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Lídia Sales — lidiasales@gmail.com

Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des é comemorado em todo o Mundo. Os por-
tugueses onde quer que se encontrem vivem 
Portugal. 

O Presidente da República Marcelo Rebelo de 
Sousa, tem desde 2016 comemorado este dia 

junto das comunidades. Neste ano, começaram em Lisboa e 
terminaram em Paris, em 2017 o início foi no Porto e termi-
naram no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, em 2018 em 
Ponta Delgada e na Costa Leste dos Estados Unidos, em 2019 
tiveram início em Portalegre e prosseguiram em Cabo Verde, 
na Praia e Mindelo.

Em 2020 devido à pandemia, as comemorações foram assi-
naladas com uma cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos e só 
com 6 convidados. Em 2021 o Presidente da República viajou 
até à Madeira. Este ano de 2022 Braga será a cidade onde as 
mesmas terão o seu início, seguirá para Londres e terminarão 
em Andorra.

Com esta manifestação da parte do Presidente da República, 
em incluir os portugueses que vivem fora de Portugal, neste 
dia, revela que as comunidades não são esquecidas.

Nesta edição foram muitos os portugueses que declararam à 
Lusopress o que para eles representa o 10 de junho.

E a Lusopress organizou a 11ª Gala de Portugueses de Valor, 
desta vez em França, com um jantar de gala na Sala Vasco de 
Gama, que foi acompanhado pela Banda Jazz Rive Droite Rive 
Gauche. Para 2023 em breve informarei o local em Portugal 
que nos irá receber.

D
10 de junho
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Mensagem de Sua Excelência o Presidente da República

Dia de Portugal – Lusopress
10 de JUNHO de 2022

Caras e caros compatriotas,

 O mês de junho celebra momentos felizes para os Portugue-
ses que vivem e trabalham fora das fronteiras físicas do nosso país. O 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é um dia 
especial para todos nós, mas sobretudo para quem está mais longe, 
como é o caso dos compatriotas e lusodescendentes espelhados pelo 
mundo.

 É com imensa alegria que, este ano, voltamos a celebrar o 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em Por-
tugal, na cidade de Braga, e também junto dos nossos compatriotas 
do Reino Único e de Andorra, regressando ao convívio fraterno com que temos vindo a assinalar esta data com compatriotas 
e lusodescendentes que residem e trabalham fora das fronteiras físicas de Portugal.

 É por isso que começo por agradecer à Lusopress a oportunidade de me dirigir a tantos outros de Vós. E fazendo-o 
trago três palavras.

 A primeira de gratidão. Gratidão por mais um ano de resistência e superação da pandemia. Agradecimento pelos 
sacrifícios passados à distância. Agradecimento pela saudade, pela não vinda, como ainda aconteceu com tantos de Vós no 
último verão, agradecimento pelo apoio que sempre deram a familiares e amigos, aos compatriotas residentes em Portugal. 
Nesta palavra de agradecimento cabe ainda uma referência à Vossa participação nos atos eleitorais que elegeram o novo 
Governo de Portugal. Participação que saúdo e que estimulo, reafirmando o meu empenhamento para que se ultrapassem 
dificuldades identificadas com que são confrontados os compatriotas votantes espalhados pelo mundo.

 A segunda palavra é de confiança. Os meses que se avizinham não deixarão de trazer, para nós portugueses, novos 
e ambiciosos desafios. Desde logo na recuperação do pós-pandemia, uma recuperação económica e social que já começamos 
e queremos continuar com a ajuda e o empenho de todos, independentemente do local que escolheram para viver ou tra-
balhar. Uma lição dos meses que atravessamos é a de que não há ilhas no nosso mundo. E nós, Portugal, nós compatriotas, 
somos tudo menos uma ilha. Fraternidade lusófona, integração europeia, relacionamento transatlântico, estreitamento euro-
-africano e ibero-americano, solidariedade multilateral são caminhos que devemos continuar a cultivar e a trilhar. É a nossa 
maneira de ser, mas é igualmente a nossa força, esta capacidade de estabelecer pontes entre culturas, civilizações, oceanos e 
continentes. Peço-vos que assim continuem, pensando no que significa essa dimensão global do Ser Português.

 Finalmente uma palavra devida ao momento presente, e à necessidade de nos afirmarmos como construtores de 
Paz. A paz para o povo ucraniano, que temos acolhido em Portugal e ajudado em todo o mundo. A paz pela compreensão 
dos sacrifícios vividos e pelo empenho na superação de desafios futuros. A paz como o exemplo que sempre demos, na nossa 
integração entre outros povos, culturas e sociedades.

Conto convosco. Portugal conta convosco.

Marcelo Rebelo de Sousa

Lisboa, Palácio de Belém, 3 de Maio de 2022
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Paulo Cafôfo
Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é um dia da maior importância para quem sente a portuga-
lidade. E a portugalidade é sentida à flor da pele, mais do que qualquer português, pelos portugueses que estão a residir 
no estrangeiro.

Neste Dia de Portugal, há esta união entre quem aqui reside e quem vive em outras latitudes, mas somos do mesmo sangue. 
É esta portugalidade que nos corre nas veias que faz com que um país que tenha 10 milhões de habitantes, tenha mais cinco 
milhões na nossa diáspora e faz com que esta grandiosidade de país com o povo que temos que seja relembrada neste dia, 
mas não só neste dia.

Que Portugal se lembre que é muito mais que as fronteiras que tem, Portugal é o povo que tem, que nasceu ou que tendo 
nascido noutros lugares acaba por fazer deste um grande país.
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10 de Junho e a riqueza do nome completo 
À ocasião celebrada no dia 10 de Junho convencionou-se, por economia de linguagem, chamar-se tão simplesmente de “Dia de Por-
tugal”. Mas, como se sabe, essa é a forma resumida de se referir o dia que, oficialmente, se escreve e diz assim: Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas.

Alguns poderão achar desnecessária uma designação tão longa. E outros tantos poderão até perguntar: se Camões é português e as 
Comunidades Portuguesas também, não será redundante nomeá-los? Não se trata tudo do mesmo? Não bastaria apenas “Dia de Por-
tugal”? A tudo isto responderia: não. E, para um previsível “porquê?”, teria nova réplica: porque sem Camões e sem as Comunidades 
Portuguesas, Portugal não seria o mesmo.

A Luís Vaz de Camões, Portugal deve uma das maiores obras de arte nacionais, Os Lusíadas, onde ao longo dos seus dez cantos é 
narrada a história de um povo que se atreveu a sonhar. Desse sonho resulta hoje um mundo lusófono com mais de 260 milhões de 
falantes espalhados em quatro continentes e em infinitos matizes que dialogam e cooperam entre si. A língua portuguesa e o seu vasto 
universo colocam Portugal na posição rara de ser, simultaneamente, ponto de partida, passagem e de chegada. Nem sempre foi assim, 
pensarão também alguns. Para responder-lhes, ninguém melhor do que o próprio Camões: “Mudam-se os tempos, mudam-se as von-
tades / Muda-se o ser, muda-se a confiança / Todo o mundo é composto de mudança / Tomando sempre novas qualidades”.

Às Comunidades Portuguesas, Portugal tem igualmente uma dívida incalculável. A sua história é também, cada uma à sua maneira, a de 
várias gerações de um só povo que se atreveu a sonhar. Em Portugal, todos conhecemos alguém que em seu tempo partiu em busca 
de uma vida melhor – e muitos de nós conhecem cada vez mais casos de portugueses que decidem voltar e assentar raízes no seu país, 
muitos deles através do Programa Regressar. 

Entre esses dois momentos, o da sua partida e do seu regresso, as Comunidades Portuguesas têm sido um importante veículo da 
nossa língua e da nossa cultura em todos os países onde se têm fixado. E, para lá disso, têm sido a prova dada da capacidade do povo 
português de ultrapassar dificuldades e de se integrar em qualquer parte do mundo – fazendo parte dela sem que, com isso, perca a 
sua identidade. Em caso algum as Comunidades Portuguesas deixaram Portugal ficar mal – e em caso algum poderá Portugal deixar as 
Comunidades Portuguesas ficarem mal.

Por isso, chegados a esta nossa data, importa recordar o que ela significa – e isso passa inevitavelmente por reconhecer o peso que o 
nome deste dia tem. Já escrevi que a economia de linguagem nos leva a falar do 10 de Junho tão somente como o Dia de Portugal. Mas 
há economias que em nada nos enriquecem. Por isso, desejo a todos um excelente Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas.

