo. In-
felizmente, a nossa sociedade de hoje 
promoveu carência em alguma popu-
lação. Esta acção, que é feita pela aca-
demia em relação a ajudar o próximo, 
é uma acção que eu valorizo, apoio e 
dou tudo o que posso. Este ano temos 
a colaboração da Benetton e Lanidor, 
em Portugal, que vão dar roupas no-
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vas, em fim de séries, e é de louvar que estas 
marcas participem. Aliás, as marcas deviam 
colaborar mais com a academia ou outras 
instituições que fazem a mesma coisa”.
Esta iniciativa da Academia do Bacalhau de 
Paris conta a parceria da Caixa Geral de De-
pósitos. “A Caixa está desde o início nesta 
operação, desde a primeira hora, começou 
em 2013 e, na altura, recolhíamos roupa den-
tro das nossas agência. Depois dos atenta-
dos, por razões de segurança, deixamos de 
recolher na nossa rede porque não se sabe 
o que está dentro dos sacos, mas continua-
mos a acompanhar sempre esta operação 
que é magnifica”, disse Afonso Galvão, di-
rector regional da Caixa Geral de Depósitos, 
ele que também fez questão de participar na 
triagem da roupa.
Concluído o processo da selecção e emba-
lagem, segue-se o transporte da roupa até 
Portugal. L
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A instituição, que foi criada há 25 anos, desenvolve trabalho na área social, ajudando os mais 
carenciados. O jantar de gala contou com a presença da campeã olímpica Rosa Mota, além de 
personalidades da comunidade e entidades oficiais.

Santa Casa da Misericórdia 
de Paris realizou a 8ª edição 
do jantar de Gala

Santa Casa da Misericórdia de Pa-
ris realizou a 8ª edição do jantar de 
Gala, que teve lugar na sala Vasco 

da Gama, em Valenton. O jantar de solida-
riedade contou com a participação de apro-
ximadamente 400 pessoas, e marcou ainda 
a comemoração dos 25 anos da instituição. 
O objectivo deste jantar era a angariação 
de fundos, destinados a financiar as várias 
iniciativas que a Santa Casa da Misericórdia 
promove.
O momento contou com a presença da Se-
cretária de Estado das Comunidades, Berta 
Nunes, do Embaixador de Portugal em Fran-
ça, Jorge Torres Pereira, do Cônsul Geral de 
Portugal em Paris, António Moniz e da atleta 
portuguesa Rosa Mota.
Para o provedor da Santa Casa, António 
Fernandes, os portugueses radicados em 
Paris  são solidários para com o projecto 
da instituição, mas deixou ao Estado portu-
guês apelando a uma maior solidariedade 
para com as instituições e os seus projec-
tos. “Hoje é um convívio e, como tem sido 

A

habitual, temos casa cheia. O espaço torna-
-se sempre pequeno para acolher a gala da 
Santa Casa da Misericórdia. É de louvar e por 

isso agradeço a todos os que respondem po-
sitivamente. Expliquei à nova Secretária de 
Estado, à doutora Berta Nunes, o que é a San-
ta Casa da Misericórdia. É um projecto que o 
Estado tem de ajudar. Isso não tem aconteci-
do, mas não é por isso que não temos feito o 
nosso trabalho”, disse o provedor.
Na sua passagem por Paris, Berta Nunes 
também participou no jantar de gala da 
Santa Casa da Misericórdia onde aproveitou 
para afirmar a importância desta instituição 
na ajuda aos mais carenciados.“A institui-
ção tem acções muito importantes para a 
comunidade, principalmente no apoio aos 
mais cadenciados. Não conheço em muito 
detalhe esta Santa Casa, espero vir a conhe-
cer melhor e até visitar. Hoje estou só nes-
ta gala, mas como todas as misericórdias é 
uma instituição muito importante para pro-
teger e apoiar as pessoas mais carenciadas”, 
disse. A Secretária de Estado fez também 
um breve balanço da sua visita a Paris, afir-
mando ser “uma comunidade muito rica, 
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com uma diversidade muito grande, com 
histórias de vida muito diferentes. Estamos 
a falar de uma emigração que vem da déca-
da de 60 do século passado, as pessoas mais 
velhas, as associações que são fortes aqui 
nesta região e em França em geral. Falamos 
também de jovens lusodescendentes com 
quem tivemos oportunidade de contactar e, 
por isso, há uma diversidade grande que é 
preciso compreendê-la e trabalhar para toda 
a gente, sem esquecer ninguém”.
Entre os convidados, estava o deputado eleito 
pelo circulo da Europa, Carlos Gonçalves, que 
destacou o trabalho da Santa Casa aos que 
mais necessitam. “É de louvar, é um trabalho 
que tem já várias décadas de acompanhamen-
to de um conjunto de situações graves e de ca-
rência e, por vezes, de indigência. Acompanha-
mento também, muito particularmente, dos 
detidos, a quem a Santa Casa da Misericórdia 
tem dado um trabalho e um apoio notável a 
pessoas que, por vezes, têm questões graves 
de saúde e também merecem algum acom-
panhamento e algum reconforto. Portanto, 
é um trabalho que deve ser salientado e este 
tipo de jantar de gala, para além de mobilizar 
a comunidade, é uma forma de dar visibilidade 
a um trabalho que demonstra que as comu-
nidades portuguesas no mundo não esque-

cem aqueles que sentem mais dificuldades 
no dia-a-dia”. A atleta Rosa Mota partilha a 
mesma opinião da instituição e mostrou-se 
feliz por apadrinhar o projecto “Correr para 
a Misericórdia de Paris”. “É importante acre-
ditarmos na instituição e sabermos que é 
muito credível que está a fazer o seu melhor  
e está a angariar fundos para poder ajudar 
aqueles que mais precisam. Isto é também 

uma oportunidade de estarmos todos aqui 
a conviver, a passar um bom serão e quem 
não veio este ano, desafio-os a virem no 
próximo porque é muito agradável. Fiquei 
muito feliz por ser convidada para madrinha, 
já é o segundo ano que venho cá. Aprovei-
to para apelar, venham caminhar ou correr 
connosco, é divertido e é sinal que estamos 
unidos por uma boa causa”, termina. L
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A bandeira portuguesa agita-se em vários pontos dos Estados Unidos da América, 
mas também o arquipélago dos Açores se faz representar fortemente. Aqui, a comunidade 
portuguesa é unida e faz questão de partilhar bons momentos de convívio. 
Foi o que aconteceu em Lowell, com a realização do 16º jantar convívio de graciosenses.

Noite graciosense, em Lowell, 
juntou cerca de 400 emigrantes 
da ilha Graciosa

jantar convívio graciosense já 
tem 16 anos de existência, e 
começou através de um amigo 

nosso chamado Belmiro Silva que juntou 
um grupo de graciosenses para homena-
gear a sua ilha e as suas gentes”, destacou 
Rui Vasconcelos, membro da organização. 
“A partir daí, foi quase como uma bola de 
neve, quanto mais rolássemos maior ficava. 
O objectivo continua a ser sempre o mesmo: 
homenagear e levar a ilha Graciosa mais lon-
ge e as suas gentes com ela. A todos aque-
les que não conhecem, têm a oportunidade 
de ficar a saber mais sobre a ‘ilha branca’”, 
acrescentou. 
A festa, que decorreu no Campo do Espírito 
Santo, reuniu cerca de 400 emigrantes da 
Graciosa. Tempo para convívio e partilha de 
memórias. O graciosense Ildeberto Medina 
afirmou que “este encontro para nós é uma 

“O
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maneira de ir à ilha, de ir aos Açores, ir à ilha 
Graciosa sem ter de marcar passagens ou 
andar de avião. Encontrámos muitos gracio-
senses que não vemos há tempos e que vêm 
de estados diferentes dos Estados Unidos, 
e é um convívio sempre muito bom”, disse. 
Destacou as vantagens do convívio: “o di-
nheiro que resta é enviado para a Graciosa, 
para as crianças que são sustentadas pela 
Santa Casa da Misericórdia”. Sobre sauda-
des, referiu que “vejo muita gente conheci-
da e é uma maneira como disse, em que não 
é necessário andar de avião para encontrar 
as pessoas”. 
O Município da Graciosa não fica indiferen-
te à organização, fazendo-se representar 
neste encontro que decorre anualmente. A 
vice-presidente do Município da Graciosa, 
Maria da Conceição Cordeiro, declarou que 
é o terceiro encontro em que está presente. 
“Significa muito porque é a reunião de to-
dos os graciosenses, e não só, também já se 
alarga um pouco a muitas ilhas dos Açores. 
É uma maneira de apoiarmos a diáspora e de 
nos envolvermos com esta sociedade e tra-
zermos mais gente à Graciosa, pois somos 
uma ilha muito pequena. É uma madeira de 
contactar com as novas gerações e de fazer 
com que os filhos dos emigrantes que vie-
ram para a América visitem a Graciosa”.

Nas conversas dos convívios, muitos “par-
tilham a saudade porque infelizmente não 
podem regressar, outros falam dos proble-
mas, de que são exemplos os transportes na 
Graciosa, das acessibilidades para as outras 
ilhas e o regresso para a Graciosa. Falam-nos 
dos seus problemas. Transmitem sempre 
um afecto muito grande e a saudade. A men-
sagem que eu tentei transmitir quando falei 
um pouco com eles, é que eles divulguem 
as tradições dos Açores e, no caso concreto 
da ilha Graciosa, às novas gerações para que 
não se percam laços e solidariedade entre 
gerações”, acrescentou a vice-presidente do 
Município da Graciosa.
Durante o encontro, houve lugar para a 
apresentação de um projecto a desenvolver 
na ilha, apresentado pelo presidente da Jun-
ta de Freguesia de Santa Cruz da Graciosa. 
“Trata-se de uma obra de arte do escultor 

Rui Valar, um escultor de São Miguel, de 
origens do Pico, a que pretendemos, numa 
estátua de bronze, fazer uma homenagem 
justa e digna a uma actividade que foi um 
sustento para muitas famílias. Como tal, jun-
to das nossas comunidades, tanto nos EUA 
como no Canadá, estamos a procurar obter 
alguns apoios porque é uma obra muito dis-
pendiosa”.  
No espaço do jantar, não passou indiferente 
uma exposição de miniaturas que retrata os 
principais símbolos da ilha Graciosa. Obras 
de arte feitas por voluntários e que ganha 
expressão com o passar dos anos. “Repre-
sentam as suas gentes, as suas raízes, as 
suas tradições que, no fundo, é uma manei-
ra de aproximar os graciosenses que estão 
na diáspora e de aproximar das saudades da 
sua terra. Saudades com saudades se ma-
tam”, finalizou Rui Vasconcelos. L

Ildeberto Medina e Connie Furtado
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A Lusopress Magazine viajou até à cidade de Achères no passado domingo dia 10 de novembro, 
para assistir à tradicional festa do São Martinho organizada pelo Saveurs du Portugal.

Saveurs du Portugal organiza 
São Martinho em Achères

uma casa bem portuguesa, que ao 
longo dos anos tem valorizado os 
pequenos produtores e os produtos 

regionais portugueses: Enchidos, vinhos, 
azeites, queijos e presuntos. A família Alves 
tem sempre a preocupação de procurar o 
que de melhor se produz em Portugal, para 
propor aos seus clientes. Adelaide Alves que 
dirige a cozinha, faz questão de confeccionar 
algumas das conhecidas receitas tradicio-
nais portuguesas. Bacalhau à Brás, Bacalhau 
Dourado, Carne de Porco à Alentejana, Vitela 
assada, Polvo à Lagareiro e os deliciosos legu-
mes frescos salteados com Azeite e Alho que 
são muito apreciamos pela clientela habitual.

“Castanhas quentinhas e boas.
No lume já estão a estalar.
P´lo São Martinho do Saveurs du Portugal.
Vou comer até me fartar“

Mais de 400 quilos de castanhas transmon-
tanas assadas por uma equipa de assadores 
vindos da região de Chaves, foram ofereci-
das à numerosa multidão que veio assistir às 
várias actuações de artistas (alguns vindos 
de Portugal), para animarem esta tradicio-
nal festa de São Martinho em Achères.
Este encontro anual entre a família Alves do 
Saveurs du Portugal e os seus clientes, é um 

É

grande momento de convívio e de festa, à 
volta das tradicionais castanhas assadas e a 
Água-Pé de São Martinho. 

Arraial transmontano, festa do Magusto, 
um grande momento de Portugalidade

Castanha assada, calor humano e a música 

popular portuguesa, aqueceram a tarde fria 
que começou com a actuação da conhecida  
“Banda Lusa”. O principal o objectivo da  fa-
mília Alves é o convívio com os seus clientes, 
amigos e familiares.
Esta simpática família, ao ver nos rostos 
das centenas de pessoas presentes a ale-
gria e satisfação, ficam com  o sentimento 
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que vale a pena organizar esta festa que se 
tornou ao longo dos anos, num gigantesco 
baile popular.

“Os 4 Mens”, o reputado grupo de concer-
tinas vindo directamente de Portugal para 
participarem na festa, subiram ao palco, 
entre os aromas das castanhas assadas que 
pairavam no ar e os vapores “etílicos” da 
Água-Pé que alegravam o ambiente festivo.

O convite foi  lançado
“Ó gente do meu país, do norte, ao sul, toca a  
dançar e a bailar”.
Ritmo endiabrado, risos francos e gargalha-
das, a festa atingia o auge com a chegada 
dos retardatários, formando um autêntico 
mar de gente que apesar do frio não “arre-
dava pé”.

O milagre aconteceu 
A chuva tão anunciada não apareceu, tanta 
gente junta e nem uma má disposição, os 
que tinham vontade de comer, ali estavam 
mesmo ao lado as famosas bolas de Berlim 
caseiras. Os que precisavam de parar um 
pouco para retomar o ritmo cardíaco nor-
mal, era o momento para dar uma voltinha 
dentro da loja Saveurs du Portugal e com-
prar algumas das especialidades portugue-
sas expostas.

A segunda parte da festa começou com a 
Banda “Os Irmãos Verdades”.
Conhecidos pela particularidade da sua so-
noridade, são os pioneiros na divulgação 
do estilo musical “a Kizomba”. O público 
vibrou com os grandes sucessos que per-
duram no tempo: “Yolanda, Amar-te assim 
e Isabella”.

A festa já estava na reta final e antes da 
actuação da última orquestra, foi o mo-
mento escolhido para a família Alves su-
bir ao palco e  dirigir algumas palavras de 
agradecimento às centenas de pessoas 
presentes e a todos os que tornaram pos-
sível uma tão calorosa festa. Para os acom-
panhar, um convidado de marca, o famoso 
animador da Rádio Latina “Roberto”, que 
aceitou o convite para estar presente.

O Fundador do Saveurs du Portugal Ra-
miro Alves sublinhou que “este encontro 
anual é muito importante para a nossa  fa-
mília, a festa do São Martinho é a reunião 
dos meus  familiares, alguns vindos de 
Portugal, dos meus amigos e dos nossos 
clientes”.

A mulher Adelaide Alves, disse tudo em mui-
to poucas palavras: Olá!.. está tudo bem... 
acompanhado do gesto amigável e significa-
tivo “vocês estão nos nossos corações”
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A sucessão está assegurada, nesta genero-
sa e cativante família

Silvino Alves, filho da casa acompanhado da 
sua futura mulher Sylvie, é o mentor desta 
grandiosa festa e o que assegura a sucessão 
de Ramiro Alves como gerente da empresa.

O jovem dirigente quer continuar a obra dos 
seus pais e transformar o Saveurs du Portu-
gal na melhor Casa de Produtos Portugue-
ses na região de Paris.
Também quis agradecer a todos os presen-
tes terem desafiado o frio para aqui se en-
contrarem, “quero que saibam que a vossa 
calorosa presença encoraja-nos a continuar 
e a voltarmos para próximo ano” disse ao 
público presente.
Felicitou toda a sua equipa que não poupou 
esforços para o sucesso da festa e agrade-
ceu às empresas presentes que contribuí-
ram para esta organização.

Terminou afirmando “para o ano voltaremos 
com as castanhas e a Água-Pé transmontana 
para festejarmos mais um São Martinho na 
vossa companhia, o espectáculo  ainda será 
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mais grandioso para vos agradecer a vossa fi-
delidade ao nosso Saveurs du Portugal”

Um final de festa em apoteose com a actua-
ção da quarta e última orquestra

Carlos Pires  e as suas bailarinas, é o que 
os franceses chamam a “La Cerise sur le 
gâteau”. Um grande momento das seis ho-
ras de música e animação não stop, com 
esta excelente actuação para um final de 
festa ideal.