Luís Ferraz
Diretor-geral dos Assuntos Consulares 
e das Comunidades Portuguesas
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Mensagem sobre o Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portuguesas

Depois de quase dois anos de pandemia, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas volta a poder ser comemo-
rando num ambiente que nos permite um contacto mais próximo. Sem abandonar toda a precaução, podemos hoje reencontrar os 
nossos familiares, amigos e vizinhos, rever aqueles que estão mais longe e, de forma mais descansada, fazer planos para reencontros 
futuros – quem sabe, já no Verão! Comemorar é literalmente isso: “recordar em conjunto”, como nos diz a raiz latina da palavra. Re-
cordemos, pois, esse património que é o nosso, onde quer que estejamos e onde quer que tenhamos escolhido viver. 

E temos muito que comemorar. 

Este ano, teremos, enquanto comunidade, vivido mais tempo em Democracia do que em Ditadura. Quer isto dizer que, enquanto co-
munidade, os portugueses onde quer que estejam, fizeram uma escolha clara por um destino de liberdade e de progresso, um destino 
europeu. É igualmente isso que celebramos quando celebramos o 10 de Junho.

Também este ano, como saberão, decorre a Temporada Cruzada Portugal-França, no âmbito da qual mostramos no “Hexágono” 
o melhor da Arte e da Ciência portuguesas. Já nos próximos dias, poderemos ouvir em França interpretações contemporâneas do 
Fado (no 104), rever o melhor da Coleção Calouste Gulbenkian (no Hôtel de la Marine), visitar obras de grandes nomes da escultura, 
fotografia e cinema (no Centro Pompidou) ou da pintura (no Louvre, ou no Museu Cantini, em Marselha). Até Novembro, muito mais 
haverá para ouvir, ver, visitar, aprender. Fora da Saison, em Fontainebleau, Portugal é o país convidado do grande Festival de História 
da Arte que ali se realiza. Em Lille, uma peça do dramaturgo Tiago Rodrigues esteve recentemente em cartaz. Também assim come-
moramos juntos Portugal.

Por último, recordemos a solidariedade, esse traço que nos une e que tantas vezes testemunhei desde que cheguei a Paris. A eclosão 
da guerra na Ucrânia recorda-nos o quão sensível é a Paz e quão facilmente a tomamos por garantida. Não posso, pois, deixar de 
recordar convosco todos os que sofrem, os que viram as suas vidas destruídas ou interrompidas pelas guerras, os muitos que acolhe-
mos e que ajudamos sem distinção. Porque também assim somos Portugueses.

De Paris para toda a França: Viva Camões! Vivam as Comunidades Portuguesas! Viva Portugal!

Jorge 
Torres Pereira
Embaixador de Portugal em França
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Mensagem por ocasião do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portuguesas 
Aproveito esta oportunidade para me dirigir à Comunidade Portuguesa da área consular coberta pelo Consulado-geral de Portugal em Paris 
na passagem de mais um ano sobre a data de 10 de junho, data maior no calendário para todos nós, portugueses, o Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades Portuguesas.

Festejada um pouco por todo o Mundo e maioritariamente em todos os destinos da diáspora, na Europa e nos demais Continentes, também 
aqui em França e nesta área consular a data suscita conhecido entusiasmo, como comprovam as diferentes iniciativas que lhe conferem 
merecido destaque.

Não poderia ser de outro modo, de resto, tendo presente que as Comunidades Portuguesas são então igualmente colocadas em evidência, 
de par com o nosso poeta maior, terceira componente das comemorações em causa, elo fortemente reforçado pelo destaque especial que 
S.Exa. o Presidente da República lhes reservou nos últimos anos, neste contexto.

Na ocasião quero muito justamente sublinhar o importante contributo que as Comunidades Portuguesas sempre deram e continuam a dar 
para a afirmação de Portugal no Mundo, exemplos dos valores que nos animam, de paz e solidariedade, como sempre pude testemunhar no 
exercício das funções que me foram sendo confiadas no exterior.

Após dois anos de acrescidos constrangimentos, provocados pela pandemia, que muito limitaram o convívio associativo, comprometeram 
programas longamente delineados, prejudicaram práticas com enormes tradições, designadamente no seio do Movimento Associativo, é 
fundamental que as Comunidades Portuguesas retomem atividades e surjam reforçadas, sendo capazes de melhor responder aos desafios 
que se lhes colocam.

Pela minha parte, e sei que conto nesse propósito com toda a equipa de funcionários que integra o Consulado-geral de Portugal em Paris, 
reitero aqui a vontade de tudo fazer para que o Posto Consular responda a todas as solicitações que lhe são apresentadas da forma mais 
expedita e eficaz. Estamos a trabalhar nesse sentido, contando para o efeito com a particular atenção da Direção-geral dos Assuntos Consu-
lares e das Comunidades Portuguesas, seguindo as orientações de S. Exa. o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Reafirmo também o compromisso de me manter disponível relativamente ao Movimento Associativo e outros protagonistas da Comuni-
dade, no sentido de os estimular, apoiar e acompanhar nas iniciativas que tenham em vista concretizar, capazes de valorizar a presença 
portuguesa em França, facilitar e reforçar a ligação entre os dois países, ou divulgar a Língua e Cultura portuguesas.

A todos deixo votos de um excelente 10 de junho 2022, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Carlos Oliveira
Cônsul-geral em Paris
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O Dia de Portugal e a presença Portuguesa no mundo 
O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é uma oportunidade sempre muito importante para refletir sobre a presença 
portuguesa no mundo e o que isso significa para as comunidades e para o país. O pior que se pode fazer é continuar a olhar para a presença 
portuguesa no mundo na perspetiva limitada e redutora da emigração ou do emigrante. Somos muito mais que um fenómeno político, eco-
nómico ou sociológico. Somos um povo que transforma o mundo e é isso que é necessário compreender.

O mundo mudou, a estrutura e composição das comunidades também, a sociedade portuguesa transformou-se e, embora a incompreen-
são, ignorância e preconceito ainda persistam, a verdade é que este universo rico e denso de história e de humanidade é hoje melhor com-
preendido e valorizado do que há umas décadas atrás.

Foi feito um caminho muito importante de valorização e reconhecimento da relevância das nossas comunidades, para o qual o contributo 
dos governos, dos deputados na Assembleia da República, e das próprias comunidades através do movimento associativo ou dos conselhei-
ros do CCP foi relevante, pelas sucessivas chamadas de atenção para a realidade da presença portuguesa no mundo, um ativo fundamental 
para a afirmação do país.

Os deputados, tantas vezes incompreendidos e desvalorizados, estão no centro do debate político para a valorização das comunidades, 
com o permanente confronto democrático de posições, procurando sempre que os governos e a sociedade compreendam a sua relevância 
para o país e a necessidade de serem considerados como portugueses de parte inteira.

Um momento de viragem na relação com as comunidades foi a celebração do Dia de Portugal junto das comunidades portuguesas desde 
2016, em Paris, com a presença do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e de outras individualidades. Esta é uma celebração para ficar. 
Não há retrocesso possível. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa iniciaram esta prática. Os presidentes e primeiros-ministros no futuro 
terão de a continuar. É inegável que hoje se compreende melhor este universo extraordinário que são as comunidades portuguesas, entendidas 
como um ativo político, diplomático, económico e cultural de primeira grandeza. Basta olhar para a forma como a comunidade portuguesa está 
enraizada em países como a França, Luxemburgo, Estados Unidos ou Brasil para compreender que a sua relevância não pode ser negligenciada.

A imprensa das comunidades e, neste caso específico, também a Lusopress, tem dado um contributo determinante para dar visibilidade 
à importância das comunidades, criando nelas um corpo muito mais ativo, dinâmico e reivindicativo, dando ao mesmo tempo a conhecer 
quem são e o que fazem muitos dos protagonistas da diáspora e a importância que têm para Portugal e para os países de acolhimento.