A Lusopress regozija-se do êxito alcançado 
pela família Ramiro Alves e a sua equipa, 
agradece o convite e deseja os maiores su-
cessos ao Saveurs du Portugal. L
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Na minha opinião!!! por Melita
Meu rico mês de agosto

Todos nós sabemos que o mês de agosto continua a ser o prefe-
rido dos nossos emigrantes para passar férias em Portugal.
Quando eu era miúda já ouvia dizer; vêem aí os:
Avecs (franceses) os Rosbif (ingleses) os Alimões (alemães) e os 
Rolex (suíços). Era uma forma simpática de anunciar a chegada 
massiva dos nossos emigrantes, mas também  a ocasião para al-
gumas ”línguas-venenosas” inventarem as mais variadas histó-
rias e anedotas, para animar as conversas, no trabalho, cafés ou 
em suas casas. O agosto dos encontros, com a família e amigos, 
mas acima de tudo o mês de mais negócio para o comércio e de 
riqueza para o país. Na nossa casa não era raro partilhar a mesa 
com familiares e amigos da diáspora, vindos de toda a parte do 
Mundo.

Convívios que nos permitiam melhor compreender os costumes 
e as formas de viver diferentes, mas sobretudo ter conhecimen-
to das dificuldades que eles encontravam nos países onde vi-
viam e em Portugal quando cá estavam.

Ser Emigrante, não significa ter mais ou menos valor dos que 
residem em Portugal
 
Este contacto com alguns dos nossos compatriotas emigrantes, 
levou-me desde muito nova a compreender que os governantes 
da época facilitavam a propagação da ideia errada que eles ti-
nham muitos privilégios durante a sua estadia em Portugal.
Corriam os mais variados boatos, que nunca eram oficialmente 
desmentidos, que os emigrantes tinham:
- Gasolina gratuita durante a estadia. 
- Preços especiais no comércio. 
- Crédito ilimitado nos bancos.
A lista dos supostos privilégios era vasta e dependia muito da 
região de onde eram naturais ou onde se encontravam de férias.
De uma maneira geral o Estado Novo, preocupava-se muito pou-
co com os emigrantes, não era a sua presença em Portugal, mas 
o seu dinheiro, as chamadas remessas, que lhe interessava e, até 
receavam o seu retorno massivo a Portugal.

Pelo contrário até convinha que a população os visse com maus 
olhos e os acusassem de serem pretensiosos e arrogantes, era 
necessário fazer-lhes sentir que não eram bem-vindos ao país.

Nas pequenas aldeias onde o contacto era mais directo, quem 
tinha um negócio dizia que eram bons clientes, devido ao poder 
de compra, mas os outros acusavam-nos de causarem o aumen-
to dos preços no comércio local e em alguns sítios onde faltava a 
água durante o dia, de consumirem muito, por tomarem banho 
todos os dias.

Na realidade, em Portugal nunca existiram cheques de gasolina 
gratuitos para emigrantes, nem crédito mais baixo. A confusão 
voluntariamente estabelecida pelo regime ditatorial visava mini-
mizar as críticas feitas pela população, que era contra a taxa de 
juro aplicada às remessas dos emigrantes. As contas-poupança 
ou as transferências de divisas beneficiavam de uma taxa mais 

elevada, porque o Governo necessitava do dinheiro dos emi-
grantes para financiar a maior tragédia da juventude portugue-
sa, a Guerra Colonial.

Os Emigrantes, nunca precisaram de ter privilégios, mas de se-
rem respeitados

Deste passado pouco glorioso muita coisa mudou depois do 25 
de abril, mas o diabo continua escondido atrás da porta, ainda 
existe uma certa confusão no espírito de muitos portugueses, 
sobre o Estatuto de Emigrante.

O Salto é muito pouco conhecido dos portugueses

A maioria da população não imagina em que condições estes 
homens e mulheres saíram de Portugal e algumas pessoas pen-
savam que o dinheiro ganho pelos emigrantes ”caía das árvo-
res”. Certo, os governantes acordam agora a reconhecer o seu 
importante papel, para o desenvolvimento económico do país, 
mas ao mesmo tempo:
- Fecham os Consulados de Portugal por toda a Europa.
- Abandonam o apoio ao ensino de português.
- Criam-lhes dificuldades quando estão em Portugal.
Mas sobretudo apesar de serem cerca de dois milhões e meio 
espalhados pelo Mundo continua a não existir um Ministério da 
Emigração e sobretudo nunca há emigrantes representados no 
Governo.

Não há portugueses de primeira e de segunda classe

Quando um bom jogador de futebol vai para um clube estran-
geiro, ficamos todos orgulhosos porque dá uma boa imagem 
de Portugal. O Emigrante que ao longo dos anos trabalhou hon-
radamente e com sacrifício para obter uma vida melhor, o seu 
sucesso não é visto da mesma maneira, apesar de mostrar ao 
Mundo o orgulho de ser português e o universalismo da Alma 
do Povo Português.

No meu entender, em Portugal deveríamos ter vaidade e orgu-
lho dos nossos compatriotas que lá fora enaltecem o nome de 
Portugal.

A caça ao dinheiro dos emigrantes não mudou, 
as ”armas” utilizadas é que foram modificadas

Os chamados novos-ricos, ”elites”, são constantemente solicita-
dos e aliciados para investirem em Portugal.
Os nossos governantes e os políticos já consideram agora, que 
precisam das suas competências para participarem no desenvol-
vimento do país.

Os Mercadores modernos, vão constantemente às feiras e even-
tos onde existe uma forte Comunidade Portuguesa. Compreen-
deram que o mercado que eles chamam da saudade, necessita 
desta proximidade para comprar.

Então que fazer com os outros!.. 
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É preciso arranjar maneira de os fazer pagar um pouco mais, o 
envio das suas economias já não é suficiente para participarem 
na reabilitação económica do país.

Não são novos-ricos, nem frequentam as feiras, são o Zé Povi-
nho, que fazem uma vida pacata, não pedem nada a ninguém e 
até viajam ainda de carro para virem a Portugal.

A caça à multa para matrículas estrangeiras

A solução foi encontrada rapidamente com a velha lei que 
nunca foi respeitada, mas que agora faz muito jeito se for 
aplicada, por funcionários zelosos e em todas as circunstân-
cias e sem piedade. O eco suou no seio das Comunidades Por-

tuguesas da Europa. Durante as férias as autoridades lançam 
campanhas para controlar os carros de matrícula estrangeira 
a chamada, caça à multa.

Aproveitei neste último mês de agosto a passagem por Lisboa 
de alguns amigos emigrantes que viajam de carro, para saber e 
compreender de onde vem tal o eco e se é credível. Então fiquei 
a saber que efectivamente há uma multitude de situações, que 
podem ser punidas pela lei e que privilegiam essas intervenções.
A questão é se a aplicação desta lei adormecida com tanto rigor, 
não é uma caça à multa, então o que justifica este zelo repentino 
das autoridades a fazê-la cumprir a todo o custo.

A Lusopress Magazine, já há alguns anos atrás tinha denunciado 
uma situação destas, de que foi vítima um dos seus leitores. Eu 
não sou jornalista nem tenho essa pretensão, escrevo as minhas 
crónicas de opinião para a Lusopress Magazine porque ela ocu-
pa um espaço nunca até então preenchido junto da nossa diás-
pora espalhada pelo Mundo. Não existe em Portugal nenhuma 
revista mensal com esta qualidade e com a credibilidade que ela 
alcançou junto dos emigrantes. É seu dever alertar os leitores 
para os riscos que correm e de denunciar tais práticas suposta-
mente abusivas. Os senhores Deputados da Assembleia da Re-
pública, particularmente os eleitos junto das nossas comunida-
des, deveriam fazer votar a alteração desta lei e denunciarem as 
práticas que são vistas pelas vítimas como a caça à multa.

Acordo de Schengen
Livre circulação de bens e pessoas nos países que o assinaram o 
acordo.

Então porque razão não se pode deixar um carro em Portugal 
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pagando o imposto de circulação, o seguro e a inspecção anual 
para o poder utilizar quando precisa? Quem está interessado 
que isso não aconteça? 

É preciso respeitar a autoridade, mas não a temer

Os nossos compatriotas têm que saber que em caso de trans-
gressão, algumas multas são elevadas, devem ser pagas ime-
diatamente e o carro pode ficar aprendido.

Tentei obter o máximo de informações acerca destas situações 
conflituosas que envenenam particularmente os meses julho/
agosto e das quais os emigrantes são ”vítimas da patrulha”.

Em primeiro lugar deve saber que em caso de controlo tem que 
justificar a data da sua entrada no país. Antigamente o carimbo 
no passaporte era um justificativo. Com a supressão das frontei-
ras e em caso de querer manter o seu carro em Portugal durante 
os 6 meses autorizados, deve obter uma guia de circulação com 
a data da entrada, junto dos serviços alfandegários fronteiriços. 
Curiosamente, vão-lhe responder que basta pagar a portagem 
com o cartão de crédito e o recibo datado serve de prova.

Então e os que não entram na autoestrada, não vejo como po-
dem fazer, a menos que a factura de combustível antes da entra-
da seja aceite como justificativo, o que duvido.

Os Emigrantes deixaram de andar nas risadas do povo para es-
tarem na mira das autoridades

O senhor tem a certeza que esta viatura não está cá há mais de seis 
meses?

Ou então:

O senhor ainda vem de carro agora que há viagens tão baratas?

Este tipo de argumentos foi utilizado durante um controlo por 
um agente da autoridade que manifestamente duvidava que 
carro estava há mais de seis meses no país.

Não se deixe impressionar por este tipo de comportamento, res-
peitar a autoridade não significa abdicar dos seus direitos. Tem 
de saber que o seu carro pode ficar em Portugal durante seis me-
ses seguidos ou alternados no ano em curso, mas tenha cuidado 
porque se residir mais de seis meses em Portugal é considerado 
residente normal e já não pode conduzir o seu carro com matrí-
cula estrangeira.

O que é muito importante:
Se estiver em infração ou no caso de um controlo de rotina, os 

únicos documentos que deve apresentar é o livrete do carro e a 
sua carta de condução com a morada no país onde é residente. 
Sobretudo nunca apresente o cartão de identidade português 
ou o seu passaporte.
Não há fumo, sem fogo

Sinceramente custa-me a crer que as autoridades façam uma ob-
sessão a caça à multa, para os emigrantes em particular, o que 
estou certa é que:

A velha lei obsoleta, os comportamentos abusivos de intimida-
ção das autoridades à volta dos carros de matrícula estrangeira, 
tornam cada vez mais difícil a estadia dos emigrantes em Portu-
gal.

É mais fácil ser português no país de acolhimento que no seu 
próprio país, onde existe o risco de encontrar um agente que 
supostamente se quer armar em chefe e procura complicar a si-
tuação por prazer ou para passar o tempo.

Foi o que aconteceu a uma senhora que se encontrava de férias 
no Algarve. Ela é de origem espanhola, vive em Portugal e tem a 
carta de condução portuguesa.
Recebeu a visita do pai vindo de Espanha com um carro de ma-
trícula do seu país. Precisava de ir à estação de serviço situado a 
800 metros de casa, comprar uma botija de gás e levou o carro 
do pai. Tudo correu bem, mas ao sair da estação de serviço foi 
mandada parar por uma patrulha para um suposto mero contro-
lo. Como ela tem a carta portuguesa e o carro é de matrícula es-
trangeira foi multada e o carro ficou apreendido até o pai chegar 
e pegar no volante.

Para que haja respeito pela lei, o exemplo tem que vir de cima

As portagens nas SCUTS são mais uma armadilha para os car-
ros dos emigrantes. São ilegais, porque as estradas foram 
construídas com fundos comunitários e Portugal pode vir a 
ser condenado.

Tudo bem, mas o que vos quero dizer é que também aqui os emi-
grantes são vítimas da suposta ”caça à multa”, e as autoridades 
competentes nada fazem para evitar a situação pelo contrário:
Permitiram a criação de uma brigada de fiscalização privada, que 
opera nessas vias. Não são autoridade, patrulham em carros ba-
nalizados para verificar se as matrículas estão em transgressão.

O pagamento das portagens é uma autêntica aberração

Quando eu viajo numa destas antigas SCUTS e não tenho via-
-verde, para pagar as portagens, tenho várias soluções:

O prazo para pagamento e de 5 dias úteis, após 48 horas da pas-
sagem sobre o pórtico.
- Vou aos correios ou uma casa (payshop), dou a matrícula do 
carro e pago.
Também posso fazer o pagamento por multibanco.
Se não pagar, recebo o aviso em casa acrescido de 2€50 para cus-
tear o envio do correio.

No caso de uma viatura estrangeira, tudo se torna complicado:
- Não pode haver pagamento porque o sistema informático não 
aceita a matrícula.

- Depois da fronteira e já na autoestrada, existe um pórtico re-
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servado aos carros de matrícula estrangeira, pode utilizar o seu 
cartão de crédito para receber uma espécie de recibo-contrato 
com validade de um mês, as portagens serão pagas pela sua con-
ta bancária.
Mas atenção se ficar em Portugal mais que um mês no período 
de verão esse contrato perde a validade, o que quer dizer, circula 
nessas vias sem pagar.

Se não passou nesse pórtico e em caso de controlo pela GNR 
terá que pagar uma multa 10 vezes superior a 25€ (preço médio 
do trajecto mais longo). 

Também pode comprar um cartão, (pagamento antecipado) 
nos correios de 10 até 50€ com validade de um ano e do qual 
serão deduzidos os custos das portagens, mas para isso tem que 
telefonar para os serviços antes de o utilizar para dar a matrícula 
do carro.

Pode ainda comprar um ”Tool serviço” válido por 3 dias que cus-
ta 25€.
Para agravar esta complexa, incompreensível e ambígua organi-
zação, os pórticos para pagamento só existem nas fronteiras e 
não em todas as entradas do autoestrada o que tem como con-
sequência imediata: muitos emigrantes circulam sem pagar as 
portagens, correndo o risco de terem de pagar a elevada multa.

A solução mais confortável é obter no país onde vive um passe 
(Badge / Via Verde) para a Europa.
Ganha tempo nas portagens, evita as arrelias e deixa de ser acu-
sado injustamente de não querer pagar as portagens.
Para terminar torno a recordar e tome nota, em Portugal uma 
viatura de matrícula estrangeira só pode ser conduzida pelo seu 
proprietário, esposa, filhos ou descendentes directos, mas que 
tenham residência no estrangeiro.
Todas as cartas de condução emitidas num estado membro da 
UE, são válidas em Portugal, pode conduzir um carro de matrícu-
la portuguesa, mas se o carro é emprestado veja com o seguro, 
porque em caso de acidente pode haver complicações.

Se tiver residência fiscal portuguesa, nesse caso tem que trocar 
a carta.

Cada um é livre de pensar e fazer o que bem lhe parece!..

Eu penso assim.

Até à próxima, sejam felizes 

Lusopress | PIMENTA, PIMENTINHA E PIMENTÃO

Société familiale créée en 1988 spécialisée dans 
les travaux de réhabilitation et d’entretien 
du patrimoine pour les plus importants bailleurs sociaux.

Lauréat du Prix MONITEUR National 
et Région IDF de la construction 
« Catégorie second œuvre »

Président : Christine FERNANDES DUCROT

Directeur Général : David FERNANDES

Directrice du pôle entretien : Sandra ALVES

Melita
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Conferência “Desafios da Exportação” 
destacou as oportunidades do porto 

da Figueira da Foz

encontro, que reuniu aproximada-
mente uma centena de empresá-
rios, resultou de uma organização 

conjunta entre o Região de Leiria, o Jornal 
da Bairrada, o Porto da Figueira e ainda da 
Comunidade Portuária do Porto da Figueira 
da Foz.
Francisco Rebelo dos Santos, director do 
Região de Leiria, afirmou, na ocasião, que 
a conferência consistiu “num encontro que 
convoca as empresas e os empresários que 
têm uma vocação internacional, que que-
rem estar na primeira linha dos exporta-
dores portugueses, a olhar para o futuro, 
a tomar o pulso ao ambiente que vivemos 
actualmente e a identificar os grandes de-
safios que se colocam a esse mesmo desen-
volvimento”. 
Sobre o local escolhido para a realização do 
evento, frisou que “a Figueira da Foz é um 
ponto de referência na zona centro do país, 
servindo um conjunto muito grande de dis-
tritos do centro, de uma forma particular, 
no eixo Leiria-Marinha Grande, Alcobaça e 
Pombal. Portanto, estamos aqui para falar 
sobre os desafios da exportação, quais são 
os problemas que impedem as empresas 
de irem mais longe, e para encontrar cami-
nhos”.
Fátima Lopes Alves, presidente do Conse-
lho de Administração do Porto da Figueira 
da Foz, destacou que “esta conferência 
constitui um momento muito importante 
para a Figueira da Foz, onde vários utiliza-
dores do porto tiveram a oportunidade de 
apresentar as suas estratégias e de reflectir 
sobre o potencial que o porto da Figueira 

O

O potencial exportador da região centro do país esteve em destaque na Conferência 
“Desafios da Exportação”. Foi o Dia do Porto da Figueira da Foz, que abriu as suas portas para 

uma discussão sobre os desafios que se colocam, hoje, às empresas exportadoras.

da Foz tem”. 
Nuno Mangas, presidente da agência para 
a competitividade e inovação, IAPMEI, afir-
mou que a conferência teve a mais-valia de 
“chamar à atenção e colocar ainda mais na 
agenda, a temática das exportações. Fe-
lizmente, estamos numa região conhecida 
por ter empresas que estão viradas para 
o exterior, muito daquilo que produzem e 
dos serviços que prestam não são exclu-
sivamente destinados ao mercado portu-
guês e esta conferência, de alguma manei-
ra, vem dar informação e conhecimento 
sobre como é que as nossas empresas e os 
nossos empresários podem posicionar-se 
no mercado global e não apenas no merca-
do nacional”.
António Poças, presidente da NERLEI, As-
sociação Empresarial da Região de Leiria 
destacou que “a questão das exportações 
é muito importante para o país e para a 
nossa região. Só o facto de pôr isso na or-
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dem do dia já me parece um bom tema. 
Certamente, vão sair daqui algumas pistas 
e ajudas para as empresas poderem expor-
tar mais e melhor”. 
O Porto da Figueira da Foz pretende con-
solidar-se como uma âncora do comércio 
internacional da região centro, sobretudo 
no que respeita à exportação de mercado-
rias. Para este objectivo, existe em curso 
um projecto de reabilitação das condições 
portuárias. Durante a conferência foram 
analisadas formas de aproveitar as oportu-
nidades que o porto oferece. 
“O porto da Figueira da Foz, no seu plano 
de actividades, tem perspectivado um in-
vestimento na ordem dos 18,5 milhões de 
euros para a reabilitação, expansão dos 
cais e uma estrutura de adaptação, isto 
é, para criar melhorias de acessibilidade 
em termos dos fundos da barra, da zona 
de obras da bacia de manobras, mas tam-
bém do próprio cais. Portanto, é um inves-
timento bastante avultado, com fundos 
europeus do programa Compete 2020 em 
que prevê que tenhamos um potencial de 
alavancagem muito grande nos próximos 
dois a três anos para o porto da Figueira da 
Foz”, destacou Fátima Lopes Alves. 
Presente na conferência esteve ainda José 
Manuel Fernandes, líder da Frezite, e au-
tor do livro Caminhos do Exportador. “A 
primeira edição foi feita em 2014/2015 e foi 
o resultado de uma reação em que vimos 
que com o programa da Troika as empresas 

que estavam viradas exclusivamente para o 
mercado nacional e sentiram dificuldades 
devido à implementação das medidas que 
a Troika tomou e da necessidade de passar 
essa experiência para que essas empresas 
rapidamente se virassem para os merca-
dos externos. O livro orienta no sentido de 
mobilização, como as empresas se devem 
organizar, modificar e ajustar os seus de-
partamentos de exportação e, ao mesmo 
tempo, como se podem internacionalizar. 

Fruto da nossa experiência nos mercados 
externos, e daquilo que nós aprendemos 
na escola do erro, o livro contempla uma 
série de situações que são autênticas lições 
de vida nos caminhos do exterior, no des-
bravar dos mercados externos”.
A ideia central da conferência passou pela 
união da região centro, incluindo o distrito 
de Leiria, no sentido de criar uma estraté-
gia comum no domínio do comércio inter-
nacional. L
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Delegação do Município da Batalha
visitou empresa Les Dauphins

presidente da Câmara Municipal 
da Batalha, Paulo Frazão, visitou 
as instalações da empresa Les 

Dauphins, juntamente com uma comiti-
va que seguiu do concelho da Batalha. A 
empresa, situada em Chelles, na região 
parisiense, é uma das principais na co-
mercialização de ambulâncias em França. 
Mapril Baptista explicou todo o processo 
de transformação que começa em Aveiro 
e é finalizado nas instalações da empresa 
em França.
Em declarações à Lusopress, o presiden-
te do Município da Batalha ressalvou a 
importância deste empresário para Por-
tugal. “É muito importante, eu além de 
ser presidente do Município da Batalha, 
fui deputado, sou dirigente da Associa-
ção Nacional de Municípios e faço parte 
do comité das regiões e este trabalho de 
ligação à Europa torna a Europa num país 
pequeno. Temos conversado uns com os 
outros e, sobretudo, temos de mostrar 
ao mundo, aos franceses neste caso, e 
àqueles que estão aqui, que a nossa ter-
ra está a fazer um esforço notável para 
crescer e desenvolver e ser um parceiro 
da Europa. O senhor Mapril é um bom 
exemplo daquilo que melhor fazemos 
por todo o mundo. Sobretudo os por-
tugueses que estão a ter muito sucesso 
aqui em França são muito importantes, 
porque eles encaminham para nós, para a 
terra como a Batalha que é uma terra tu-
rística, que acolhe mais de um milhão de 
turistas por ano e a que maior parte, hoje, 
são franceses, verem nestes empresários 
referências como um país amigo que aco-
lhe bem e, sobretudo, um país de gente 
trabalhadora e pronta para servir e até 
liderar projectos que hoje são referência 
do ponto de vista europeu”, expressou o 
autarca Paulo Frazão.
Para Mapril Baptista, é sempre importan-
te receber este tipo de delegações e fica 

O
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Uma comitiva Batalhense deslocou-se até Paris, no âmbito do 28º Convívio Anual 
de Emigrantes radicados na região parisiense. Durante a deslocação à capital francesa, 
houve ainda espaço para uma visita às instalações da empresa de adaptação de veículos 
de emergência hospitalar, Les Dauphins. O presidente da Câmara Municipal da Batalha, 
Paulo Santos, felicitou Mapril Baptista, fundador desta grande empresa luso-francesa, 
que mantém actividade quer em França quer em Portugal.

feliz por saber que em Portugal se fala 
dos portugueses emigrados em França. 
“É muito agradável recebê-los aqui, em 
França. Antes tínhamos tendência de di-
zer que os portugueses de Portugal não 
se lembravam de nós, mas não é bem as-
sim, pelo contrário. Tenho tido sorte, não 

só pelo presidente da Batalha, mas por 
outros presidentes. Ainda recentemente 
tive outra delegação que me veio visitar. 
Fico feliz por os receber e por saber que 
em Portugal também se fala dos portu-
gueses de França”, comentou Mapril Bap-
tista. L

Paulo Frazão e Mapril Baptista
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Livres
pensamentos

hoje vamos dar continuação ao nosso percurso sobre a Es-
trada Nacional 2, a estrada mítica portuguesa que tem o seu 
início em Chaves e que termina em Faro.

Saindo de Vila de Rei, onde se encontra o centro geodésico de Portu-
gal, quase em linha reta se chega a Abrantes. Nesta zona, impõe se 
um desvio da EN 2 para conhecer as várias zonas balneares como as 
praias fluviais do Bostelim e da Zaboeira. Outra boa opção é a de Fer-
nandaires, não só pelo lugar magnífico rodeado de altas montanhas 
arborizadas, mas também pelo caminho que aí leva e que oferece 
aquele cenário que nos deixa pensar, «Como é que eu nunca cá tinha 
vindo antes?».
E prosseguindo pela nossa estrada, passamos também por Sardoal 
que é uma bonita vila da região centro, situada entre a lezíria Riba-
tejana e a paisagem serrana da Beira Baixa, muitas vezes apelidada 
de « vila jardim ». 
O seu centro histórico merece visita sobretudo a de quem é fã de 
património religioso. É que nuns escassos mil e quinhentos metros 
há três igrejas e seis capelas. Antes de deixar a vila, há que saber que 
o chouriço picante e a moura assada do restaurante Quatro Talhas 
abrem as hostilidades de uma refeição que pode passar por pratos 
típicos, como a cozinha fervida ou a couve de Valhascos, mas tam-
bém por um bacalhau confitado com farinheira da região e mara-
nhos de porco. 
A EN 2, cujo percurso passa sempre pelo interior, liga assim o centro 
do nosso país a diversas vilas do Alto Alentejo. Neste percurso po-
dem-se apreciar paisagens de montanha e praias fluviais integradas 
em contextos tão bonitos que ninguém mais se lembra da água sal-
gada. Contas feitas, esta parte do percurso une os distritos de Cas-
telo Branco, Santarém, Portalegre e  Évora, dando assim a  conhecer 
uma rica diversidade paisagística e cultural de uma parte do país que 
merece mais visitantes.
Perto da cidade de Abrantes deparamos com o Rio Tejo que a cir-
cunda e que é muito visível do alto do seu castelo. Por aqui impôe-se 
uma paragem, nem que seja para ver a Fortaleza de Abrantes e a 
sua imponente Torre de Menagem, a Igreja de S. João Baptista, o 
Paço Real e o Convento de S. Domingos. A não esquecer também de 
provar o seu famoso azeite que ganha prémios no mundo inteiro e o 
seu doce tradicional a palha de Abrantes. 
Continuando o nosso percurso rapidamente chegamos a Ponte de 
Sor que é uma agradável cidade, sede de uma vasto concelho, si-
tuada na extensa região alentejana, bem na junção com a anterior 
região ribatejana. É caracterizada pelas lezírias do Sor, grandes cam-
pos de cultivo que circundam a cidade.
Deixando pois o Ribatejo, terra de vinhas e olivais, já no caminho de 
Ponte de Sor, portanto ao sul do Tejo, principiam as planicies, onde 
correm córregos e resistem carrascais e sobreiros. Aqui a terra ama-
rela é a perder de vista, é uma zona onde existem castelos, menires, 
poetas e escritores, tapeçarias (como as de Arraiolos), e muitos bar-
ros, pedras e ribeiras. 
O Alentejo é um mundo e é largueza de horizontes, muito diferente 
do norte e centro do nosso país. Aqui o espaço e a flora mudaram 

E completamente. Os pinheiros, castanheiros e eucaliptos foram subs-
tituídos pelos sobreiros, azinheiras e oliveiras. Tudo isto bem visível 
logo a partir de Abrantes e a camindo de Ponte de Sor.
Esta cidade apresenta diversos pontos de interesse como a Igreja 
Matriz do século XVII, a Igreja da Misericórdia, o edifício dos Paços 
do Concelho, a Capelinha dos Paços do Calvário e a Fonte da Vila.
Outra curiosidade é o seu artesanato, nomeadamente peças de már-
more decorativo, a cestaria em vime, a cortiça vinda da importante 
indústria corticeira da região e diversos trabalhos em madeira bem 
genuinos.
Em menos de trinta minutos, a partir de Ponte de Sor, encontra se a 
barragem de Montargil que faz parte da bacia hidrográfica do Tejo, 
tem catorze quilómetros de extensão e constitui um autêntico es-
pelho de água com uma beleza natural ímpar, enquadrado no mon-
tado alentejano. Tem margens de areia fina constituindo praias e é 
perfeita para a prática de desportos náuticos. A sua área é servida 
por uma rede hoteleira de excelência e é local referenciado para a 
observação de aves.
Continuando a nossa viagem pela EN 2, paramos em Mora que é 
uma vila muito rica em gastronomia. Nos seus restaurantes pode-
mos provar pratos tão variados tais como : javali, canja de pombo, 
perdiz de escabeche, coelho na braza, javali no forno e lombos de 
veado que são apenas alguns dos pratos que vai poder aí provar nes-
ta região alentejana.
Nesta zona do país, a caça nem à mesa consegue ser consensual por-
que é amada por uns e odiada por outros. É assim, todos os anos em 
Mora, finais de Novembro e até meados de Dezembro, decorre uma 
Mostra Gastronómica de Caça que dedica quinze dias a estes pratos 
de caça de sabor intenso e de tradição. O certame é organizado pela 
autarquia de Mora.
No Alentejo interior, a gastronomia é pois de excepção e a oferta 
hoteleira é bastante diversificada. É uma das mais relevantes regiões 
vitivinícolas do país. Aproveite para percorrer a Rota dos Vinhos e 
visite algumas das mais belas vilas  e cidades alentejanas. E porque 
um bom vinho pede um bom petisco, delicie-se com as entradas de 
charcutaria alentejana, com os torresmos, os pimentos assados, a 
salada de polvo e os pezinhos de coentrada. 
No decorrer do nosso percurso, passamos por Montemor-o-Novo 
onde vale a pena explorar a parte velha da cidade e aí aproveitar 
para visitar o Castelo, o Santuário de Nossa Senhora da Visitação, 
o Convento de S. Domingos e o Paço do Alcaide local onde Vasco 
da Gama finalizou os seus planos para encetar o caminho marítimo 
para a Índia.
Nesta cidade se encontra um restaurante muito curioso « A Ribeira » 
que fornece uma uma ótima comida da região. Aqui, o responsável 
pelo espaço todos os dias sobe a uma cadeira para cantar em « rap » 
as especialidades do dia. « Everybody now », assim começa sempre 
a actuação do responsável deste restaurante em Montemor o Novo. 
No final a conta também é cantada mas em Fado.
No próximo número falarei do percurso que vai de Montemor-o-
-Novo até Aljustrel. L

Comendador António Nuno Cabeleira
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Gérald Bloncourt 
homenageado no Museu Nacional 
da História da Imigração de Paris

oi ao som da guitarra portuguesa que 
dezenas de pessoas estiveram presen-
tes para reconhecer o papel  de Gérald 

Bloncourt no retrato da emigração portugue-
sa em França. “É a memória colectiva portu-
guesa, tendo em conta aquele período da his-
tória de emigração portuguesa para França, 
que ele singularmente retratou”, destacou o 
historiador Daniel Bastos, durante o evento. 
Reconheceu, também o privilégio de ter traba-
lhado de perto com o fotógrafo, nos livros que 
lançaram sobre a sua ligação a Portugal. “É um 
dever recordar esta que foi a grande epopeia 
da emigração portuguesa, a salto”.
Em 1964, quando fazia uma reportagem so-
bre os bairros de lata da região de Paris e as 
condições de vida dos imigrantes nas nossas 
cidades, descobri a existência de um enor-
me bairro de lata em Champigny-sur-Marne 
onde viviam milhares de portugueses em 
situação difícil, quase na indiferença geral” 
disse, na altura, Gérald Bloncourt. “Encon-
trei-os também nas obras da Torre de Mon-
tparnasse, em Paris”.
Gérald Bloncourt fez a sua primeira viagem a 
Portugal em 1966 nas rotas de emigração. Deu 
a conhecer as condições de vida dos portugue-
ses que emigraram para França nos anos 60, 
nomeadamente no “Bidonville” de Champig-
ny-sur-Marne. O fotógrafo cobriu a Revolução 
dos Cravos em Portugal em 1974. Militante co-
munista, foi nomeado em 1948 gerente políti-
co do serviço de fotos da L’Humanité, através 
do qual cobriu muitos conflitos sociais. Era, 
para ele, uma maneira de “lutar, resistir e mu-
dar as coisas com uma câmara na mão”. 
O Embaixador de Portugal em França, Jorge 
Torres Pereira, falou do contributo desta expo-

F

O pintor e fotógrafo 
haitiano Gérald Bloncourt 
foi homenageado, a título 

póstumo, no Museu 
Nacional da História 

da Imigração, em Paris. 
O evento ocorreu um ano 

depois do seu falecimento, 
no final de Outubro 

de 2018. 

sição para a preservação da história da emigra-
ção portuguesa. “A obra do Gérald Bloncourt 
foi extremamente importante como arquivo 
incontornável do que foi a primeira geração 
em Paris”, afirmou. Destacou, ainda, o papel 
exemplar que Portugal tem tido na questão 
das emigrações actualmente. “Por termos 
sido emigrantes temos de ter uma atitude 
aberta e tolerante em relação ao fenómeno 
das emigrações actualmente. Portugal tem 
tido um papel exemplar no acolhimento de 
migrantes que naufragaram no Atlântico”, 
acrescentou. 
Autor de um trabalho abundante e variado - 
pintura, desenho, poesia, gravura - Bloncourt 
realizou, a partir do final da década de 40, uma 
carreira de repórter-fotógrafo e é autor de 
mais de 200 mil fotos. 
De acordo com o presidente do Comité 
Aristides Sousa Mendes em França, “este 
senhor foi uma das grandes figuras da me-
mória da emigração portuguesa, pois deu a 
conhecer aos franceses e denunciou as con-
dições de vida em que viviam os nossos com-
patriotas na altura. Muitos jornais em França 
utilizaram as fotografias de Bloncourt para 
ilustrar as reportagens”.
Bloncourt faleceu com 92 anos de idade em 
Outubro de 2018. A sua esposa, Isabelle Blon-
court, destacou a resiliência e a importância 
desta exposição para a preservação da memó-
ria do fotógrafo. “Eu tenho a certeza de que 
ele ficaria muito contente por saber que o seu 
trabalho continua a existir, que os portugue-

ses ficaram muito gratos pelos trabalhos que 
ele realizou”.  A exposição está patente, nos 
próximos meses, no Museu Nacional da Histó-
ria da Imigração, em Paris. L