Mas, claro, há ainda muito caminho para fazer. E quanto maior for este sentido de comunidade, que de forma nenhuma é sinónimo de 
fechamento sobre si próprio, bem pelo contrário, mais Portugal sai engrandecido. Na realidade, pode-se considerar que, para Portugal e 
os portugueses, não existem fronteiras nem geografias. O mundo é a nossa casa e onde quer que estejamos somos sempre muito conside-
rados e demonstramos uma grande capacidade de adaptação. Somos interpretes de culturas, como dizia Eduardo Lourenço ou, como dizia 
Eça de Queiroz, uma força de transformação civilizacional. E é este universalismo, humanismo e cosmopolitismo, que existe no presente e 
no legado português ao longo de muitas gerações de migrantes, em todos os continentes, que precisamos de projetar e continuar a cultivar, 
convivendo bem com todos em todo o mundo. Sempre fomos assim. Sempre seremos assim.

Paulo Pisco
Deputado do PS
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O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é um dia importante para todos os portugueses, para aquilo 
que nós entendemos como a Nação Portuguesa. Mas recordo a todos aqueles que acompanham particularmente esta data 
que o Dia de Portugal foi sempre festejado nas comunidades, e até mais festejado nas comunidades do que em Portugal. 

Felizmente temos um Presidente da República que em determinado momento entendeu associar-se às comunidades portu-
guesas para comemorar o Dia de Portugal. Foi uma alteração profunda naquilo que era a relação do país com as suas comu-
nidades espalhadas pelo mundo, mas independentemente dos presidentes anteriores e dos órgãos políticos não terem dado 
atenção as comunidades, elas nunca deixaram de organizar o seu Dia de Portugal com manifestações notáveis nos quatro 
continentes. 

É um dia fundamental porque é simbólico para todos os portugueses, nomeadamente par aqueles que no estrangeiro conti-
nuam a vincular a nossa língua, a nossa cultura, a dignificar o país e a serem nos quatro cantos do mundo os grandes embai-
xadores de Portugal.

O país deve muito às comunidades portuguesas e ter um dia que celebra o país, a sua cultura e o seu povo, e associá-lo ao 
grande poeta que foi Luís de Camões e também aos portugueses presentes no estrangeiro, apelidados de comunidades por-
tuguesas, é uma forma de reconhecimento daquele que é o verdadeiro país, Portugal, que é um país repartido pelo mundo.

Portanto, o 10 de Junho tem de ser celebrado onde existe Portugal, e Portugal existe no Porto, existe em Lisboa, existe na 
minha terra que é Castelo Branco, mas também existe nas comunidades portuguesas. Este ano, é bom ver o Presidente da 
República a comemorar também o Dia de Portugal em Londres. Feliz Dia de Portugal!

Carlos Gonçalves
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O Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades

O dia 10 de Junho de 1580 é a data da morte de Camões, sendo também este o dia dedicado ao Anjo Custódio de Portugal.

É também o dia da língua portuguesa, dos cidadãos portugueses e das Forças Armadas.

O dia 10 de Junho sempre foi muito importante para as comunidades portuguesas, nunca compreendi porque foi preciso esperar 
até 2016, para ser celebrado no estrangeiro.

Temos que agradecer ao nosso Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa, ter tomado a iniciativa de pela 
primeira vez, celebrar o 10 de Junho fora de Portugal, tendo começado com a comunidade portuguesa que vive em França. Esta 
data ficou ainda mais importante para nós que não vivemos em Portugal.

Este dia devia ser celebrado como um dia de liberdade, como o 25 de Abril, tendo neste momento ainda mais importância, devido 
à situação que se está a passar na Europa.

Temos orgulho de ser portugueses, nós, que vivemos fora. Quando se fala de Portugal o nosso coração bate mais forte, quando 
ouvimos o Hino Nacional arrepiamo-nos de emoção.

Eu diria aos portugueses que vivem no estrangeiro, que não mudem, porque penso que são ainda mais portugueses que os 
portugueses que vivem em Portugal, que transmitam a língua e a história portuguesa aos filhos, que os coloquem nas aulas de 
português e que não se esqueçam do dia 10 de Junho, uma data muito importante para nós que vivemos fora de Portugal.

Mapril Baptista
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Que significado tem, para si, o feriado 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades?
Para mim é um dia importante porque é a festa de Portugal, do nosso país, mas também cá fora, das comunidades. Há alguns anos, 
juntamente com o Jorge Mendes e com a Câmara de Comércio foi começarmos a organizar uma festa no dia 10 de Junho. Trazemos 
músicos portugueses conhecidos, preparamos um local e com os nossos produtos – sardinhas, caldo verde, cerveja, queijo – festeja-
mos esse dia. Já chegamos a ser cerca de 600 pessoas. É um dia que sempre está na memória dos portugueses. 

Sendo um português residente no estrangeiro, sente que o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades é vivido de forma diferente?
Para mim é como se fosse um feriado francês. É um dia em que me reúno com os amigos, falamos do país, e sentimos aquela nostalgia 
de não estarmos no país. 

Desde 2016 que o dia é celebrado também junto das comunidades portuguesas. Que tem importância teve esta mudança de atitude 
das autoridades portuguesas? 
No sul de França somos um pouco esquecidos, mas nos últimos anos temos deputados e os Secretários de Estado que têm visitado 
esta comunidade. Eu nem acredito que numa democracia temos um presidente tão perfeito. Até me faz medo. Depois dele, quem 
virá? Ele está em todo o lado. Primeiro, gostei porque se assume como presidente de todos os portugueses. Parece simples, mas há 
poucos que o dizem. Sinto-me mesmo orgulhoso de ter um presidente como ele. É importante que os portugueses do país conheçam 
quem está fora.

Para si, que temas deviam ser lembrados neste Dia de Portugal? 
Se tivéssemos de fazer um trabalho mais profundo, acho que a malta não sabe bem o que este dia representa. Temos um país com 
uma história fantástica, mas que se anda a esquecer. Quando era miúdo falava-se mais na nossa história, agora não se fala tanto. Nes-
te dia, devíamos recordar mais o que Portugal já foi. Nunca houve um país tão pequeno em território com uma história tão grande. E 
esta história nunca foi bem contada, porque fora do país ela não é conhecida. 

O que mais o orgulha no nosso país? Que características, elementos ou ações o fazem ter orgulho de Portugal?
É uma questão complicada, que tento responder da seguinte forma: se eu nascesse amanhã, que nacionalidade queria ter? Só podia 
ser a portuguesa. Acho que resume tudo. Sou português com orgulho, e irei terminar em Portugal. 

Deixe uma mensagem a todos os portugueses sobre o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.
Temos de não esquecer o país que já fomos, a história que temos, os homens de valor que continuamos a ser. Somos um país onde 
impera o respeito, coisas que não acontece em todo o lado. Temos paisagens bonitas e espero que explorem mais o nosso belo país. 
Continuamos a ser um grande país, com pessoas como o nosso Presidente da República. 

Joaquim Pires        
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Que significado tem, para si, o feriado 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades?
O dia 10 de Junho foi sempre um dia importante para nós portugueses. Para mim tem um grande significado porque celebro o 
dia do meu país, mesmo não estando fisicamente a morar a Portugal. 

Sendo um português residente no estrangeiro, sente que o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades é vivido de forma dife-
rente?
Sim, é um dia especial para mim, que me marca de forma especial. É um dia histórico para a nação portuguesa e eu, como portu-
guês que reside no estrangeiro, faz-me lembrar ainda mais da história e da cultura do meu país.

Desde 2016 que o dia é celebrado também junto das comunidades portuguesas. Que tem importância teve esta mudança de atitu-
de das autoridades portuguesas?
Serve como valorização para as comunidades portuguesas, por isso acho que foi uma boa iniciativa das autoridades políticas 
portuguesas. O povo português da diáspora sempre foi um pouco esquecido e desde então que passamos a ser tidos em conta 
neste dia tão importante. Afinal de contas, também se celebra o Dia das Comunidades Portuguesas, por isso faz todo o sentido 
ser celebrado junto da diáspora.

Para si, que temas deviam ser lembrados neste Dia de Portugal? 
Sobretudo, falar de uma estratégia conjunta para o país, pondo em evidência o desenvolvimento económico orientado para os 
investidores.  

O que mais o orgulha no nosso país? Que características, elementos ou ações o fazem ter orgulho de Portugal?
Antes de tudo, o desenvolvimento que teve o país, com vias de comunicação e infraestruturas que não tínhamos antigamente. É 
um país hoje muito mais evoluído ao nível informático e com outras capacidades e potencialidades. 

Deixe uma mensagem a todos os portugueses sobre o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.
Que sejam orgulhosos de serem portugueses.