Isabelle Bloncourt

Embaixador Jorge Torres Pereira



145



146

Lusopress | HOMENAGENS

Laurent Cathala 
foi condecorado em Créteil

or norma, é Laurent Cathala que utiliza 
o salão da Mairie para cerimónias de 
honra e condecorações. Desta vez, foi 

ele o homenageado, recebendo das mãos do 
actual presidente do Conselho Constitucional, 
Laurent Fabius, as insígnias de Cavaleiro da 
Legião de Honra, destacando uma carreira ex-
cepcional: ministro, vice, conselheiro geral e, 
claro, Maire. 
Foi com entusiasmo e gratidão que o político 
socialista falou do título que lhe foi atribuído. 
“É uma honra e um orgulho pelo reconheci-
mento do trabalho que tenho realizado duran-
te toda a vida”, conta. Ainda assim, para si, a 
condecoração é apenas um entusiasmo para 
continuar a trabalhar da mesma forma: “vou 
continuar a realizar o trabalho como tenho vin-
do a fazer até aqui”, sublinha. 
Laurent Cathala nasceu a 21 de Setembro de 
1945 em Saint-Jean-de-Barrou, é Maire de Cré-
teil desde 1977 e iniciou o sétimo mandato em 
2014. Esta promoção vem para distinguir uma 
carreira atípica e uma carreira extraordinária 

P

Laurent Cathala, 
Maire de Créteil, foi nomeado 
Cavaleiro da Legião de Honra 
no Hôtel de Ville de Créteil. 
O título foi-lhe atribuído 
pelo actual presidente 
do Conselho Constitucional, 
Laurent Fabius, que no seu 
discurso destacou a carreira 
excepcional do condecorado. 

para este sindicalista de quadros e hospitais, 
eleito pela primeira vez conselheiro geral de 
Val-de-Marne, em Março de 1974.
Entre outros episódios importantes da sua 
carreira, destaque para Maio de 1991, altura 
em que foi nomeado Secretário de Estado da 
Família e Idosos. Em 25 de Junho de 1998 as-
sumiu a vice-presidência do Conselho Nacional 
de Cidades. Em 2001, foi eleito presidente da 
comunidade de aglomeração de Central Plaine 
e, em 2016, presidente da Grande Paris Sud Est 
Avenir.
Laurent Cathala tem tido uma carreira parti-
cularmente dinâmica, pontuada por muitas 
realizações, mas também por compromissos 
políticos e pessoais em torno do humanismo, 
progresso social e solidariedade. Em Créteil, a 
sua ação é particularmente ilustrada nas áreas 
de planejamento urbano e habitação, ecologia 
e desenvolvimento sustentável, políticas so-
ciais para pobres e idosos e desenvolvimento 
de prácticas esportivas e culturais para jovens. 
Presente na cerimónia esteve o empresário 

Armando Lopes, que destacou a amizade de 
longa data e o trabalho realizado ao longo do 
tempo pelo medalhado. “Somos amigos des-
de 1976, acompanhei a campanha dele em 77 
quando foi eleito e, após a eleição, foi sempre 
degrau após degrau a fazer uma carreira ex-
traordinária a nível nacional. Não há palavras 
para dizer tudo aquilo que ele fez, aquilo que 
continua a fazer. É um homem de coração, 
que está sempre em todas, que vai ver as pes-
soas mais necessitadas, e sempre ao lado de-
las, está de parabéns”, afirmou.
O professor Hosséini, responsável pela unida-
de neurovascular do Hospital de Henri Mon-
dor, em Créteil, congratulou o trabalho de 
Laurent Cathala. “Quando comecei os meus 
estudos de medicina, ouvi falar do doutor Ca-
thala, porque ele trabalhou nas urgências, no 
SAMU, na área da reanimação, pelo que o tra-
balho dele era e continua a ser muito reconhe-
cido. Todos os amigos que o conhecem estão 
orgulhosos do trabalho que tem feito e que 
ainda faz”. L
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Manuel Oliveira recebeu 
Medalha de Prestígio e Carreira
do Município de Pombal

anuel Costa de Oliveira nasceu em 
1933 em Rujada, na freguesia de Al-
bergaria dos Doze, vivendo junto dos 

seus pais até 1956, ano em que emigrou para 
França em busca de uma vida melhor. É o mais 
velho de seis irmãos e demonstra desde muito 
cedo uma forte ligação afectiva e de respeito 
pelos seus pais e sua família onde, segundo pa-
lavras do próprio “reinava a amizade, o carinho 
e a fraternidade familiar, ambiente que viria a 

M

Manuel Oliveira foi homenageado pelo Município de Pombal, recebendo a Medalha de Prestígio 
e Carreira. Emigrado há vários anos em França, foi o fundador e presidente durante vários 
anos da Association Portugaise de Bienfaisance. No Dia do Município, a Câmara Municipal de 
Pombal tem como tradição homenagear o próximo e reconhecer o mérito e o contributo para 
o desenvolvimento do concelho. Manuel Oliveira foi um dos homenageados, não escondendo a 
felicidade.

moldar o seu carácter, a sua maneira de ser e 
a sua vida adulta. Desde tenra idade e até ser 
chamado a cumprir o serviço militar obrigató-
rio Manuel Oliveira começou a trabalhar com 
os seus pais na agricultura, nas propriedades 
da família, tentando sempre ajudar o melhor 
possível. A sua resiliência, determinação e o 
respeito pelos progenitores ajudaram-no a ul-
trapassar a limitação das suas forças e a adap-
tar-se ao trabalho, o que lhe permitiu ir apren-

dendo o valor da responsável. Em 1956, após 
cumprir o serviço militar em Leiria emigra para 
França, onde procura ganhar condições para 
constituir e sustentar uma família, ideia que 
tinha no seu pensamento desde muito jovem. 
A vida em França, porém, não se afigura de fá-
cil sustento e cedo faz valer os ensinamentos 
da sua juventude. A tenacidade que ganhou a 
trabalhar na agricultura, Manuel Oliveira não 
se resigna às dificuldades que encontra a tra-
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balhar na construção e adapta-se aos poucos 
a esta nova realidade, aceitando com humilda-
de os trabalhos que lhe dão a fazer, ciente que 
uma vida melhor só se alcança com esforço e 
dedicação. Aprendendo que na vida nem tudo 
são rosas e que havia de trabalhar hoje para 
garantir o pão amanhã. Já acostumado à vida 
noutro país dá um passo importante anos mais 
tarde ao constituir a sua primeira empresa de 
construção. Nesta condição de empresário, e 
conhecedor das dificuldades que a emigração 
acarreta ajuda, sem hesitar, muitos dos seus 
compatriotas garantindo estadia, refeições 
e trabalho às muitas famílias que chegam de-
samparadas a França. Confrontado com algu-
mas contrariedades que o levam a encerrar a 
sua actividade, Manuel Oliveira não se deixa 
derrotar e continua a trabalhar para melhorar 
a sua vida e ajudar o próximo, razão que o leva 
a constituir a sua segunda empresa, que de-
tém até hoje. Em 1980, em conjunto com um 
grupo de amigos, cria a Association Portugaise 
de Bienfaisance, da qual foi o seu presidente 
até há poucos meses, sendo hoje presidente 
honorário da instituição de caridade que aju-
dou a fundar. Desde a sua criação, a associa-
ção desenvolve esforços com o objectivo de 
contribuir para a pesquisa do cancro e para aju-
dar aos mais necessitados. Durante quase 40 
anos desenvolve um trabalho de beneficiência 
que permite equipar hospitais, entregar cães 
guias a invisuais, cadeiras de rodas a deficien-
tes motores, uma ambulância e capacetes aos 
nossos bombeiros e tantas outras ajudas que 
tem proporcionado a crianças e adultos, em 
especial durante a quadra natalícia. Um traba-
lho de beneficiência que já permitiu entregar 
cerca de 370 mil euros em apoios diversos 
através de uma associação que tem cerca de 
três centenas de patronos que têm ajudado 
esta causa de forma desinteressada desde a 
sua fundação. No seu percurso de vida ganha 
novas competências ao ser eleito conselheiro 
municipal na cidade de Rancy, experiência que 
lhe permitiu ajudar muitos dos seus compa-
triotas. O seu percurso de entrega e de ajuda 
ao próximo merece-lhe a admiração dos seus 
pares e da sociedade. Entre outras distinções 
e reconhecimentos, recebe em 1995 das mãos 
do Embaixador de Portugal em Paris, a Meda-
lha de Oficial da Ordem de Mérito. Por duas 
vezes distintas, em 2001 e 2012 como forma do 
reconhecimento do seu trabalho benemérito 
e do altruísmo que se lhe reconhece, recebeu 
da câmara de Rancy a medalha de ouro da ci-

dade. Em 2009 recebe, no Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros em Lisboa, o Troféu Pré-
mio Talento, sendo distinguido em 2014 com 
o galardão Portugueses de Valor. Homem de 
família, respeitador da memória dos seus pais, 
trabalhador e bondoso, Manuel Oliveira con-
sidera que na passagem por este mundo não 
é necessário ter uma fortuna, o que é preciso 
é ter pão para se alimentar diariamente pois, 
no fim da vida, todos os nossos bens ficam por 
cá, restando os valores de honestidade e ami-
zade. Uma máxima de vida que norteia a sua 
maneira de ser e o seu carácter. 
Foi por este seu percurso de vida que o Muni-
cípio de Pombal deliberou, por unanimidade, 
atribuir a Manuel Oliveira a Medalha de Pres-
tígio e Carreira. “Nunca esperava por uma ho-
menagem destas, nem receber um prémio tão 
grande, com tanto valor para mim. Nunca jul-
guei ser galardoado pelo concelho onde nasci 
e onde vivi até aos 22 anos”, revelou, emocio-
nado, Manuel Oliveira.
Uma vez mais, o Município de Pombal mos-
trou não esquecer aqueles que um dia se 
viram obrigados a emigrar e a deixar a sua 
terra para trás. “Nós somos muito pouco co-
nhecedores dos enormes talentos que temos 
espalhados pelo mundo inteiro. É um trabalho 
que nunca está acabado e que precisamos da 
ajuda da nossa comunidade para o descobrir, 

para poder conhecê-los bem e deixar para os 
vindouros esse legado das suas vidas, do seu 
trabalho, do seu bem-fazer aos outros”, reve-
lou Diogo Mateus, autarca de Pombal. 
Na mesma cerimónia, foram ainda distingui-
dos a Associação Comercial e de Serviços de 
Pombal, a empresa Maxiplas, a Santa Casa da 
Misericórdia do Louriçal, o Museu Etnográfico 
de Almagreira, o Jornal Os Doze e a equipa 
de iniciados do Grupo Desportivo da Pelariga. 
“Merecem porque são um exemplo em vá-
rios campos de actividade, seja no desporto, 
na cultura, na imprensa, no desenvolvimento 
económico, mas em percursos de vida como 
vimos no senhor Manuel Oliveira e que nos dei-
xa um grande orgulho e nos coloca, de facto, 
uma fasquia grande naquilo que podemos fa-
zer pelo nosso pais e pela nossa terra”, acres-
centou o presidente. Uma cerimónia onde se 
assinalou o Dia do Município e se reconheceu 
o mérito de quem o merece. “As palavras do 
senhor Manuel Oliveira são muito elucidativas 
desse espírito, não só pela forma com que ele 
o tem feito, também pela discrição que tem, 
mas evidentemente as instituições públicas, o 
próprio Governo e o Estado português tiveram 
sempre atentos à nossa comunidade, mostran-
do que havia uma pérola para apresentar de 
generosidade e a pensar no próximo”, comple-
ta Diogo Mateus. L
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Mar de Sonhos 
– a emigração 
nos vapores transatlânticos

Lusopress | CRÓNICA

O Centro Português de Fotografia (CPF), instituição pública que assegura 
a conservação, valorização e proteção legal do património fotográfico 
nacional, no âmbito das suas dinâmicas dispõe de uma exposição itine-
rante que retrata a época em que a ligação entre o continente europeu e 
americano era feito por navio.
A exposição intitulada “Mar de Sonhos – a emigração nos vapores tran-
satlânticos”, assenta em 22 fotografias, datadas do início do século XX, 
de autoria de Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931), um importante e apai-
xonado fotógrafo amador, que se tornou também o grande pioneiro do 
cinema português.
As imagens a preto e branco de Aurélio da Paz dos Reis têm o condão 
de retratar o ciclo transoceânico da emigração portuguesa na transição 
para o século XX. Um período histórico nacional, em que a permanência 
de uma prática agrícola tradicional, uma incipiente industrialização e uma 
profunda assimetria entre o mundo rural e urbano, o interior e o litoral, 
levaram a que entre 1855 e 1914, mais de um milhão de portugueses, 
pressionados pela carestia de vida e baixos salários agrícolas, encetassem 
uma trajetória transoceânica em direção ao Brasil, aos EUA, à Argentina 
e à Venezuela.

Daniel Bastos

Procedente do mundo rural e eminentemente masculino, este fluxo mi-
gratório, particularmente atraído pelo crescimento económico brasileiro, 
foi incisivo no Entre Douro e Minho, e sobretudo possível à revolução que 
se deu na navegação através da transição dos veleiros para os barcos a 
vapor.
O crescimento da emigração de portugueses para o Brasil esteve na 
origem, em 1852, da fundação da “Companhia de Navegação a Vapor 
Luso-Brasileira”, que teve ao seu serviço dois vapores, o “Donna Maria 
Segunda” e o “Dom Pedro Segundo”, ambos com capacidade para mais 
de 400 passageiros. Às vantagens da maior capacidade de transporte de 
passageiros, os barcos a vapor da “Companhia de Navegação a Vapor 
Luso-Brasileira”, e mais tarde da “Mala Real Inglesa”, que passou a garan-
tir as ligações entre Portugal e o Brasil, aliavam ainda maior comodidade, 
segurança e rapidez, encurtando o tempo desta viagem transoceânica 
para menos de um mês. 
Os barcos a vapor mantiveram-se até ao alvejar da segunda metade do 
séc. XX, época em que chegaram a Portugal os navios equipados com 
propulsão a diesel e se iniciou o ciclo da emigração intra-europeia, o gran-
de meio de transporte dos emigrantes lusos. L
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Caça juntou emigrantes residentes 
em Paris em Castelo Branco

ssociada na pré-história a um método 
de subsistência, a busca e a persegui-
ção de animais para captura e morte, 

tem hoje fins desportivos. Homens, mulheres 
e crianças reuniram-se para partilharem o 
prazer pela caça, reverem os amigos e con-
tactarem com a natureza, num fim-de-sema-
na solarengo e convidativo. 
Dos cerca de 100 participantes, o caçador 
Joaquim Filipe trouxe 16 amigos de França, 
com os quais se reúne há já alguns anos para 
caçar. De terras gaulesas, vão pelo “prazer à 
caça, mas não só. É o conviver com amigos, 
com clientes, é sempre um prazer contar com 
a companhia dos convidados que estão cá”, 
afirmou. A Lusopress passou a manhã com 
este caçador no seu posto, este que é um dos 
associados mais antigos da Associação de 
Caça e Pesca do Monte do Pereiral. De França, 
trouxe vários amigos franceses, que partilham 
o gosto comum pela caça.
João Pires é o responsável pela Associação de 
Caça e Pesca do Monte do Pereiral que já exis-
te há cerca de 15 anos. Sobre a actividade diz 
ser “um vício, já nasce com as pessoas”. Quan-
do o terreno começou a ficar todo ordenado, 
os amigos decidiram criar a associação para 
“se divertirem, fazerem umas caçadas belíssi-
mas e comerem uns grandes almoços. Temos 
vários sócios que estão a trabalhar em França, 
alguns empresários, outros portugueses e 
juntámo-nos todos para caçar”, explicou. 

A

Dezenas de caçadores reuniram-se, em Castelo Branco, para um dia de convívio 
e prática do desporto que os une: a caça. São residentes e emigrantes que moram 
em Paris e, juntos, partilham há vários anos o gosto pela caça. 