Arthur Brás
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Que significado tem, para si, o feriado 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades?
Para mim é um grande dia. Evidencia um grande homem que muito trabalhou e contribuiu para a história de Portugal, que foi 
Luís de Camões. Coloca em destaque os milhões de portugueses que vivem espalhados pelo mundo. Celebra, acima de tudo, o 
grande país que é Portugal.

Sendo um português residente no estrangeiro, sente que o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades é vivido de forma dife-
rente?
Se fosse em Portugal, seria diferente. O povo português manifesta-se muito sobre este dia, aqui no estrangeiro passa mais des-
percebido. Apenas entre a comunidade portuguesa é que existem algumas manifestações.

Desde 2016 que o dia é celebrado também junto das comunidades portuguesas. Que tem importância teve esta mudança de atitu-
de das autoridades portuguesas?
Eu penso que sim, é sempre bom e temos de evoluir de maneira a colocar sempre em valor este dia que é importante para todos 
nós emigrantes.

Para si, que temas deviam ser lembrados neste Dia de Portugal? 
Hoje, estamos a viver uma época um pouco complicado a nível mundial, mas penso que temos de fazer o máximo para avançar 
e conseguir desenvolver as relações ao nível europeu e mundial.

O que mais o orgulha no nosso país? Que características, elementos ou ações o fazem ter orgulho de Portugal?
Eu gosto do nosso país de uma forma geral. Estou ausente há 58 anos, mas hoje tenho um grande prazer em ir a Portugal porque 
sinto que o povo português evoluiu de forma formidável, tem uma enorme capacidade. Em 1974, com a Revolução dos Cravos, 
não houve qualquer morte, só isso mostra a civilização do povo português, o nosso sangue-frio.

Deixe uma mensagem a todos os portugueses sobre o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.
Tenham orgulho de ser portugueses. Somos de um país pequeno, onde se viveu com muitas dificuldades, mas hoje evoluiu bas-
tante. Eu tenho honra de ser português e quero dizer a todos os meus compatriotas que continuem sempre nesta linha. O povo 
português está bem visto no mundo inteiro.

Joaquim Filipe                                              



19



20

Que significado tem, para si, o feriado 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades?
O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades é o dia do orgulho em ser Português. Neste dia feriado, e com as festividades 
que o rodeiam, é simplesmente um momento único para que todos nós possamos celebrar e, sobretudo, tomar consciência da 
riqueza do nosso país através da história.

Sendo um português residente no estrangeiro, sente que o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades é vivido de forma 
diferente?
O facto de estar ausente do território nacional acentua muito mais a nossa fibra patriótica, e o povo português é um povo 
bastante humilde, mas muito orgulhoso. Cada português no mundo é uma bandeira nacional enraizada no solo estrangeiro.

Desde 2016 que o dia é celebrado também junto das comunidades portuguesas. Que tem importância teve esta mudança de 
atitude das autoridades portuguesas?
O facto é que em 2016 o nosso Presidente da República Marcelo Rebelo De Sousa fez história ao estar presente no Dia de 
Portugal, em Paris, pela primeira vez na história da República Portuguesa. Mesmo que isso tenha chocado os portugueses do 
território físico português, para nós que todos os dias nos batemos para honrar a nossa pátria, a nossa língua, a nossa história, 
as nossas tradições e as cores da nossa bandeira, foi importante. Foi certamente o ato que mais marcará a história da Repú-
blica porque os milhares de portugueses ou lusodescendentes espalhados pelo mundo viram nesta atitude o reconhecimento 
pelo Estado Português do valor dos “conquistadores da era moderna”: os emigrantes.

Para si, que temas deviam ser lembrados neste Dia de Portugal? 
Neste dia, além de relembrar quem fomos no passado, deveríamos acentuar no facto que Portugal e os portugueses são, e 
somos, o povo mais competente, mais conceituado, com a maior capacidade de sucesso. E que temos em Portugal o território 
mais propício e mais seguro para ter uma vida feliz.

O que mais o orgulha no nosso país? Que características, elementos ou ações o fazem ter orgulho de Portugal?
O maior orgulho é a nossa pátria, os nossos vencedores, os nossos campeões, o facto de sermos um território sem inimigos, e 
que é atualmente o quarto país do mundo mais seguro para viver.

Deixe uma mensagem a todos os portugueses sobre o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.
Caros compatriotas, sejamos orgulhosos do nosso passado, incansáveis no ato presente e crentes na nossa capacidade para 
o futuro. Ser português é uma honra e um orgulho. Ser português é uma riqueza única. Viva os portugueses e Viva Portugal.

Joaquim Barros
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Que significado tem, para si, o feriado 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades?
Como patriota português, e com todo o orgulho, é um prazer contar com este pai que é um Homem de um grande valor. Parece-me natu-
ral celebrar este grande poeta com uma alma de aventureiro. Camões é uma das figuras mais marcantes da nossa história e dedicar um dia 
de feriado para honrar a sua memória e todas as suas obras é mais que merecido, visto tudo o que ele deu ao nosso povo.

Sendo um português residente no estrangeiro, sente que o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades é vivido de forma diferente?
Vivo em França há 52 anos, mas o meu coração pertence ao meu querido Portugal. Estarei eternamente grato a França por me ter ajudado 
a construir o meu futuro, e ter-me dado todas as oportunidades para chegar aqui. Como muitos portugueses que se reconhecerão nas 
minhas palavras, Portugal estará sempre nas minhas veias. A sua história está dentro de mim e traz-me conforto. É um orgulho fazer parte 
desta magnifica nação. Nunca cortei os laços com Portugal: com a minha esposa, abrimos empresas e contratamos funcionários. Trabalha-
mos em colaboração com empresas locais, para poder ter os seus produtos exportados nas nossas empresas na Europa, em particular. A 
minha esposa, tanto como eu, nascemos em Portugal, os nossos filhos e netos nasceram em França, mas têm como nós uma paixão pelas 
nossas raízes. Como Camões, esforçamo-nos para mantar esse sentimento de orgulho do nosso país. Existem imensos Camões no mundo.

Desde 2016 que o dia é celebrado também junto das comunidades portuguesas. Que tem importância teve esta mudança de atitude das 
autoridades portuguesas?
Penso que estes acontecimentos importantes devem ser celebrados, porque representam a força e a união de um povo, e isso é uma bela 
iniciativa.

Para si, que temas deviam ser lembrados neste Dia de Portugal? 
É essencial recordar as ações de Camões, os seus compromissos, os traços do passado que nos deixou numa das formas mais belas que 
podem existir, a escrita. As palavras não se esquecem. Para mim é importante de celebrar as nossas raízes, as nossas conquistas, os mo-
mentos de alegria que o povo português atravessou há séculos.

O que mais o orgulha no nosso país? Que características, elementos ou ações o fazem ter orgulho de Portugal?
Temos de ter orgulho nos nossos antepassados, família, e de ter nascido num país com uma beleza inigualável. Um país onde as pessoas 
são inteligentes, respeitadoras, trabalhadoras e particularmente sabem receber. Um país onde o sol não brilha apenas no céu, mas tam-
bém em cada um dos nossos corações. Além disso, temos que nos lembrar que a língua portuguesa é lembrada como a língua de Camões, 
como a língua francesa é lembrada como a língua de Molière. Isso demonstra a grande importância que este grande senhor teve para o 
nosso país.

Deixe uma mensagem a todos os portugueses sobre o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.
É uma grande pena não ter Camões ao nosso lado para festejar e poder agradecer por todo o caminho que ele deixou na nossa história e 
no nosso país.

Ângelo da Silva
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Lusopress 
realizou a 11ª gala 
dos Portugueses 
de Valor em Paris
A iniciativa anual realizada pela Lusopress desde 2011, pretende distinguir o mérito 
de portugueses que, em vários países, tiveram um percurso dignificante para eles 
mesmos, para as comunidades onde se inserem e para o nosso país. 
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São nomeados 100 portugueses com um percurso profissional, pessoal ou associativo 
de destaque. Os vencedores, dez, são escolhidos a partir de uma seleção 
de 100 pessoas cujas histórias são reunidas no livro “Portugueses de Valor” 
e em vídeos colocados na Lusopress TV.
A iniciativa teve as suas duas primeiras edições em Paris, tendo depois sido 
realizada em Tróia, Viana do Castelo, Açores, Leiria, Chaves, Figueira da Foz, Faro 
e Bragança. Este ano, regressou a França e a 11º edição realizou-se 
na sala Vasco da Gama, em Valenton.

2022
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A iniciativa Portugueses de Valor atingiu as 11 edições com 
uma gala realizada na Sala Vasco da Gama, em Valenton. 
Regressando às suas origens, a iniciativa da Lusopress 

voltou a ser realizada em França, reunindo portugueses que se 
encontram espalhados pelo mundo, com um percurso profissio-
nal, pessoal ou associativo de destaque.

O Cônsul-Geral de Portugal em Paris marcou presença pela pri-
meira vez na iniciativa da Lusopress, e reconheceu o mérito da 
mesma. “Parece-me que se enquadra na dinâmica da Lusopress, 
que é louvável, no sentido de identificar pessoas que de outra 
maneira passavam despercebidas e que têm valor no contexto 
da comunidade, e por isso mesmo de chama Portugueses de 
Valor. Têm percursos que servem de exemplo para todos nós e 
que são inspiradores”, disse. Presença habitual nesta iniciativa 
é o deputado Paulo Pisco que realçou a importância do aconte-
cimento. “Une a nossa comunidade, traz ao conhecimento de 
todos nós muitas vezes novos valores, protagonistas da nossa 
comunidade, e este é um dos aspetos de grande importância 
porque acaba por dar uma projeção a pessoas que, muitas vezes, 
não são tao conhecidas quanto isso”.

A gala começou com a entoação do hino nacional português, se-
guindo-se uma mensagem do Presidente da República Portugue-
sa, Marcelo Rebelo de Sousa. Antes da grande revelação houve 
ainda espaço para a atribuição de prémios de Honra e Mérito, 
atribuídos por José Gomes de Sá e Lídia Sales. Os contemplados 
foram Nuno Giga do Banque BCP, Isidro de Brito da organização 
Miss Portuguesa, Carlos Oliveira Cônsul-Geral de Portugal em 
Paris, Sylvie Fernandes do CIC Iberbanco, Rita Coutinho e Joana 
Marcelino, ambas arquitetas em Leiria, Maria Oliveira membro 
ativo da comunidade portuguesa em Paris, Rui Lafayette agente 
de viagens na empresa MZ Voyages, Ildeberto Medina, empre-
sário de sucesso nos Estados Unidos da América, Eduardo Hen-
riques diretor da AICEP em Paris e Wilkerson Alves, colaborador 
da Lusopress. No final, os anfitriões Lídia Sales e José Gomes de 
Sá fizeram um balanço positivo da organização. “Foi uma gala 
atípica, em que voltamos à sala Vasco da Gama, mas correu tudo 
bem. Quanto às nomeações e aos prémios, é sempre difícil por-
que concluímos que quase todos merecem ganhar. As regras di-
tam que só dez ganham em cada ano, mas o júri resolveu bem 
e espero que tenham ficado contentes”, salientou Lídia Sales. 
Gomes de Sá enalteceu “a equipa que trabalha connosco e com 
as pessoas que nós conhecemos. A cada ano que passa criámos 
mais amigos que ficam para a posterioridade, mais emoções que 
vêm ao decima e mais impacto para a opinião pública”.

A gala foi apresentada por Ricardo José e Élodie Morais, e o 
jantar foi animado pelo grupo de jazz Rive Droite, Rive Gauche. 
Os presentes na sala foram ainda contemplados com ofertas da 
empresa Essências de Portugal. Focados em satisfazer os seus 
desejos, Essências de Portugal oferece uma gama exclusiva de 
sabonetes perfumados e dermatológicos. Criada em 2017 e des-
de cedo primando por marcar a diferença, oferecendo produtos 
exclusivos e especiais. Mantendo este ideal, a marca tem vindo 
a evoluir naturalmente, e para o conseguir recorre a produtores 
locais por forma a incorporar nos produtos aquilo que melhor 
se faz em Portugal, desde a madeira às costureiras, da cortiça 
às essências, dos artesãos aos ingredientes locais (azeite e óleo 
de grainha de uva). Quem compra os produtos identificará sem-
pre um pouco de Portugal nos mesmos, daí o nome Essências de 
Portugal. Para o próximo ano, fica a previsão de um regresso a 
Portugal para a 12º edição. 
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A iniciativa Portugueses de Valor atingiu as 11 edições com uma gala 
realizada na Sala Vasco da Gama, em Valenton. Regressando às suas 
origens, a iniciativa da Lusopress voltou a ser realizada em França, 
reunindo portugueses que se encontram espalhados pelo mundo, 
com um percurso profissional, pessoal ou associativo de destaque.
O Cônsul-Geral de Portugal em Paris marcou presença pela primei-
ra vez na iniciativa da Lusopress, e reconheceu o mérito da mesma. 
“Parece-me que se enquadra na dinâmica da Lusopress, que é lou-
vável, no sentido de identificar pessoas que de outra maneira pas-
savam despercebidas e que têm valor no contexto da comunidade, 
e por isso mesmo de chama Portugueses de Valor. Têm percursos 
que servem de exemplo para todos nós e que são inspiradores”, dis-
se. Presença habitual nesta iniciativa é o deputado Paulo Pisco que 
realçou a importância do acontecimento. “Une a nossa comunida-
de, traz ao conhecimento de todos nós muitas vezes novos valores, 
protagonistas da nossa comunidade, e este é um dos aspetos de 
grande importância porque acaba por dar uma projeção a pessoas 
que, muitas vezes, não são tao conhecidas quanto isso”.
A gala começou com a entoação do hino nacional português, seguin-
do-se uma mensagem do Presidente da República Portuguesa, Mar-
celo Rebelo de Sousa. Antes da grande revelação houve ainda espa-
ço para a atribuição de prémios de Honra e Mérito, atribuídos por 
José Gomes de Sá e Lídia Sales. Os contemplados foram Nuno Giga 
do Banque BCP, Isidro de Brito da organização Miss Portuguesa, Car-
los Oliveira Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Sylvie Fernandes do 
CIC Iberbanco, Rita Coutinho e Joana Marcelino, ambas arquitetas 
em Leiria, Maria Oliveira membro ativo da comunidade portuguesa 
em Paris, Rui Lafayette agente de viagens na empresa MZ Voyages, 

Ildeberto Medina, empresário de sucesso nos Estados Unidos da 
América, Eduardo Henriques diretor da AICEP em Paris e Wilkerson 
Alves, colaborador da Lusopress. No final, os anfitriões Lídia Sales e 
José Gomes de Sá fizeram um balanço positivo da organização. “Foi 
uma gala atípica, em que voltamos à sala Vasco da Gama, mas correu 
tudo bem. Quanto às nomeações e aos prémios, é sempre difícil por-
que concluímos que quase todos merecem ganhar. As regras ditam 
que só dez ganham em cada ano, mas o júri resolveu bem e espero 
que tenham ficado contentes”, salientou Lídia Sales. Gomes de Sá 
enalteceu “a equipa que trabalha connosco e com as pessoas que 
nós conhecemos. A cada ano que passa criámos mais amigos que fi-
cam para a posterioridade, mais emoções que vêm ao decima e mais 
impacto para a opinião pública”.
A gala foi apresentada por Ricardo José e Élodie Morais, e o jantar 
foi animado pelo grupo de jazz Rive Droite, Rive Gauche. Os pre-
sentes na sala foram ainda contemplados com ofertas da empresa 
Essências de Portugal. Focados em satisfazer os seus desejos, Es-
sências de Portugal oferece uma gama exclusiva de sabonetes per-
fumados e dermatológicos. Criada em 2017 e desde cedo primando 
por marcar a diferença, oferecendo produtos exclusivos e especiais. 
Mantendo este ideal, a marca tem vindo a evoluir naturalmente, e 
para o conseguir recorre a produtores locais por forma a incorporar 
nos produtos aquilo que melhor se faz em Portugal, desde a madeira 
às costureiras, da cortiça às essências, dos artesãos aos ingredientes 
locais (azeite e óleo de grainha de uva). Quem compra os produtos 
identificará sempre um pouco de Portugal nos mesmos, daí o nome 
Essências de Portugal. Para o próximo ano, fica a previsão de um 
regresso a Portugal para a 12º edição. 
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Os vencedores de 2022 dos Portugueses de Valor foram escolhidos 
pelo júri, composto por Armindo Freire, Joaquim Filipe, Lídia Sales 
e presidido por Pedroso Leal. No seu discurso, Pedroso Leal desta-
cou o empreendedorismo e a inovação. “Refletindo convosco, sobre 
estes dois temas ou qualidades intrínsecas de alguns, concluímos 
indubitavelmente que estas características, entre outras, são uma 
imagem de marca entres as nossas comunidades portuguesas na 
diáspora. Podemos assim deduzir todos, a razão pela qual estamos 
hoje aqui? Porque empreendedores como o Gomes de Sá e a Lídia 
Sales, arriscaram e investiram de si e sob o lema ‘Unindo os Portu-
gueses’, conseguindo preencher os nossos momentos, o nosso ego 
de bons portugueses e ainda criaram outras oportunidades. Isto é, 
naturalmente, empreendorismo, puro empreendorismo. E inovando, 
sempre o fizeram, foram ainda mais longe, trazendo ao conjunto ou-
tras iniciativas e outros momentos de elevada performance, sempre 
no alcance de enaltecer e enaltecendo a cultura e os portugueses. 
Podemos assim concluir, que todos estaríamos menos ricos, se esta 
equipa de excelência da Lusopress estivesse ausente das novas vidas 