Além de Castelo Branco, também Alente-
jo e Vila Real estão entre as localidades que 
unem os entusiastas deste desporto. É aos 
domingos e às quintas-feiras, entre três a 
cinco vezes por ano, que javalis, veados e ga-
mos são caçados. Armindo Freire é membro 
da Associação de Caça e Pesca do Monte do 

Pereiral há quatro anos e, antes de se tornar 
caçador, já acompanhava o pai. Pratica este 
desporto há cerca de 15 anos. “Venho pelo 
convívio, para passar um bom momento com 
os amigos e estar em contacto com a nature-
za. O dia de hoje foi particularmente bom ao 
nível do tempo e estavam muitos caçadores 
presentes”, indicou. “É um desporto como 
outro qualquer, mas venho principalmente 
para estar em contacto com a natureza e em 
convívio com os amigos”, acrescentou. 
Frederico Moreira tem 15 anos de idade, e 
é um exemplo de como o gosto pela caça 
começa em tenra idade. Tem acompanha-
do o pai e o avô nas idas à caça desde cedo. 
“O convívio e a caça foram os pontos altos 
do dia”, afirmou. “Vou continuar com a ac-
tividade, gosto de caça e de caçar, ainda só 
acompanho o meu pai e o meu avô mas pre-
tendo continuar esta actividade no futuro”, 
afirmou. 
A caça atravessa gerações e une géneros, 
não fossem Celeste Pires e Diana Couteiro 
acompanhar os respectivos maridos nesta 
actividade desportiva. “Adoro vir às monta-
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rias pelo convívio, para ver os animais, ape-
sar de os matarem, faz tudo parte da vida”, 
destacou Celeste Pires. Além do convívio, a 
natureza é, para Celeste Pires, um aspecto a 
ter em conta. “Gosto de estar num espaço a 
que chamamos ´porta´ e de estar a ver a na-
tureza. Dá-me uma paz, uma calma. Prefiro 
o campo à praia”. Já Diana Couteiro acredi-
ta que, por viver perto da praia, que o mar 
transmite uma calma semelhante à da natu-
reza. “É muito bom poder sentir isso no cam-
po, é uma sensação de paz e tudo é muito 
bonito”, afirmou.   
Apesar de historicamente associada aos ho-
mens, as mulheres estão a aderir cada vez 
mais a esta actividade. “Nota-se que há cada 
vez mais senhoras a caçar”, frisou Celeste Pi-
res. Diana Couteiro concordou “no Norte há 
mais gente a atirar no feminino”. 
O balanço da jornada de caça foi positiva e 
espera-se que o evento se venha a realizar no 
próximo ano. L
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Museu do Fado recebeu quadro 
de portugueses de França,
em homenagem a Carlos do Carmo

Museu do Fado está agora mais 
preenchido, com a oferta de um 
quadro da artista Nathalie Afonso. A 

iniciativa, em conjunto com a associação Les 
Amis du Plateau, teve como objectivo home-
nagear o fadista português Carlos do Carmo. 
“Isto foi um ideia colectiva, que partiu da Na-
thalie Afonso, juntamente com o deputado 
Paulo Pisco e também fiquei logo de ajudar 
a oferecer este quadro porque é um símbolo 
do fado português. Poder oferecê-lo ao Mu-
seu do Fado, com a presença do Carlos do 
Carmo, é inexplicável”, explicou Valdemar 
Francisco, da associação Les Amis du Plateau. 
“Se formos a ver a história do fado, verifica-
mos que alguns dos nossos fadistas de maior 
nome também tiveram a sua internacionali-
zação a partir de Paris, fosse a Amália Rodri-
gues, fosse o Fernando Farinha que também 
está no quadro, fosse o Carlos do Carmo, 
que não começou em Paris mas teve na ca-
pital francesa muitos dos seus momentos de 
grande destaque na cena internacional e de 
afirmação internacional e, portanto, há esta 
ligação muito forte e profunda entre Portugal 
e a França e que, eu acho que neste momento 
se materializou através cerimónia simbólica de 
entrega do quadro ao museu de uma pintura 
portuguesa que está em França, através da 
associação Les Amis du Plateau que também 
simboliza muito a historia de Portugal e história 
da emigração portuguesa”, referiu Paulo Pisco. 
A artista Nathalie Afonso divide a sua vida en-
tre Portugal e França, e não hesitou na hora 
de avançar com a homenagem. Um quadro 
dedicado à carreira de Carlos do Carmo, com 
pormenores da sua vida. “É um retrato do 
Carlos do Carmo a cantar, e na parte de bai-
xo do lado esquerdo está representado ele 
no sofá com o Bernardo Sassetti, um músico 
com quem ele trabalhou muito e eram muito 
amigos. Tem também a sua mãe, Lucília do 
Carmo e noutro sofá está sentada Amália Ro-
drigues. Por trás tem outro símbolo do fado 
dos anos 70, o Fernando Farinha”, explica a 
artista.
O fadista, que foi o primeiro português a 

O

Uma iniciativa de alguns portugueses residentes em França, levou a que o Museu 
do Fado tenha uma nova peça de arte no seu espólio. Um quadro de Nathalie Afonso, 
de homenagem a Carlos do Carmo, foi entregue ao museu com a presença do fadista.

conquistar um Grammy, decidiu terminar 
a sua carreira, dizendo adeus aos palcos. A 
comunidade portuguesa em França não es-
queceu o seu papel na cultura portuguesa, 
homenageando-o desta forma. “Estou muito 
sensibilizado e minha ligação com os portu-
gueses de França é muito antiga e é uma li-
gação do coração. Portanto, é uma resposta 

de coração para coração. Este quadro está 
muito bem feito e a pessoa que o fez é uma 
pessoa muito talentosa. Por isso, estou muito 
agradecido”, expressou o fadista. Na cerimó-
nia, esteve também presente o Comendador 
Armando Lopes, amigo pessoal de Carlos do 
Carmo, e responsável pela sua presença no 
momento da entrega do quadro. L



159



160

Lusopress | DESPORTO, CULTURA E LAZER

O Fado, viajou até à cidade 
de Puteaux na região de Paris

omeçou por agradecer a nossa pre-
sença e dizer-nos que é um enorme 
prazer cantar nesta sala mítica da re-

gião parisiense e ter o privilégio de apresen-
tar o seu novo projecto “Viagem” neste Anti-
go Teatro, onde passaram grandes nomes do 
espectáculo.
De origem transmontana, começou a cantar 
com doze anos, tendo participado em muitos 
espectáculos e emissões de televisão em Por-
tugal. O crescimento da sua carreira é notó-
rio, Tereza Carvalho considera que tem uma 
forma particular, contagiante e generosa de 
fazer o seu Fado e a sua Música.
Confidenciou-nos que “durante esta viagem 
pelo Mundo Musical, cantarei alguns temas 
originais do meu último trabalho discográfico 
“Gotas de Fado”.
A cantora, cuja elegância e beleza são muito 
apreciadas do público em geral e dos seus ad-
miradores em particular, apresentou-se com 
um lindo vestido de gala criado para este 
concerto-teatral pela já famosa designer por-
tuguesa Nadia Duarte.

C

Tereza Carvalho, em parceria com a Associação Franco Portuguesa de Puteaux, 
apresentou no Antigo Teatro da cidade, o seu novo projecto “Viagem”.
A Lusopress Magazine, esteve presente e conversou com a cantora no seu camarim 
minutos antes do início do concerto.

O Poeta escreveu
“Não há pincéis que descrevam
Aquele soberbo quadro
Dessas noites bem passadas…”

É difícil encontrar palavras para descrever a 
emoção do público durante esta viagem mu-
sical na companhia de Tereza Carvalho:
Morna de Cabo Verde, ritmo Samba Brasilei-
ro, uma pequena escala no Mundo do Rap e 
da Canção de Revista Americana, para termi-
nar no Romantismo Francês. A “Sodade” de 
Cesária Évora, “Mourir d’aimer Pour Toi” de 
Charles Aznavour e “Feeling Good” de Nina 
Simone, fizeram parte da transição para o 
grande momento de música popular portu-
guesa e de fado.

O Fado, Destino, Nostalgia e Saudade 
Tereza Carvalho pode interpretar vários esti-
los musicais, mas no nosso entender, o seu 
fado é como uma oração que fala:
Do amor punição e do espírito atormentado, 
do coração que chora de dor e de mágoas, do 
sofrimento e do desespero, mas também de 
alegria e felicidade. A sua voz cativante pare-
ce que vem das profundezas, cada palavra é 
uma mensagem de amor e de esperança, um 
grito que sobe ao céu, a expressão da alma 

do povo português. De uma grande sensibili-
dade, a artista pontua algumas das suas inter-
pretações rendendo homenagem à “Diva” 
Amália Rodrigues e outros grandes nomes do 
fado que ela tanto admira. Foi o conhecido 
fadista de Alfama Joaquim Campos, que ani-
mou a primeira parte desta maravilhosa noi-
te. Acompanhado por Lino Ribeiro à guitarra 
portuguesa e Pompeu Gomes à viola, o fadis-
ta durante a sua actuação evocou e cantou 
alguns clássicos de grandes nomes do fado: 
Tristão Da Silva, Fernando Maurício, António 
Mourão e Carlos do Carmo.
Joaquim Campos é um grande senhor do 
fado, tem um estilo incomparável e a sua voz 
é inconfundível. A sua interpretação de “Lá 
Longe” um dos trabalhos que faz parte da 
sua discografia foi um dos grandes momento 
da noite.

Uma voz e uma presença no palco inimitável
Os franceses costumam chamar “Une Bête 
de Scène“ aos artistas que se transcendem, 
que magnetizam e captam a atenção do pú-
blico quando estão em cima do palco.
Tereza Carvalho é isso mesmo, o seu talento 
ocupa todo o espaço que no palco lhe é reser-
vado como uma Grande Star.
Uma figura graciosa e elegante, expressiva e 
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convincente, quando canta entrega-se total-
mente ao público que a acompanha na sua 
viagem musical. O concerto ultrapassou as ex-
pectativas de quem pudesse pensar, só vir as-
sistir a uma noite de fado. A coreografia, de sua 
autoria, a luz e o som de grande qualidade.
A Orquestra composta por excelentes mú-
sicos: Lino Ribeiro na guitarra portuguesa, 
Pompeu Gomes, viola, Nélio no baixo, Sérgio 
na caixa e Paulo, teclado, acompanharam Te-
reza Carvalho num estilo muito mais perto da 
comédia musical que do fado clássico. 

Duetos de Sonho, 
com dois artistas de excepção 
Cantar é muito mais que uma voz que exprime 
o que o poeta escreveu...
Tereza Carvalho cantou com o fadista Joa-
quim Campos, Lágrima, de Amália Rodrigues 

A Lusopress Magazine, quis ouvir a opinião 
do Deputado Carlos Gonçalves acerca do 
concerto e o que ele pode representar para 
a nossa comunidade.
Começou por nos dizer:
“Hoje no Teatro des Hauts de Seine tivemos 
a oportunidade de assistir a uma prestação 
notável da fadista Tereza Carvalho. Foi um 
concerto muito bem conseguido em que 
o alinhamento incluiu temas tradicionais e 
alguns em língua inglesa e francesa. Tereza 
Carvalho é uma intérprete de grande nível 
dando uma dimensão ao fado que agrada 
e absorve o público. Posso dizer que todos 
passámos um bom momento num local de 
excelência.
Felicito a Associação Franco-Portuguesa 
de Puteaux que ao organizar este concer-
to proporcionou uma noite inolvidável aos 
seus associados e à comunidade portuguesa 
residente no oeste parisiense”.

Uma terceira parte, fraterna e solidária
Depois do concerto, o Presidente da Asso-
ciação Franco Portuguesa de Puteaux, José 
Afonso, convidou alguns dos presentes a 
um pequeno convívio na sede da Associação 

com os artistas que participaram no espec-
táculo.
Foi à volta de algumas especialidades 
portuguesas que foram servidas, que 
perguntámos ao Presidente José Afonso 
se estava satisfeito com o resultado do 
concerto.
Começou por agradecer a presença da 
Lusopress, considerou que foi um es-
pectáculo maravilhoso e um grande mo-
mento de Portugalidade, mas lamentou 
alguns ausentes que não puderam estar 
presentes.
Considera este concerto uma realização 
muito positiva, porque o mais importante 
é sensibilizar as pessoas para nos ajuda-
rem nas nossas acções de solidariedade.
Já estamos a preparar a próxima campa-
nha de recolha de alimentos para o Natal 
e vamos necessitar da participação de to-
dos aqueles que abrem o coração dando 
um pouco aos mais necessitados.
A Lusopress Magazine, felicita a Asso-
ciação pela qualidade da organização e 
agradece o convite que lhe foi feito de-
sejando muitas felicidades e sucesso à 
Tereza Carvalho. L

e o com raper MK NOcivo, Do lado esquerdo 
do peito, um tema que ele mesmo compôs.
Dois grandes momentos que nos demostra-
ram a amizade e a cumplicidade existente en-
tre estes artistas.
No final, Tereza Carvalho começou por agra-
decer ao Presidente da Associação Franco 
Portuguesa de Puteaux, José Afonso e a to-
dos os que tornaram possível a realização 
do concerto. Agradeceu a presença do De-
putado do PSD da Assembleia da Repúbli-
ca, Carlos Goncalves e de Dominique Silva 
Deputado LREM du Val D’oise. Salientou e 
agradeceu participação da RÁDIO ALFA e 
da LUSOPRESS na divulgação do concerto 
junto da nossa comunidade. Com uma con-
tida emoção terminou agradecendo ao pú-
blico os seus calorosos aplausos e desejan-
do voltar a vê-los nos próximos concertos. 
No final a artista esteve presente para au-
tografar o seu recente trabalho discográfi-
co “Gotas de Fado” e deixar-se fotografar 
com o público.
Os comentários eram unânimes, todos es-
tavam maravilhados pela sua formidável 
actuação e pelo grande momento musical 
que viveram.
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“III Coletânea de Poesia Lusófona” 
apresentada em Paris

III Coletânea de Poesia Lusófona foi 
lançada do Consulado Geral de Por-
tugal em Paris. Este livro reúne poe-

mas de 78  autores de 12 países diferentes. 
A obra foi editada pela Mag Editora, que deu 
continuidade à revista Portugal Magazine. 
Frankelim Amaral é o director da publicação 
e explicou à Lusopress a importância desta 
colectânea em Paris. “É muito gratificante 
ver aqui hoje no Consulado várias pessoas 
que vieram do Brasil, de Portugal. A ideia é 
espalhar a língua portuguesa o máximo pos-
sível pelos país onde haja um português, que 
neste caso é em todo o mundo. É uma união 
da língua e dos poetas em divulgar a cultura 
lusófona”.
Dezenas de pessoas, na sua maioria portu-
gueses, marcaram presença no salão Eça de 
Queiroz para partilharem o gosto pela poe-
sia. O coordenador editorial da publicação, 

A

No Consulado Geral de Portugal, em Paris, decorreu, a apresentação da III Coletânea 
de Poesia Lusófona em Paris, numa edição da Portugal Mag Editora, com coordenação 
de Adélio Amaro e Frankelim Amaral.

Adélio Amaro, sublinhou a importância da 
obra na comunidade emigrante espalhada 
pelo mundo. “É importante porque estamos 
a divulgar aquilo que é a língua portuguesa, 
aquilo que os nossos emigrantes em Paris 
tão bem conhecem e que foram até eles, os 
próprios, os grandes da língua portuguesa ao 
transmitir o português para os seus filhos. E 
esta colectânea é isso mesmo, é um ponto de 
encontro de 78 poetas, oriundos de 12 países 
que hoje aqui no salão nobre Eça de Queiroz, 
no Consulado Geral de Portugal, em Paris. Foi 
um encontro de muitos poetas à volta da lín-
gua portuguesa. As pessoas em vários países 
podem ter esta colectânea na sua mão e ler 
comodamente em sua casa, porque um poe-
ta de Portugal que resida em Paris vai ter os 
seus poemas no Brasil, nos Estados Unidos, 
em Angola, em vários países onde esta colec-
tânea chegue”, explicou.

Esta terceira colectânea surge com uma 
necessidade de dar uma voz a centenas de 
poetas que são, em muitos casos, pessoas 
simples que exprimem no papel os seus sen-
timentos, as suas loucuras e as suas vivên-
cias. “É uma poesia especial porque expres-
sa o heroísmo, a cultura, palavras que em 
outras línguas não existem. O mundo pre-
cisa conhecer a poesia expressa pela língua 
portuguesa, porque é uma língua especial, é 
uma língua diferente. Expressa sentimentos 
e factos que normalmente as outras línguas, 
mesmo as românicas, não conseguem ex-
pressar”, sublinhou Rosa Beloto, coordena-
dora académica.
Estão previstas apresentações da «III Cole-
tânea de Poesia Lusófona» em Portugal, já 
a partir de Janeiro do próximo ano. Como 
nos anos anteriores, pretende-se apresentar 
uma nova coletânea de poesia em 2020. L
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Lusitanos de St Maur 
são um orgulho para comunidade 
portuguesa de França

presença do cantor português, 
que vendeu milhões de discos, 
foi coroada com uma vitória 
da equipa presidida por Mapril 
Baptista (2-1), sobre o históri-

co Bastia, relegado nesta altura às di-
visões secundárias do futebol francês 
devido a problemas de tesouraria.
O estádio de Chéron esteve pratica-
mente cheio para receber um “autên-
tico” jogo de gala, entre o Lusitanos de 
St Maur e o SC Bastia, fazendo lembrar 
os meados dos anos 90 do século pas-
sado, quando a equipa atingiu o tercei-
ro escalão do futebol francês. E se é 
verdade que muita gente veio para ver 
o histórico clube da Córsega, também 
não deixa de ser verdade que a presen-
ça de Tony Carreira “arrastou” muitos 
portugueses e lusodescendentes ao 
célebre “Churrascão”. Tony Carreira 
estava muito satisfeito por partilhar 
este momento com a comunidade 
portuguesa de Paris, uma comunidade 
que conhece, um local onde se sente, 
segundo ele, muito bem. Por entre as 
habituais “selfies” e autógrafos o can-
tor aceitou falar à nossa reportagem:

Tony o que é que te trouxe aqui ao está-
dio de Chéron?
Bem o que me trouxe aqui pode dizer-
-se que foi muita coisa, mas sobretudo 
a amizade com muitas pessoas que es-
tão neste estádio e que me dirigiram o 
convite. Não podia recusar, não podia 
dizer ‘não’ a estas gentes, e no fundo 
também, a esta região que faz parte da 
minha história. Vivi aqui 27 anos, cresci 
aqui, portanto como vê tenho um elo 
de ligação muito forte com estas pes-

Tony Carreira foi o convidado especial do encontro de futebol entre o Lusitanos de St Maur e o 
SC Bastia do passado dia 19 de Outubro no estádio de Chéron a contar para a nona jornada do 
grupo A do “National 2” (D4 Francesa).