Quem foram os vencedores?
quotidianas. O nosso muito obrigado, a todos vós equipe Lusopress! 
Quanto à minha presença aqui, na qualidade de membro do júri dos 
Portugueses de Valor 2022, já numa repetida missão, num interregno 
de seis anos, posso afirmar que o crescendo desta iniciativa, vai tor-
nando mais difícil a missão da sua escolha. O desenvolvimento desta 
iniciativa, já numa dimensão de acolhimento alargado às nossas co-
munidades portuguesas, em vários países, recolhe hoje outros tantos 
candidatos e possíveis galardoados que engrandecem, em cada mo-
mento, a interminável lista de Portugueses de Valor. Também por essa 
razão, aqui fica o nosso expresso reconhecimento pelo seu elevado 
valor, a todos os que integraram a lista dos possíveis e em particular 
aos distinguidos com o prémio de Português de Valor 2022. Sois todos 
vós, o vosso valor de portugueses, a razão principal desta atividade e 
da nossa presença aqui. A concluir, desejo que nem os Covid, nem a 
guerra sejam impedimento para que a Lusopress continue a unir os 
portugueses. Porque será sempre mais o que nos une que aquilo que 
eventualmente nos separa”. Chegado o grande momento da noite, 
foram revelados os 10 premiados, por ordem aleatória. 

Dominic Fernandes
Dominic Silva Fernandes nasceu a 1 fevereiro de 1976 em França. 
Apesar disso, é o sangue português que lhe corre nas veias. O pai 
era natural de Arouca e a mãe da região de Leiria, mas foi em Paris 
que construíram uma vida em conjunto e onde nasceu Dominic e o 
seu irmão. Começou a trabalhar com 18 anos a embalar caixas de 
telemóveis. Ao fim de três meses cansou-se do trabalho e foi con-
vidado pelo presidente da empresa, de nacionalidade grega, a ser 
comercial de telemóveis para a zona de Paris. Três meses volvidos já 
era o maior vendedor de telemóveis em todo o território francês. En-
tretanto, surge uma vaga na empresa: o cargo de presidente a nível 
nacional. Dominic foi a pessoa nomeada, corria o ano 1995, ano em 
que assumiu o cargo, até 2004, quando abriu a sua própria empre-
sa. Dedica-se unicamente à importação e exportação de telemóveis, 
mas a sua empresa – Bluetooth, é um caso de sucesso em todo o 
mundo. Em criança, sonhava ter uma casa bonita. Hoje, admite que 
tem os senhos todos concretizados, o que agora gosta de fazer é 
ajudar quem mais precisa. Dominic mostra que sem ter grandes es-
tudos, com força e querer, as pessoas conseguem chegar onde qui-
serem. A solidariedade é um dos pontos fortes da sua vida. Durante 
a pandemia de Covid-19 ajudou a Câmara Municipal de Arouca, os 
Bombeiros de Arouca, o Hospital de Santa Maria da Feira, o Hospi-
tal de São João, no Porto, várias instituições e hospitais em França 
também. 

Pedro Lopes
Pedro Lopes é natural de Ourém, onde nasceu em 1973. Foi entre a 
venda numa taberna de mercearia e moagem que cresceu, ajudando 
sempre os pais. Aos 10 anos foi para o Seminário em Fátima, onde 
permaneceu algum tempo. Fez um curso na escola técnico profissio-
nal de Ourém, começando por trabalhar na venda de brindes publi-
citários, antes de entrar na mediação imobiliária, com uma empresa 
própria. A origem da empresa está assente em Pedro Lopes que, em 
junho de 1995, iniciou a atividade de mediação em nome individual. 
Um ano depois, criou a “IMOURÉM – Administração de Imóveis, 
Lda”, que acumulava no seu objeto social a mediação imobiliária, 
gerir condomínios, limpezas e outras pequenas obras. Devido a uma 
exigência legislativa, foi necessário a automatização da atividade da 
mediação imobiliária, surgindo assim, em 1999, a “Impacto Verde – 
Mediação Imobiliária, Lda”, que desde o início teve uma aposta de 
forma mais especial no mercado de arrendamento. Empreendedor 
nato, Pedro Lopes enveredou também pela área da construção. 
“Comecei a construir algumas moradias em 2002/2003, prédios em 
2006, mas sempre me dediquei muito à conclusão de imóveis que es-
tivessem por acabar, tanto particulares, como da banca e de fundos 
de investimento”. Nunca baixando os braços, segue-se outro proje-
to na vida de Pedro Lopes. “Estou a fazer um agroturismo na zona 
de Aljustrel com 12 quartos, com salão multiusos para eventos, perto 
da Barragem do Roxo”.
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Hugo Morgado
Hugo Morgado nasceu em Nogent-sur-Marne, mas assume que se 
sente mais português que francês. Com um ano de idade, seguiu 
com os pais para Portugal, lá permanecendo durante sete anos. Foi 
numa localidade, perto da cidade de Óbidos, que passou a maior par-
te da sua infância. O seu regresso a França ainda hoje lhe está grava-
do na memória.  “Foi nu dia de Inverno, cheio de neve, coisa que eu 
nunca tinha visto na vida. Tinha oito anos de idade e ver a nova vida, 
em Paris, um centro totalmente urbanizado, foi uma grande surpre-
sa para mim. Já no seu país de nascença, completou a sua formação, 
tirando um curso superior de Administração e Gestão de Empresas. 
Começou a trabalhar, juntamente com a mãe, nas agências de via-
gens, um negócio que ainda hoje é detido pela família. Seguiu-se 
uma experiência de cinco anos num banco, tendo chegado a diretor 
de agência, até que passou a gerir a Multipompage, uma empresa 
reconhecida em Paris pela especialidade em bombagem de betão. 
“Sonhava não viver um dia-a-dia fechado e monótono e, hoje, tenho 
a grande vantagem, que alcancei na vida, de ter essa liberdade nas 
minhas ações. Tenho o poder de decisão, onde posso escolher os 
caminhos por onde posso seguir”. Hugo não esquece também a sua 
vertente mais solidária, apoiando clubes associativos e a associação 
Les Copains d´Hugo, associação à qual reconhece grande mérito 
pelo trabalho desenvolvido. 