A

texto
Manuel Alexandre

soas, fazia todo o sentido estar aqui, para 
dar o meu pequeno contributo no relança-
mento do clube.

O Lusitanos para ti Tony o que é que repre-
senta?
é uma história linda, sempre ouvi falar do 
Lusitanos de St Maur e mesmo não estan-
do por dentro da realidade do clube, é sem 
dúvida um motivo de orgulho para a comu-
nidade portuguesa. Ter uma equipa que a 

representa no seio do futebol francês é um 
enorme orgulho e eu não podia passar ao 
lado deste acontecimento. Conheço o clube 
desde os meus 10 anos de idade, de facto 
diz-me muito.

De onde é que vem essa amizade com a nova 
direção do clube?
De todas as pessoas que estão aqui o Má-
rio Martins (vice-presidente) é aquela que 
conheço há mais tempo. Para não te men-
tir conheço o Mário quando ainda estava 
no grupo “Irmãos 5”. Depois foi ele que me 
apresentou a todas as pessoas que conhe-
ço e que estão aqui, inclusive o presidente 
Mapril. E esta amizade, esta simpatia é algo 
já com muitos anos. Foram pessoas que as-
sistiram ao início do meu percurso, pessoas 
que sempre estiveram presentes nos bons e 
maus momentos, portanto há uma ligação 
muito forte, uma ligação de uma vida, daí 
quando me convidaram nem pensei duas ve-
zes, aceitei logo claro.

Como é que vês o futuro do clube?
O futuro será risonho, penso que o Lusita-
nos de St Maur tem no comando as pessoas 
certas para continuar a viver e a dar alegrias 
à comunidade portuguesa, acho que a his-
tória daqui para a frente vai continuar a ser 
linda.

Gostava também de ter a tua opinião sobre 
outros temas. Sei que és Sportinguista, o que 
é que tens a dizer sobre o teu clube de cora-
ção?
O Sporting está a passar por um momen-
to conturbado da sua vida quer do ponto 
vista desportivo, quer do ponto de vista 
diretivo. Eu tenho de facto muita pena de 
ver o meu clube nesta situação, mas devo 
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dizer também que o que está a acontecer 
no futebol português é muito feio. Mas no 
caso do Sporting, acho que esteve nestes 
últimos tempos a ser mal dirigido. Na mi-
nha opinião há uma má gestão e não é de 
agora. Acho que a direção actual também 
vai falhar, foram muitos problemas que se 
foram acumulando ao longo destes últi-
mos anos e infelizmente é um clube que 
anda à deriva e claro, é triste para mim que 
sou sportinguista e é triste também para 
quem gosta de futebol, porque o verda-
deiro Sporting faz falta ao campeonato 
português. A competitividade é sempre 
de salutar. Ter os três grandes clubes de 
Portugal em forma, é importante para o 
futebol nacional, assim como um Sporting 
Braga, um Vitória de Guimarães e um Fa-
malicão, sem dúvida a equipa sensação do 
campeonato.

Tony para fechar um pouquinho de música, 
qual é o ponto da situação em relação à tua 
carreira?
Estou reformado… (risos),  

Já sabia que estavas 
parado e agora?
E agora estou… es-
tou … reformado (ri-
sos)… não, em breve 
vai haver notícias, 
vamos aguardar. O 
que posso dizer é 
que esta pausa está 
a fazer-me muito 
bem, estou a traba-
lhar nalgumas coisa 
em termos de can-
ções mas com muita 
calma e devo dizer 
que estou a gostar 
muito desta manei-
ra de trabalhar nas 
calmas. Era necessário para mim fazer 
uma pausa, foi um turbilhão de muitas 
coisas e sensações por que passei nes-
tes últimos 30 anos. Mas, digamos que 
estou a aproveitar os derradeiros dias 
desta pausa e está a ser muito bom 
para mim.

Tony Carreira partilhou um momento 
de alegria com a comunidade portu-
guesa e num ambiente de conviviali-
dade, assistiu à vitória do Lusitanos de 
St Maur sobre o Bastia por 2-1. Neste 
encontro esteve também presente 
o actual embaixador de Portugal em 
França Jorge Torres Pereira.
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Em busca 
de vitórias
Depois de um mês complicado com resultados irregulares, os 
Lusitanos continuam a tentar o regresso em grande ao grupo A 
do National 2.

um campeonato com um líder irre-
sistível, Sedan, o clube mais portu-
guês de França tenta mostrar uma 

boa cara e tenta sobretudo o regresso aos 
lugares cimeiros.

O último mês de competição não esteve à 
altura das espectativas. Depois de ter dei-
xado a Taça de França em Gennevilliers, 
a formação de Saint-Maur só conseguiu 
uma vitória nas últimas 5 jornadas do gru-
po A de National 2, deixando o Sedan na 
posição de líder com 33 pontos, enquanto 
que os Lusitanos contam 15. Uma diferen-
ça que complica a ambição da equipa do 
departamento 94, da região de Paris. 

O momento importante do mês foi a re-
cepção ao mítico Sporting Club de Bastia 
no Estádio Chéron. Num jogo de final es-
pectacular, com um convidado especial, 
Tony Carreira, os Lusitanos dominaram o 
clube da Córsega, 2-1, com golos de Valter 
Viegas e Farid Beziouen.

Depois a equipa de Saint-Maur teve uma 
sucessão de duelos frente às equipas da 
região parisiense, o Sainte-Geneviève 
(derrota por 1-0) e em casa com Drancy 
(empate a 2-2). Um jogo sempre difícil 
para os Lusitanos diante de uma formação 
que caíu do National (D3 francesa).

Num jogo de alto nível, a formação de 
Saint-Maur deixou escapar uma vitória 
que parecia justa. Depois de dominar o 
seu adversário, do departamento 93 da 
região de Paris, os homens de Bernard 
Bouger acabaram o encontro reduzidos 
a 10, depois da expulsão do guarda-redes 
Alexandre Bouchard.

O Drancy acabava por passar para a frente 
do marcador 2-1, mas Farid Beziouen, mos-
trou o seu talento de goleador, e empata-

N va o jogo imitando o seu companheiro 
de equipa, Arnold Temanfo. O empate 
2-2 beneficiou o Sedan que aumentou a 
distância pontual para os Lusitanos e as 
outras equipas do grupo A.

Os Lusitanos estão neste início do mês 
de novembro na sétima posição com 15 
pontos. As últimas jornadas de 2019 de-
verão permitir aos Lusitanos recuperar 
alguns lugares na tabela classificativa 
com adversários directos como o Epinal 
e o Bobigny. 

Antes de pensar nas festas de fim de 
ano, as próximas vitórias só podem ser 
consideradas belas prendas para os 
adeptos e simpatizantes dos Lusitanos.

RESULTADOS
Jornada 8
Belfort-LUSITANOS ......................... 2-1

Jornada 9
LUSITANOS-Bastia ........................... 2-1

Jornada 10
Sainte-Geneviève-LUSITANOS ........ 1-0

Jornada 11
LUSITANOS-Drancy .........................2-2

CLASSIFICAÇAO DEPOIS 11 JORNADAS
NATIONAL 2 – GRUPO A
1.Sedan ........................................33 pts
2.Bastia........................................27 pts
3.Bobigny ....................................23 pts
4.Reims B .....................................19pts
5.Sainte-Geneviève .....................16 pts
6.Epinal ....................................... 15 pts
7.US LUSITANOS ........................ 15 pts
8.Belfort ...................................... 14 pts
9.Lens B ...................................... 14 pts
10.Mulhouse ............................... 12 pts

Eric Mendes

11.Schiltigheim .............................11 pts
12.Croix .........................................11 pts
13.Lille B ......................................10 pts
14.Drancy ..................................... 9 pts
15.Saint-Quentin .......................... 9 pts
16.Haguenau .................................7 pts

Melhores Marcadores

Campeonato
1.Farid Beziouen .......................3 golos
2.Guillaume Sert .................................2
Steve Vétier ........................................2
4.Stéphane Dassé ............................... 1
   Mamadou Dicko ............................... 1
   Mickaël Gnahoré .............................. 1
   Baba Sylla ........................................... 1
   Arnold Temanfo ............................... 1
   Steve Vétier ...................................... 1

Assistencias

Campeonato
1.Philipo Kleisch .................................... 4
2.Farid Beziouen ................................... 2
   Damien Boudjemaa ........................... 2
4 Jérémie Courtet ................................. 1
   Mickaël Gnahoré ................................ 1
   Baba Sylla ........................................... 1
   Kapo Sylva .......................................... 1

AGENDA
Jornada 12
Sabado 23/11 : LUSITANOS-Epinal

Jornada 13
Sabado 30/11 : Bobigny-LUSITANOS

Jornada 14
Sabado 14/12 : LUSITANOS-Schiltigheim

Jornada 15
Sabado 21/12 : Lens B-LUSITANOS
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Créteil Lusitanos 
continua o seu caminho 
no campeonato National 

Longe dos sucessos do ano passado no 
campeonato de National 2, os homens de 
Carlos Secretario, confrontam-se este ano 
com maiores dificuldades num campeo-
nato mais exigente. Mesmo se a equipe 
estava a três pontos do pódio nos finais 
de setembro, os embates contra as quatro 
equipas de topo não foram fáceis. 

Começando pela deslocação a Bourg en 
Bresse no dia 4 de outubro, num confron-
to tenso, os jogadores de creteil tiveram 
oportunidades para fazerem a diferença, 
yannis Dogo falhou um duelo directo com 
o guarda-redes adversário, sem conseguir 
fazer a diferença mesmo estando em su-
perioridade numérica nos últimos dez 
minutos (0-0). Acabando por conseguir 
um ponto de um empate fora, sendo que 
o adversário é bastante sólida defensiva-
mente esta época. 
Um resultado que mete a equipa no bom 
caminho, antes da deslocação a Drancy 
para o primeiro confronto da taça de Fran-
ça, equipa que milita na National 2, num 
jogo fora em que a mesma sofreu algu-
mas mudanças, teve nota positiva quando 
o médio da equipa N’sele Geraud marcou 

Depois de dois meses em estado de graça o clube de creteil lusitanos continua 
a sua aventura no campeonato National de França mantendo um equilíbrio no 
meio da tabela, mesmo sem vitórias. 

um golo de se tirar o chapéu, excelen-
te remate fora da área, aps un ressalto 
vindo de um canto ofensivo, a equipa de 
Drancy empatou o jogo e levou a decisão 
para prolongamento, onde Yannis Dogo, 
recem entrado finalizou e decidiu a elimi-
natória no fim do jogo(1-2 a.p.). 
Sem tempo para saborear a qualificação 
para a próxima eliminatória da Taça de 
França, o USCL preparava a recepção do 
leader Dunkerque para o campeonato, 
acabando por sofrer um golo muito cedo 
por falta de concentração no inicio do en-
contro, com agravante de falhar um pe-
nalty que poderia ter sido o golo do em-
pate, Yamadou Fofana acabou por falhar 
completamente a baliza, resultado final 
0-1. No final desse jogo a taça de campeão 
de França do campeonato National 2 da 
época anterior foi atribuído. Deixando 
assim um sabor amargo a entregue desse 
mesmo feito. 

No primeiro encontro da serie de três 
embates contra as equipas do pódio, se-
guiu-se mais uma volta na taça de França, 
desta vez contra uma equipa da regional 
2, o Noisy Le Sec perdeu em casa com o 

Créteil Lusitanos 0-2 com realizações do 
avançado Ryad Habbas e do português Fa-
bio Pereira. 

Depois de mais uma qualificação a equipa 
voltou ao campeonato de National com 
uma deslocação difícil ao sul de França 
contra a equipa do Pau. Jogo completa-
mente frenético onde os jogadores de 
Carlos Secretario após estarem a perder 
3-0 na primeira hora de jogo e com agra-
vante de uma expulsão logo aos 22 mi-
nutos, a equipa fizeram prova de grande 
solidariedade e um mental de ferro ao 
empatar o jogo nos minutos finais, onde 
reduzidos a 10 elementos, conseguiram 
com um hat-trick do internacional argelia-
no Abdel Mokdad      (3-3). 

Foi com esta energia que a equipa pre-
parou a recepção do terceiro qualificado 
Villefranche-Beaujolais, e que mais uma 
vez inicio mal a partida, onde através de 
um penalty se viram a perder 1-0, mas a 
imagem de todos os jogos precedentes a 
equipa consegue dar a volta ao resultado 
e vê-se a ganhar 2-1, e ao cair do pano para 
grande decepção de todos os adeptos 
a equipa cede um empate acabando por 
um resultado de 2-2. Um empate em casa 
frustrante que meta a equipa na décima 
posição da tabela classificativa. 

De volta a taça de França, desta vez numa 
deslocação ao relvado da equipa de Sarre-
-Union (equipa de National 3), onde os 
jogadores do USCL estiveram em grandes 
dificuldades nos primeiros 20 minutos do 
encontro, fazendo de seguida a diferen-
ça num contra-ataque perfeito que teve 
Ryad Habbas, lançado por Loic Ball a abrir 
o activo contra a corrente do jogo, serà o 
recem entrado Fabio Pereira a selar a Vic-
toria com o segundo golo da equipa (0-2). 

Após mais uma qualificação na taça de 
França, a equipa é obrigada rapidamente 

Daniel Marques

Equipa titular frente ao Drancy
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a concentrar-se na delicado deslo-
cação a Laval, visto que a equipa 
da casa esta com orgulho ferido 
de ter sido eliminada na taça de 
França contra o Nanterre (equipa 
da Regional 2 ou seja 4 divisões de 
diferença). Uma boa oportunidade 
para a equipa de Créteil ir tentar 
de obter uma vitória que lhe es-
capa desde meadas de setembro, 
mas esta vontade é impotente de-
vido ao bloco defensivo da equipa 
adversaria (0-0). 

Neste mês de novembro o Créteil, 
permanece na décima posição da 
classificação a 6 pontos do terceiro 
classificado, màs com a mesma di-
ferença dos últimos classificados, 
USCL vai tentar de se aproximar 
do pódio com um calendário mais 
abordável até ao mês de janeiro, 
preparando a recepção do Gazelec 
Ajaccio e de Concarneau com mais 
uma eliminatória da taça de França 
pelo meio (deslocação ao Gonfre-
ville-L’orcher). Enfim os jogadores 
de Carlos Secretário fecham o ano 
2019 com uma deslocação extre-
mamente difícil em Avranches no 
dia 20 de dezembro. 
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Mairie de Créteil destacou 
a performance do Créteil Lusitanos 
com entrega de medalhas

o salão nobre da Mairie de Créteil de-
correu uma cerimónia de entrega de 
medalhas aos atletas que represen-

tam o município em diferentes modalidades 
desportivas. O momento juntou vários atle-
tas que se destacaram pelas suas performan-
ces ao longo do ano. Uma homenagem dirigi-
da por Laurent Cathala, Maire de Créteil, para 
quem o desporto é importante para a vida do 
município. “O desporto reforça a identidade 
desta cidade, Créteil é uma cidade nova, que 
está a encontrar a sua identidade, não apenas 
através do movimento desportivo, mas em 
Créteil o desporto ocupa um grande lugar”, 
explicou o Maire da cidade.
Com vários convidados, destaque para a pre-
sença da equipa de futebol Créteil Lusitanos, 
que se destacou pela subida de divisão, tendo 
sido o campeão da National 2.
O presidente da equipa, Armando Lopes, 
mostrou uma grande satisfação por este 
reconhecimento por parte da câmara de 
Créteil. “É um grande reconhecimento para 
os nossos jogadores, para os nossos atle-
tas terem a medalha da câmara de Créteil e 
aqui deixo uma palavra de muito apreço ao 
senhor presidente do município Laurent Ca-

N

A equipa de futebol US Créteil Lusitanos foi recebida na Mairie de Créteil para receber 
as medalhas da cidade. O feito deve-se pelo desempenho obtido na época passada, 
com a subida de divisão e título de campeão da Nacional 2. A cerimónia homenageou 
todos os desportistas de Créteil que tiveram, em 2019, uma excelente performance.

thala, que faz sempre grande prazer em que 
os nossos atletas sejam recompensados e re-
cebidos aqui desta forma. É um orgulho, não 
só para a direcção, mas para todos aqueles 
que nos acompanham ao longo do ano”, co-
meçou por dizer. Outro aspecto que Arman-
do Lopes valorizou foi o facto da Mairie de 
Créteil estar sempre, ao longo do ano, pre-
sente e apoiando a equipa Créteil Lusitanos. 
“A câmara de Créteil está sempre connosco, 
a apoiar, e o seu presidente sempre nos jo-
gos oficiais e, por vezes, também nas nossas 
deslocações. É um presidente de câmara 
que gosta imenso de desporto, estão aqui a 
receber a medalha várias secções, tem 9500 
atletas em Créteil, 30 disciplinas de desporto 
diferentes, é uma das primeiras cidades ao 
nível do desporto”.
Presente na cerimónia esteve o treinador da 
equipa que levou o Créteil Lusitanos à subida 
de divisão e conquista do troféu de campeão 

da Nacional 2. Carlos Secretário, antigo in-
ternacional português, que referiu que estar 
presente no momento é honra. “É forma de 
ver reconhecido o nosso trabalho da época 
passada, uma época difícil, depois de uma 
fase difícil do clube de duas descidas, mas 
conseguimos rapidamente subir ao Nacional. 
Foi uma época muito boa, e por isso tenho 
de agradecer à direcção, aos jogadores e aos 
adeptos pela ajuda, porque só todos juntos 
conseguimos atingir o nos objectivo. Como 
disse no início, é sempre bom ver reconheci-
do o nosso trabalho”.
Da mesma opinião partilha Alexandre Pardal, 
um dos jogadores portugueses que constitui 
o plantel. “É sempre gratificante ver o nosso 
trabalho reconhecido, em muitos sítios isso 
não acontece, felizmente nesta cidade não é 
o caso, por isso um agradecimento especial 
ao presidente por esta condecoração que é 
sempre importante para nós”. L
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Lidy Alves foi eleita Miss 
Portuguesa França 2019

s dezasseis finalistas, lusodescenden-
tes ou com ligação a Portugal, luta-
ram pela eleição a Miss Portuguesa 

França. As candidatas tiveram dois dias de 
ensaios com o coreógrafo Luis Caboco, resul-
tando três desfiles: roupa informal, fato de 
banho e vestido formal. “Este evento, a quar-
ta edição, para mim foi a melhor de todas de 
todas as edições. No próximo ano certamen-
te será melhor, nós tentamos sempre fazer 
melhor de ano para ano”, começou por dizer 
Gomes de Sá, director da Lusopress. A gala 
foi também parabenizada por João Alvim, 
Cônsul-Geral Adjunto do Consulado Geral de 
Portugal em Paris. “Quero dar os parabéns 
à Lusopress por organizar pela quarta vez 
consecutiva este evento. Acho que acaba por 
ser um momento interessante de ligar as co-
munidades pelo mundo fora. Embora seja um 
evento com algumas particularidades, encai-
xa na nossa agenda enquanto representan-
tes do Estado português em França”.
De Portugal, para apresentar a gala veio Cris-

APelo quarto ano 
consecutivo, a beleza 

portuguesa esteve 
em destaque em terras 

gaulesas. Decorreu 
mais uma edição da Miss 
Portuguesa França, uma 

iniciativa que leva até 
à comunidade portuguesa 
um evento que aproxima 

Portugal. Este ano, o jantar 
de gala e eleição da Miss 
teve lugar em Port Marly, 

na sala Les Pyramides. 

tiana Viana, Miss Portuguesa 2016, acompa-
nhada por Ana Rita Aguiar, Miss Portuguesa 
2018. Mais do que marcar presença, as Miss´s 
aproveitaram o momento para deixar alguns 
conselhos. “Que sejam elas mesmas, empe-
nhadas e dedicadas, que lutem pelo seu prin-
cipal objectivo, que encarem a vida com um 
sorriso e que ponham o coração em todas 
as actividades e em tudo aquilo que fazem 
e conseguirão, certamente, alcançar os ob-
jectivos futuros”, disse Ana Rita Aguiar. Para 
Cristiana Viana foi “uma honra poder vir uma 
vez até França, estar com a comunidade. De 
várias comunidades que já visitei, em França 
sinto-me em casa e foi uma grande honra 
acompanhar este progresso e toda a evolu-
ção do concurso”.
A vencedora irá representar a comunidade 
portuguesa em França no concurso Miss Por-
tuguesa, a realizar em Portugal no próximo 
ano. “Esta edição, quer no espaço, quer na 
organização da sala e mesmo do espectácu-
lo está ao nível dos melhores espectáculos 
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que nós temos dentro das comunidades e 
dos Municípios em Portugal”, revelou Isidro 
de Brito, responsável pela organização Miss 
Portuguesa e que acompanhou este gala rea-
lizada em França.
No final da noite, depois de uma votação do 
júri e do público presente, foram revelados 
os resultados. Lidy Alves é a nova Miss Por-
tuguesa França, sucedendo a Laura Gameiro. 
“Foi uma experiência incrível, dois dias inten-
sivos, em que trabalhamos muito, mas muito 
encaminhadas por profissionais e foi com 
muito prazer que participei”, revelou a nova 
Miss Portuguesa França, que revelou ainda 
ficar surpreendida com o resultado: “não es-
perava, mas estou muito feliz pela vitória”.
Rachel Nunes é a Primeira Dama d’Honor 
e Fiona Duran é a Segunda Dama d’Honor. 
“Fiquei muito feliz por estar nas finalistas e 
por ser consagrada Primeira Dama d’Honor 
e nunca pensei conseguir ficar no top 3”, dis-
se Rachel Nunes. Já Fiona Duran admitiu ser 
“uma experiência boa para mim, já foi a se-

gunda vez que concorri, serviu para apren-
der bastante”.
O evento foi organizado pela Lusopress 
em parceria com a EuropExpress, de Pauli-
no Subtil. As duas entidades contaram com 
diversos patrocinadores, essenciais para a 
concretização do evento. “O Groupe Saint-
-Germain apoiou esta incitava porque é um 
projecto que coloca em evidência a comuni-
dade portuguesa em França. É sempre im-
portante podermos ajudar as pessoas que 
têm esse optimismo e força de vontade de 
organizar esta gala espectacular para 600 
pessoas”, justificou Carlos de Matos Júnior. 
Também apoiou este evento a Universalis, 
representada por Fernando Amorim: “nós 
temos uma admiração muito grande pela 
diáspora. Este evento reflecte muito da nos-
sa beleza na diáspora, em particular porque 
elege a Miss Portuguesa França, o que para 
nós é muito relevante e nos dá um imenso 
prazer em nos associarmos”. Um parceiro 
constante do evento é a TTS, empresa de 

transportes dirigida por Tony Subtil, que se 
associa há três anos à Miss Portuguesa Fran-
ça. “Acho que é um bom projecto para a nos-
sa comunidade, que reúne os portugueses”, 
admitiu Tony Subtil. Nem só de portugueses 
é composto o grupo dos parceiros. Olivier 
Cenac, da Cenac Assurances, participou pela 
primeira vez no projecto: “Participei por 
amizade a algumas pessoas que organizam o 
evento e também porque trabalho para a co-
munidade portuguesa há mais de 30 anos. Foi 
com grande prazer quando o senhor Gomes 
de Sá me convidou para participar na gala, 
aceitei com muita vontade”.
Da lista de patrocinadores, fazem ainda parte 
o Banque BCP, a Menport, a Champagne R. 
Dumont & Fils, o Grupo ACA, a empresa Blue-
tooth, a Valongouro, a Lady Lisboa, a Alimen-
tar - Import e Export, a Profil e a Delta.
No final da gala, foi momento de celebrar o 
14º aniversário da Lusopress. “O segredo é 
muito trabalho, muita determinação, muitas 
noites sem dormir que depois resulta no que 
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as pessoas vão vendo. De ano para ano vamos evoluin-
do, vamos ter mais capacidade de resposta e isso deve-
-se também, em grande parte, à minha mulher Lídia 
Sales”, revelou Gomes de Sá. Lídia Sales revelou ser a 
cumplicidade como um dos grandes factores pela lon-
gevidade da Lusopress: “realmente ele quase não preci-
sa  falar para eu saber o que pretende. É muito trabalho 
e muita cumplicidade, mas vale a pena. Ao fim do dia fi-
camos sempre satisfeitos porque corre tudo bem. Para 
além da cumplicidade, vale também as pessoas que têm 
trabalhado connosco que nos acompanham nas horas 
de trabalho, com pouco descanso e deve-se a isso tudo. 
Somos uma equipa pequena, mas trabalhadora e luta-
dora e com ambição”.
O momento contou ainda com a presença do cantor 
Mickael Carreira e da artista AVRIA. L
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Casa de Portugal de Champigny 
inaugurada com a presença
da Secretária de Estado

oi em Junho de 2018 que foi lançada 
a primeira pedra da Casa de Portu-
gal de Champingy. Nesse ano, a Mai-

rie de Champigny decidiu oferecer a casa 
à Associação Portuguesa Socio-Cultural 
e Recreativa (APSCR) da histórica cidade 
que acolheu milhares de emigrantes por-
tugueses a partir dos anos 1960. 
Um projecto que levou cerca de dois 
anos a ser levado a cabo, com um ano 
de trabalho. Foi este o tempo necessário 
para colocar de pé a Casa de Portugal de 
Champigny. É um marco para a comuni-
dade portuguesa em França, que vêem 
neste edifício uma homenagem à história 
da emigração portuguesa dos anos 60. O 
espaço servirá de sede à Associação Por-
tuguesa Sócio-Cultural & Recreativa de 
Champingy, numa casa cedida pela autar-
quia e inteiramente renovada pela associa-

F

Foi inaugurada a Casa de Portugal de Champigny-sur-Marne, um espaço que passa 
a ser a sede da Associação Portuguesa Sócio-Cultural e Recreativa de Champigny. 
A casa está integrada no complexo da Maison des Associations e era a antiga casa 
dos guardas da residência de idosos que ali funcionava. Foi completamente 
restaurada pelos voluntários da associação, com a ajuda de muitas empresas 
portuguesas e foi agora inaugurada.
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ção e com o apoio financeiro de donativos 
da Comunidade portuguesa da região pa-
risiense. A cortar as fitas esteve Christian 
Fautré, Maire de Champigny, que muito 
apoio prestou a este projecto. “É um gran-
de dia porque é uma Casa de Portugal que 
vai permitir aceitar as associações portu-
guesas. Evidentemente só há uma que vai 
gerir esta casa que, lembro, foi colocada à 
disposição pelo Município de Champigny, 
e demos também 60 mil euros para que a 
associação tivesse meios para reconstruir 
esta casa,  porque estava num estado mui-
to difícil. Portanto, é bem evidente que 
hoje esta casa vai permitir continuar a rea-
lizar trocas entre a comunidade portugue-
sa e os habitantes de Champigny”, revelou 
o autarca francês.
O Embaixador de Portugal em França tam-
bém não perdeu este momento de especial 
importância para a comunidade portugue-
sa. “Quando os promotores deste projecto 
me falaram e mostraram o estado em que 
a casa estava e que queriam recuperar, 
percebi que estávamos aqui com um bom 
exemplo de que como os portugueses, 
quando acreditam numa determinada tare-
fa e querem levar até ao fim, conseguem. 
Passado, pouco menos de dois anos temos 
esta bela casa que é uma forma simpática e 
quase comovente de voltar a comemorar o 
que Champigny representou para a diáspo-
ra portuguesa”, comentou.
O momento foi também o primeiro gran-
de contacto da nova Secretária de Estado 
com a comunidade portuguesa da região 
parisiense. Presente na inauguração, Ber-
ta Nunes mostrou-se orgulhosa do projec-
to e da história de sucesso da emigração 
portuguesa em França. “O Governo, o Mi-

nistério dos Negócios Estrangeiros e a Se-
cretaria de Estado das Comunidades estão 
muito empenhados no trabalho com as 
comunidades e em desenvolver políticas 
que aproximem as comunidades de Portu-
gal, que reconheçam o esforço que todos 
os portugueses que emigraram nessa dé-
cada, mais recentemente jovens também. 
Queremos fortalecer a ligação a Portugal 
e valorizar todo o esforço dos portugue-
ses espalhados pelo mundo”, adiantou. 
“Eu estou a sentir e a ver do lado de cá as 
pessoas que construíram a história de su-
cesso que é a integração das comunidades 
portuguesas em França. É um grande or-
gulho poder estar aqui hoje”, acrescentou 
a Secretária de Estado das Comunidades 
Portuguesas. 
O momento revestiu-se de especial im-
portância porque a cidade de Champigny-

-sur-Marne está inteiramente associada à 
história da emigração portuguesa. A liga-
ção a Portugal continua grande, até pela 
geminação com o Município de Alpiarça. 
“Há um conjunto grande de emigrantes 
portugueses a viver em Champigny e na 
região da Grande Paris, que têm ligações 
a Alpiarça ou dos concelhos vizinhos mas, 
no fundo, o quadro da geminação acaba 
por ser o veículo dos nossos contactos. 
Temos tido algumas visitas institucionais 
e também com trocas culturais, sobretudo 
através do folclore”, referiu o presidente 
da câmara de Alpiarça, Mário Pereira. 
A Casa de Portugal vai permitir à associação 
ter mais condições para realizar as suas ac-
tividades. Destaque para a escola de portu-
guês e os ensaios do rancho folclórico, mas 
será também um espaço aberto, a todos os 
portugueses e franceses. L



179



180

Lusopress | COMUNIDADE

e visita a França, com o propósito de se aproximar da comu-
nidade, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas 
foi conhecer o Monumento Português de Champigny. A obra 

presta homenagem ao antigo Maire de Champigny, por ter ajudado 
a comunidade portuguesa que residia no «bidonville», mas também 
presta homenagem à comunidade portuguesa que ali viveu. Quem 
explicou a história do projecto e o significado para a comunidade foi 
Joaquim Barros, actual presidente da associação Les Amis du Plateau, 
mas também Valdemar Francisco, o grande impulsionador desta obra.
“É evidente que isto tem um significado muito importante, porque 
nos 50 e 60 centenas e milhares de portugueses chegaram aqui, um 
pouco com uma mão atrás e outra à frente, sem grandes perspec-
tivas para o futuro, mas infelizmente tiveram de fugir a um regime 

D

Secretária de Estado das Comunidades 
Portuguesas visitou Monumento 
Português de Champigny 
No âmbito da sua primeira vista oficial a França, a nova Secretária de Estado 
das Comunidades Portuguesas passou pelo Monumento Português de Champingy.

que, na altura, era de ditadura. Aqui, foram acolhidos por amigos e 
familiares em condições de vida que não são dignas para o ser hu-
mano, mas daqui encontraram um certo carinho que lhes permitiu 
ganharem coragem e forças para trabalhar e conseguiram ter meios 
para depois terem uma vida muito melhor. Hoje, o facto de estarmos 
aqui presentes, e de termos entidades que nos reconhecem é bas-
tante importante. Nós, portugueses, de todo o lado o mundo, deixa-
mos marcas, esta é mais uma delas, porque tem bastante importan-
te e temos de dar revelo a todos estes valores. Nós, portugueses, 
somos humildes, mas somos muito corajosos, sabemos integrar nas 
comunidades e uma prova disso é o monumento que aqui está”, re-
feriu Joaquim Barros. É um monumento com grande significado e 
um símbolo para a comunidade. L
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Não restam dúvidas acerca dos inúmeros benefícios do Alho.
É um antibiótico natural, que combate muitas infeções, baixa o co-
lesterol, protege o coração e favorece a circulação sanguínea.

O Alho é uma força a ter em conta 

É um remédio para todos os males, afasta e cura qualquer peste, 
herpes labial, betão de febre, ferida ou úlcera, apaga manchas da 
pele, acalma a dor de ouvidos, é bom para a icterícia, cãibras, con-
vulsões e hemorróidas.

O Alho não é menos considerado nos nossos dias 

Tomado regularmente, cria no sistema imunitário uma grande resis-
tência à infecção.
Por ser antivírico, bactericida, anti-séptico deveria integrar sempre 
a nossa alimentação, pelo menos quando nos sentimos em baixo de 
forma. 
Tomado em quantidade, no início de uma constipação, pode ajudar 
a evitar o seu desenvolvimento. 
É um depurador poderoso e contém uma dose elevada de vitamina 
C, além de selénio, mineral antioxidante.
O Alho elimina eficazmente do organismo, algumas das toxinas mais 
nocivas é um poderoso aliado da nossa saúde.
O alho é ainda conhecido pelo bem que faz ao coração e por comba-
ter a hipertensão arterial.
Contém Alicina, substância que dilata os vasos sanguíneos e torna o 
sangue menos espesso.
Contém: Proteínas, Lipídios, Fibras, Potássio, Vitamina,  B1 (Tiamina), 
Vitamina C, Ácido Fólico, Fósforo, Cobre, Cálcio e Selênio.