Carla Fernandes
Carla Fernandes nasceu em 1981, na pequena aldeia de Cabanas, 
pertencente ao concelho de Macedo de Cavaleiros, em Bragança. 
Esteve até aos nove anos em Portugal, período que ía a pé para a 
escola com um grupo de amigos, brincavam e iam para os lameiros 
com as vacas. Outro período da sua infância foi já passado em terri-
tório francês, tendo vivido uma transformação drástica. De um total 
sentimento de liberdade, Carla Fernandes passou a viver num apar-
tamento e teve dificuldades iniciais de integrar a cultura e a língua 
francesa. Apesar das dificuldades, nunca baixou os braços e desde 
cedo que sabia aquilo que queria para a sua vida: ser advogada. O 
esforço dos seus pais foi notório para lhe pagarem os estudos, mas 
Carla Fernandes nunca desiludiu. Formou-se em Direito, com uma 
especialização em Direito franco-português. “Quando comecei a 
exercer como advogada cá, e desde o início, me especializei nas 
relações franco-portuguesas, ou seja, represento portugueses emi-
grantes cá em França que estão com contenciosos ou necessitam de 
conselhos, ou também em Portugal. Ajudo tudo o que é empresas 
portuguesas que querem desenvolver no mercado francês e agora 
tudo o que tem a ver com o estatuto de residente não habitual, que 
é uma clientela mais francesa que está interessado em instalar-se em 
Portugal”. Carla Fernandes é hoje sócia de um escritório de advoga-
dos, juntamente com outros cinco sócios, que tem a característica 
de ser atípico em relação a outros escritórios franceses. 
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António Camelo
Hoje não há quem não conheça António Camelo de Viana do Castelo. 
Até porque dá nome ao seu famoso restaurante, visitado e aprecia-
dos por muitos que apreciam a boa tradicional comida portuguesa.  
Nasceu em 1943 em Santa Marta de Portuzelo, concelho de Viana 
do Castelo, numa altura de crise, tendo por isso aspetos positivos e 
negativos da sua infância. António Camelo começou a trabalhar na 
Quinta da Preguiça, uma propriedade dos pais, que ainda hoje exis-
te, apesar de dividida em seis porções pelos seis irmãos. Cumpriu o 
serviço militar, tendo sido mobilizado para Moçambique, onde es-
teve três anos. Regressado das ex-colónias, António Camelo ainda 
continuou na agricultura, mas rapidamente percebeu que o país não 
tinha evoluído enquanto esteve fora. Tentou, então, a via da emi-
gração. O regime salazarista era fascista, porque mesmo depois do 
serviço militar tive de sair a salto, não consegui passaporte”. Ainda 
assim, saiu do país, emigrando para França. Já em território gaulês, 
teve dois meses de maior dificuldade, de adaptação ao país. “Depois 
trabalhei um ano na construção, mas não era uma atividade que me 
agradasse. Procurei um emprego e trabalhei durante 15 anos numa 
farmácia. No final desse tempo, resolvi vir embora e abri aqui, em 
Viana do Castelo, um restaurante. Comecei com um café pequeno 
e meia dúzia de mesas, mas teve um êxito total que tive de optar 
por terminar o café e alargar a restaurante. Hoje até temos salas a 
mais”, confessa. 

Lidy Alves
Nasceu em França, mas o seu sangue e as suas raízes são 100% por-
tuguesas, sendo filha de emigrantes. O pai, Fernando Alves, era na-
tural de Montalegre, e a mãe, Maria da Conceição Alves, é natural de 
Idanha-a-Nova. Mesmo a residir e trabalhando em Paris, Lidy Alves 
mantém-se próxima da cultura portuguesa, fazendo parte da dire-
ção do Grupo Folclórico Aldeias do Minho de Malakoff. Apesar de 
ter começado o seu percurso na área de Marketing no setor do luxo, 
redirecionou-se para a empresa familiar que tem filiais em França e 
Portugal. Depois de ser eleita Miss Portuguesa França 2019, teve a 
oportunidade de representar a comunidade portuguesa no concur-
so em Portugal. Fazendo histórica, foi consagrada Miss Portugue-
sa 2021, o que valeu a oportunidade de participar no concurso Miss 
Mundo em Porto Rico. Apaixonada pela cultura e a tradição portu-
guesa, Lidy sempre foi muito próxima do seu país de origem. Amiga 
de toda a gente, sempre disposta em ajudar o próximo e bastante 
ligada às suas origens e família. 
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Fernando Mendes
Fernando Mendes é dos rostos mais acarinhados da televisão por-
tuguesa. Nasceu em 1963, em Lisboa, e ainda hoje recorda as felizes 
memórias de brincar na rua. Estreou-se no teatro em 1980, no Par-
que Mayer, na revista A Reviravolta. Seguiu-se passagens pelo Tea-
tro ABC com algumas revistas e não mais parou a sua carreira. Nes-
sa altura, surgiu também a oportunidade de fazer televisão com o 
programa O Foguete, com António Sala, Luís Arriaga e Carlos Paião. 
Entre novelas e programas, foram vários que o próprio Fernando já 
lhes perdeu a conta. Fica na memória os emblemáticos Nico D´Obra, 
123 e Nós os Ricos. Foram mais de 20 revistas, dividindo assim o tem-
po e carreira entre teatro e televisão. A Prova dos Novos marcou 
de especial forma Fernando Mendes. Há 16 anos que todos os dias 
podemos ver Fernando a apresentar o Preço Certo, na RTP1, sempre 
num registo único e característico. Também se tornou ‘empresário’ 
do teatro há quase 20 anos, levando pelo país todo produções pró-
prias. Neste momento tem em cena a peça Insónia, que dura há mais 
de dois anos. “Ao longos destes anos fiz muita coisa, e felizmente 
que fiz”. Na sua vida, a solidariedade também não fica esquecida. 
Para além das mais de 100 associações que o programa Preço Certo 
já ajudou, Fernando faz questão de ajudar também ele pessoalmen-
te. “Quando posso vou a instituições, nem que seja só dar um beijo, 
abraço e carinho, porque as faz felizes e já é ajudar”.

José Cipriano Rodrigues
José Cipriano Rodrigues nasceu na freguesia de Louriceira, no con-
celho de Alcanena, Santarém. Criado numa pequena aldeia, restam 
as memórias das brincadeiras de infância. “Era um tempo em que 
não havia nada, mas com nada fazíamos muita coisa”. Fez a escola 
primaria e com dez anos, foi trabalhar para o comércio em Lisboa. 
Mais tarde, trabalhou numa empresa de peles para calçado e malas. 
Fugiu para a França para não ir à tropa, em fevereiro de 1970, mas foi 
sem destino. Foi preso em Nancy pela polícia, e eles próprios arran-
jaram trabalho numa fábrica onde esteve durante dois anos. O pai 
apareceu de surpresa para o obrigar a regressar a Portugal e, como 
os remorsos eram muitos, assim o fez. Era refratário ao nível da ins-
peção, mas estava no seu ano de tropa e ficou logo apurado. Fez 
serviço militar em Lisboa, em Tomar, Gaia e em Angola. Terminou o 
serviço militar em 75 e voltou a França. Começou do zero numa em-
presa alemã e esteve lá 36 anos, terminando como chefe de equipa. 
Hoje, é reformado e dedica uma grande parte do seu tempo à APCS 
de Pontault-Combault. Está na associação há 45 anos e atualmente 
é o presidente. Valoriza a honestidade e para si é importante ter um 
coração grande par ajudar os outros. Para si, ser português é um or-
gulho. “Adaptamo-nos bem, gostamos de trabalhar, temos orgulho 
no nosso país”. 
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José Carlos Costa
José Carlos Costa nasceu em 1971 na freguesia de Loureira, em Oli-
veira de Azeméis. Conheceu os destinos da emigração pela vontade 
dos pais, tendo-se a família instalado em Nantes, na França. José 
Costa terminou os estudos superiores e acabou por ingressar na em-
presa familiar que o pai havia criado no setor das limpezas: a Serenet 
Nettoyage. Juntamente com os irmãos, deu seguimento ao projeto 
familiar transformando-o num grupo empresarial de sucesso, cons-
tituído por várias empresas de limpezas espalhadas pelo território 
francês. Orgulha-se de ter sucesso na vida pessoal e profissional, 
mas gostava de ter mais tempo para si. Valoriza o trabalho, gosta de 
reconhecer quem tem mérito, detesta injustiça e é uma pessoa que 
transmite confiança a quem o rodeia. É presidente de um organis-
mo que gere escolas privadas em Nantes, é presidente da delegação 
Grand Ouest da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, 
e faz parte de um grupo de empresários do setor da limpeza que vão 
buscar pessoas desempregadas com o intuito de as formar, acom-
panhar e integrar no mundo do trabalho. “Dar tempo aos outros é 
uma recompensa”, diz. Considera Portugal um país que tem longa 
história e que já dominou o mundo. “Ainda ficava mais orgulhoso se 
o país alcançasse um outro nível e que fosse um exemplo na Europa, 
sem corrupção e esse tipo de problemas. Portugal tem muita capa-
cidade e pode melhorar a sua imagem. Continuem a ser um povo 
trabalhador, que olha para frente e que tenha confiança”.