Como escolher, guardar e usar o Alho

- Escolha cabeças de alho firmes, de casca fina, seca e sem grelo. 
- Guarde em local fresco e seco ou no frigorífico e consuma logo que 
possível.
Existem imensas formas de consumir alho, pois entra  na confecção 
de todo o tipo de receitas, mas podem também ser usados crus, em 
saladas e molhos ou mesmo em sumo, em pequena quantidade, 
misturados com outros ingredientes ou poderá assá-los no forno e 
servi-los como acompanhamento.

ara continuar a nossa já longa viagem ao reino das especia-
rias, hoje vou falar do Alho, como condimento e das suas vir-
tudes medicinais.

 

O Alho é uma planta de cultivo milenar oriunda do Oriente e da Eu-
ropa Meridional, pertenceu à família das “Liláceas” seu nome cientí-
fico é “allium sativum”.
É uma planta que pode atingir de 30 cm  até 120 cm de altura, e que 
forma um bulbo que contêm vários  bulbinhos  chamados (dentes).

O seu uso é empregado largamente como tempero em todas as co-
zinhas, seus “dentes” têm um gosto característico e activo, compor-
ta-se  como um excitante do apetite.

Existem três tipos de Alho

Distinguem-se  pela cor da película que envolve os bulbos: 
- Alho branco ou Alho comum, Alho rosa ou Alho temporão e Alho 
“rocambole” vermelho.

“A nossa boa e rica 
cozinha portuguesa”

P
Crónica de Victor Ferreira
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Receita do mês

Língua de Vitela
 ou Vaca estufada, 

com molho 
perfumado com 

Alho e acompanhada 
com Batatas, 

Cogumelos, 
Pimentos e Tomate.

Para 4 pessoas.

1 Língua de 1 kg
2 Tomates sem pele 

3 Pimentos
1 Cebola picada 

4 dentes de Alho 
0, 500 gr. de Batata nova pequeninas.

0,500 gr. de Cogumelos 
2 dc de Azeite 

25 cl. de natas (creme liquido)

Preparação:
Lave a língua, esfregue-a bem com uma escova ou mergulhe-a 

em água a ferver com um pouco de vinagre.
Passe por água fria e retire a gordura e alguns veios sanguíneos que estão à vista.

Ponha na panela de pressão com água e deixe cozer 30 minutos ou panela normal coberta durante 4 horas.
Retire a Língua passe-a  por água fria e retire a pele. Reserve a água onde a cozeu.

Corte os pimentos, os cogulemos e os tomates em pequenos dados.
Ponha uma caçarola em lume brando, com o azeite, a cebola picada e deixe aloirar. Junte o tomate e deixe refogar 

10 minutos. Molhe com um pouco da água onde cozeu a Língua e ponha os pimentos e os cogumelos.
Deixe refogar em lume muito brando cerca de 40 minutos e se necessário ponha mais água da cozedura.

Lave bem as batatas  deixe-as com a pele e corte em duas.
Corte a língua às fatias não muito finas e coloque dentro do refogado com as batatas.

Deixe em lume brando até as batatas estarem cozidas.
Retire o molho, mas deixe um pouco para manter tudo bem quente.

Preparação do molho:
Retire o germe do interior dos alhos e passe no mixeur.

Ponha o molho numa caçarola e junte os alhos triturados, deixe reduzir  em lume brando durante 10 minutos, junte 
as natas e deixe em lume forte até levantar fervura.

Apresentação: 
Ponha o molho no fundo do prato, disponha as fatias de Língua no meio (ver foto) as batatas em coroa e os pimen-

tos e os cogumelos intercalados.

Decoração: 
Um raminho de alecrim verde.

Bom apetite e até à próxima
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verdade, a Santa Casa da Misericórdia de 
Paris tem festejado durante todo este 
ano 2019 os seus primeiros 25 anos de-

pois da sua criação. É o seu primeiro ano de 
Jubileu. Durante todo este ano a Misericórdia 
de Paris tem levado a efeito uma série de ati-
vidades que todas vão no sentido da sua pro-
moção para ajudar quem precisa.  
Em Junho realizou a sua já habitual corrida, a 
6ª edição, e as Jornadas Sociais num acto mais 
solene – Jubileu - no Santuário de Nossa Se-
nhora de Fátima em Paris 19, a 16 de junho. 
Em organização avançada está o Jantar de Gala a realizar no dia 
16 de Novembro na Sala Vasco da Gama, na Rádio Alfa, servido 
pelo Restaurante “Canelas” e para a parte artística a Santa Casa 
conta com a participação de Lio, que será a segunda vez que esta 
conceituada artista participa generosamente na atividade da San-
ta Casa, e com Sou Alam, jovem artista da dita segunda geração 
da emigração portuguesa em França e ainda com o DJ Paulo - Spa-
ce Music 2 Feel The Music.  
É tradição a Santa Casa obter a oferta de uma obra de um dos artis-
tas plásticos na emigração para ali leiloar durante o jantar. Este ano 
a oferta foi feita por Jacqueline Pereira Sousa. 

Outras atividades: 
- Permanências sociais telefónicas diárias, e uma vez por semana 

nos locais administrativos com marcação prévia; 
- Campanha de Natal nas suas três vertentes: Jantar de Gala para 

obtenção de fundos; recolha e distribuição de produtos alimentí-
cios para os mais carenciados e apoio a detidos portugueses nas 
prisões francesas; 

- Visita aos presos de expressão portuguesa, sobretudo aos que 
mais carecem de apoio moral, material e afetivo; 

- Oferta de sepultura e de cerimónias fúnebres condignas aos por-
tugueses que falecem em França ao abandono; 

- Jornadas Sociais de reflexão organizadas uma vez por ano no 
Consulado Geral de Portugal em Paris ; 

- Participação em eventos e campanhas, organizadas pela comu-

É

A Santa Casa da Misericórdia de Paris 
no seu primeiro ano de jubileu

nidade, para angariação de fundos e divulgação 
das atividades da Santa Casa da Misericórdia de 
Paris. 
A Campanha de recolha de produtos alimentí-
cios deste ano começa logo a seguir ao Jantar 
de Gala do próximo dia 16 de Novembro em 
parceria com várias associações e comunidades 
católicas e a Santa Casa quer também solicitar 
este ano os centros de venda alimentar dirigi-
dos por empresários portugueses. 
Já temos a confirmação dos estabelecimentos :  

Portugal des Saveurs de Achères, Ibérico de Argenteuil e Les Halles 
du Portugal de Choisy-le-Roi. 
Outros estabelecimentos estão a ser solicitados e estamos confian-
tes que mais irão aderir a esta onda solidária. A Santa Casa está a 
mobilizar voluntários para a recolha destes produtos à porta dos es-
tabelecimentos que o consentirem. 
Em 2018, participaram na recolha e distribuíção de produtos, cer-
ca de 26 associações e comunidades cristãs portuguesas e foram 
comtempladas cerca de 300 famílias e pessoas individuais, pela qua-
dra do Natal e também ao longo do ano para quem necessitou e 
solicitou ajuda alimentar. 
Este ano, com o alargamento da recolha aos comércios portugue-
ses, esperamos que as quantidades possam ser suficientes para sa-
tisfazer o aumento dos pedidos. 
Também cada ano, por altura do Natal, em parceria com os consula-
dos das áreas dos centros prisionais, a Santa Casa procura ter con-
tactos com os reclusos das ditas áreas que o desejarem, para um 
donativo que lhes permita ter acesso a bens essências como pasta e 
escova de dentes, selos, cartas, etc. 
Foram contemplados em 2018, com um vale postal de 50, 00 Euros, 
232 detidos. 
Enfim, este ano, e para marcar o ano do seu primeiro Jubileu, a Santa 
Casa edita um livro que se encontra já no prelo e que retoma estes 
25 anos de atividade. 

Pelo Conselho administrativo da Santa Casa 
O Provedor António Fernandes 
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Caros compatriotas,

Em França, estima-se que vivam e trabalhem cerca de 1,3 mi-
lhões de franco-portugueses. No entanto, das 492.000 pessoas 
que são unicamente detentoras da nacionalidade portuguesa, 
apenas 82.000 estão inscritas nas listas eleitorais francesas.

Como sabem, as próximas eleições autárquicas “élections mu-
nicipales” terão lugar nos dias 15 e 22 de março de 2020. É um 
momento muito importante da vida local e todos os cidadãos 
da União Europeia, inclusive os Portugueses, são convidados a 
votar nessas eleições. Mas para que isso seja possível, devem 
proceder à inscrição nos cadernos eleitorais franceses impera-
tivamente até ao 7 de Fevereiro de 2020.

Assim, caso ainda não esteja inscrito, seria conveniente fazê-lo 
deslocando-se à Câmara Municipal “Mairie” da sua área de re-

Carlos Gonçalves
Deputado do PSD eleito pelas Comunidades

sidência para proceder à sua inscrição. É um processo simples e 
que não leva muito tempo a realizar.

Algumas semanas antes do escrutínio irá então receber o seu 
cartão de eleitor “carte d’électeur” com a indicação da mesa de 
voto onde poderá votar.

É essencial que os portugueses aumentem a sua participação na 
vida cívica local contribuindo assim de forma decisiva para a sua 
visibilidade e afirmação em França.

Agradecendo, desde já, toda a atenção que prestou a esta men-
sagem de apelo à participação cívica, apresento os meus melho-
res cumprimentos. 
“Quem vota conta”
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LEÃO
 (21/7 a 22/8)
Aconselha-se a exercitar 
o seu senso crítico no tra-
balho. Esta nova postura 
lhe trará grandes ganhos 
profissionais, desde que 
você não seja intolerante. 
Saber vencer também é 
fundamental!

VIRGEM ( 23/8 a 22/9 )
Vênus lhe proporciona-
rá a vontade de buscar 
coisas novas na sua vida. 
Que tal conhecer pessoas 
novas e ir a lugares que 
você sempre quis e não 

conseguiu ir? Vá em busca 
de lazer e de novas amiza-
des. Aventure-se!

BALANÇA
(23/9 a 22/10)
Enquanto Vênus estimu-
la sua vida sexual e acon-
selha você a intensificar 
seus relacionamentos 

pessoais, Marte sugere 
que pode haver certo des-
controle da sua parte. Crie 
vínculos afectivos, mas 
com tranquilidade!

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Vênus está em sua área de 
relacionamento, criando 
uma energia de afetuosi-
dade, trazendo mais in-
timidade para sua convi-
vência com as pessoas. 

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12 )
A energia da Lua lhe 
convida a cuidar mais 
de você e pensar no 
que pode ser feito 

para melhorar sua vida 
daqui por diante. Corra 
atrás da sua qualidade 
de vida. Controle-se!

CAPRICÓRNIO 
(22/12 a 20/1)
Hora de estabelecer 
que o que importa 
no quesito afectivo é 
qualidade e não quan-
tidade. Você está mais 
atraente do que nunca, 
mas se facilitar vai aca-
bar se envolvendo com 
pessoas erradas. 

AQUÁRIO 
(21/1 a 19/2)
Tenha cuidado hoje 
na hora de estabele-
cer contato com as 
pessoas da sua família. 
Terra dá-lhe a energia 
para reatar possíveis 
relacionamentos perdi-
dos. Procure a paz en-
tre vocês!

PEIXES 
(20/2 a 20/3)
Mercúrio sugere que 
você observe mais 
atentamente o seu 
lado intelectual. Com 

sua sensibilidade mais 
aguçada que de costu-
me, você vai perceber 
com quem deve se as-
sociar.

CARNEIRO 
(21/3 a 20/4)
A ligação Vênus-Plutão in-
dica que é hora de pensar 
mais atentamente na sua 
vida profissional. Com a 
carreira estabilizada, você 
vai poder projetar melhor o 
seu futuro.
 

TOURO (21/4 a 20/5)
Que tal dar uma repa-
ginada no visual e mos-
trar-se mais atraente 
aos olhos das outras 

pessoas? Invista na sua 
aparência e no seu conví-
vio com as pessoas. Esse 
é o momento de demons-
trar simpatia e carinho por 
quem está ao seu lado. 
 
GÊMEOS 
(21/5 a 20/6)
Com Jupiter em sua área 
de crise, você tende a sen-
tir a necessidade de ficar 

mais recluso. Mesmo não 
sendo um período aconse-
lhável para atividades so-
ciais, você pode se divertir 
no ambiente doméstico. 

CARANGUEJO 
(21/6 a 20/7)
A triangulação entre Vé-
nus e Plutão sugere que 

deve evitar gastos de ener-
gia e dinheiro em excesso. 
Busque momentos mais 
íntimos com aqueles que o 
cercam e nada de compras 
impulsivas. 
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Regime Fiscal 
Residentes Não Habituais
No último artigo abordámos os incentivos fiscais e não fiscais, pro-
movidos pelo Governo português de modo a incentivar o regresso 
às origens dos emigrantes portugueses.
No artigo deste mês mantemos o mesmo tema, mas desta feita 
abordamos o regime fiscal de tributação de residentes não habi-
tuais, sendo certo que este não se destine exclusivamente a emi-
grantes portugueses. 
O Regime dos Residentes não Habituais (RRNH) foi consagrado, entre 
nós, em 2009 pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de Setembro, e tra-
ta-se de um instrumento de política fiscal internacional que visa, entre 
outros (mas não só), estabelecer um incentivo à relocalização para o 
território português de profissionais em actividades de elevado valor.
Para beneficiar deste regime os cidadãos terão que, em primeiro 
lugar, pedir a emissão de um Número de Identificação Fiscal (NIF) 
português e registar-se como residentes em território nacional, po-
dendo fazê-lo desde que, ou tenham permanecido neste território 
por mais de 183 dias (seguidos ou interpolados) no período de um 
ano, ou possuam no território nacional habitação em condições que 
demonstrem a intenção de permanecer no nosso país (art. 16.º n.º 1 
do Código do IRS). Sendo considerados residentes e tendo tido re-
sidência fiscal fora de Portugal nos últimos cinco anos anteriores ao 
pedido, deverão solicitar a inscrição como residente não habitual até 
ao dia 31 de Março do ano seguinte àquele em que se tornem resi-
dentes no território nacional.
Reconhecido o Estatuto de Residente Não Habitual, os rendimentos 
que auferirem serão alvo de um processo especial de tributação, em 
sede de IRS, durante um período máximo de 10 anos, beneficiando 
de algumas vantagens.
Neste texto abordaremos apenas o regime de tributação dos ren-
dimentos de trabalho (dependente e independente) obtidos em 
Portugal, sendo que os demais benefícios fiscais deste regime serão 
abordados em artigos posteriores.

Estes rendimentos serão tributados a uma taxa especial de 20% des-
de que a actividade desenvolvida se enquadre na lista constante da 
Tabela de Actividades de Valor Acrescentado (recentemente altera-
da pela Portaria n.º 230/2019, de 23 de Julho). 
Esta lista, refere-se a actividades consideradas de valor acrescenta-
do para o mercado nacional em função de determinadas competên-
cias especializadas ou de dificuldades de recrutamento de profissio-
nais neste âmbito. 
Inclui, desde logo, profissões relacionadas com o exercício de acti-
vidades de Direcção (geral/executiva, mas também administrativa, 
comercial, de produção e de hotelaria e restauração), de Especiali-
zação em determinadas Áreas Científicas (física, matemática e enge-
nharias), de Medicina e Medicina Dentária, de Ensino Superior, e de 
Tecnologias de Informação.
Inclui, também, e devido à recente alteração da referida tabela, o 
exercício de profissões relacionadas com a Agricultura e Produção 
Animal, a Floresta (onde se inclui a caça e a pesca), a Indústria e a 
Construção, e ainda a Instalação e Montagem de Máquinas.
Note-se, no entanto, que os profissionais que exercem este tipo de 
actividades terão que possuir, pelo menos e de forma alternativa, 
o nível 4 de qualificação do Quadro Europeu de Qualificação ou o 
nível 35 da Classificação Internacional Tipo da Educação (que corres-
pondem, grosso modo, ao ensino secundário técnico-profissional) 
ou serem detentores de cinco anos de experiência profissional devi-
damente comprovada.
Esta nova tabela, ao ter correspondência directa com o Código das 
Profissões Portuguesas, parece ter alargado o leque das actividades 
abrangidas e simplificado a tarefa da sua interpretação. 
Apesar de parecer um procedimento aparentemente simples reco-
menda-se, ainda assim, o acompanhamento e o apoio jurídico segu-
ro no sentido de acautelar problemas futuros. Deste modo, garantir-
-se-á a segurança jurídica neste tipo de procedimentos.
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