Maria da Silva
Maria da Conceição Silva nasceu no Minho e foi viver para França 
com a família quando ainda era uma adolescente. A mãe era conhe-
cida por “trabalhar mais depressa do que a máquina” numa fábrica 
em Vitry-sur-Seine e Maria herdou também esta determinação. Com 
apenas 16 anos, quis sair da escola e ser autónoma. Depois de ler cor-
rectamente em voz alta um pequeno texto, foi trabalhar para uma 
gráfica nos arredores de Paris e, depois de casar, apoiou o marido, 
Ângelo da Silva, na criação de uma empresa. Como desde cedo mos-
trou inclinação para os números, tirou um curso de contabilista e co-
meçou a ajudá-lo nas contas. Actualmente, detêm várias empresas, 
entre as quais se destaca a Alfyma, responsável pela realização, ins-
talação e manutenção de transportadores, de triagem de bagagens, 
postos de inspecção de filtragem e integração de equipamentos de 
segurança para o sector da indústria aeroportuária. O nome Alfyma 
está espalhado pelo Aeroporto de Paris Orly, Charles de Gaulle, en-
tre outros, e é uma referência neste ramo. Maria está encarregue 
da gestão financeira das empresas, todos os anos passam milhões 
de euros pelas suas mãos, mas desengane-se quem pensa que não 
continua igual à menina que deixou a aldeia de Vila das Aves, em 
Santo Tirso.
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membro do governo, recém-chegado 
ao executivo socialista, apresenta-se 
como um político de proximidade, 

que gosta de estar junto das comunidades. 
Deixou ainda rasgados elogios à diáspora 
portuguesa, referindo-se aos emigrantes 
como “um exemplo de coragem, humanis-
mo e trabalho”. 

“Abracei o cargo de Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas com muito 
entusiasmo. Vejo sempre a política como 
algo de proximidade, fazendo a diferença 
na vida das pessoas. A política deve servir 
para resolvermos os problemas das pessoas 
e não acrescentar-lhes problemas. Os políti-
cos devem ser sempre parte da solução. O 
cargo de autarca é daqueles que considero 
mais nobres, sobretudo por vermos os efei-
tos da nossa acção política de forma eficaz e 
directa. Este cargo da Secretaria de Estado 
também tem esta questão da proximidade 
latente. Neste cargo ajudamos pessoas que 
vivem nas mais variadas latitudes e a minha 
função é criar essa proximidade entre os imi-
grantes e as comunidades portuguesas. Não 
quero ser um secretário de Estado distante. 
Em mim, as pessoas terão um secretário de 
Estado que é uma pessoa como elas, que 
partilha das mesmas preocupações e senti-
mentos. É esta base de partilha que será fun-
damental para a resolução de problemas. 
Este mandato não quer apenas resolver pro-

O

Secretário de Estado das Comunidades, 
Paulo Cafôfo 
aposta na política de proximidade 
com as comunidades para a resolução 
dos problemas 
O Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, esteve à conversa 
com a Lusopress, falando das ambições e problemas das comunidades portuguesas 
que quer resolver durante o seu mandato.
Paulo Cafôfo venceu a corrida eleitoral à Câmara do Funchal em 2013. 
Voltou a repetir a vitória eleitoral em 2017, desta vez com maioria absoluta.  
O antigo autarca começou por relatar da sua expectativa e dos desejos 
com que aceitou a pasta das Comunidades no novo governo de António Costa.

blemas, mas também criar oportunidades. 
Queremos ser um elo de ligação entre a cul-
tura dos países de acolhimento e Portugal. 
Além de tudo isto, pretendemos ainda criar 
formas de empreendedorismo para a co-
munidade portuguesa e oportunidades de 
negócio”, confessou o Secretário de Estado.  

Sobre as linhas orientadoras do seu manda-
to, Paulo Cafôfo reforça que a proximidade 
com as comunidades será um dos principais 

traços do seu mandato. À Lusopress, o Secre-
tário de Estado das comunidades apresentou 
o roteiro “Portugal no Mundo”, um conjunto 
de visitas oficiais a várias comunidades portu-
guesas, em diferentes geografias. 

“A proximidade é de facto uma das linhas 
principais deste mandato. O contacto com 
as comunidades será feito através do rotei-
ro “Portugal no mundo”, um conjunto de 
visitas a várias comunidades portuguesas 
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espalhadas pelo mundo. Em cima da mesa, 
nestes encontros, vão estar em debate vá-
rios eixos da diáspora, desde a cultura, eco-
nomia e sociedade. Penso que é necessário 
desconstruir a imagem de que os imigrantes 
não são importantes. O imigrante é um acti-
vo muito importante para Portugal, pois são 
a face do nosso país além-fronteiras. 
Outra preocupação deste mandato será o 
funcionamento pleno dos nossos serviços 
consulares. Sabemos que é importante a efi-
cácia destes serviços para a quantidade de 
pessoas que vivem nas mais diversas latitu-
des. Queremos utilizar as novas tecnologias 
para evitar a deslocação das pessoas aos 
postos consulares. Há ferramentas digitais 
como o E-consul e o E-visa que vão poupar 
tempo e satisfazer melhor os cidadãos”.

Paulo Cafôfo revelou os detalhes da sua vi-
sita a França. O antigo autarca do Funchal 
deixou rasgados elogios à comunidade lusa, 
apelidando mesmo este país como a capital 
da “Diáspora” portuguesa no mundo.  “A 
experiência foi fantástica. Conheci pessoas 
maravilhosas, de uma grande simpatia e com 
origens muito diversas. A comunidade portu-
guesa em França é a capital da diáspora por-
tuguesa no mundo, devido à quantidade ele-
vada de portugueses ali residentes. De todas 
as pessoas com quem falei, provenientes das 
mais diversas áreas, desde a empresarial às 
associações, admirei a frontalidade e a von-

“A pandemia realmente 
foi complexa e grave para 

o funcionamento 
das associações e órgãos 

de comunicação social. 
Esta secretaria de estado 
teve um papel importante 

no apoio durante a crise 
pandémica em serviços que 

são essenciais. 
O associativismo é vital 

para a nossa comunidade, 
sendo elementos 

de proximidade e de ligação 
das comunidades com 

a cultura lusa. Os órgãos 
de comunicação 

da diáspora fazem 
um serviço público de uma 
importância fundamental".
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tade com que abordaram questões e anseios 
que querem ver resolvidos neste mandato.”

O Secretário de Estado detalhou os princi-
pais problemas, identificados pelas comu-
nidades, que precisam urgentemente de 
ser resolvidos. “As principais questões que 
me foram passadas pelas comunidades lo-
cais prendem-se com três eixos: o funciona-
mento dos serviços consulares, o apoio ao 
associativismo e a preocupação do ensino 
da Língua portuguesa. Estas foram as prin-
cipais reivindicações e anseios apresentados 
pela comunidade portuguesa. Estes são os 
desafios, contudo considero que não são 
metas impossíveis. Acredito que vamos ser 
capazes de resolver tudo, com o tempo ne-
cessário”, disse o Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas. 

O movimento associativo foi bastante afe-
tado pela crise pandémica. Paulo Cafôfo 
reconheceu a importância do movimento 
para a unidade e bem-estar das comunida-
des emigrantes. O Secretário de Estado re-
forçou que os órgãos de comunicação social 
da diáspora, bem como as associações por-
tuguesas espalhadas pelo mundo, necessi-
tam de um apoio mais efectivo pelo Estado 
português.

“A pandemia realmente foi complexa e gra-
ve para o funcionamento das associações e 
órgãos de comunicação social. Esta secreta-
ria de estado teve um papel importante no 
apoio durante a crise pandémica em servi-
ços que são essenciais. O associativismo é 
vital para a nossa comunidade, sendo ele-
mentos de proximidade e de ligação das co-
munidades com a cultura lusa. Os órgãos de 
comunicação da diáspora fazem um serviço 
público de uma importância fundamental. 
Aliás, neste momento estou a usar um órgão 
de comunicação social da diáspora para co-
municar. Muitas destas publicações fazem 
um trabalho voluntário, outras já têm algu-
ma estrutura, porém, também necessitam 
de um impulso. Acho que como uma forma 
de gratidão deveria ser dado um apoio efec-
tivo a estes órgãos de comunicação para 
que possam cumprir a sua missão. 

O Secretário de Estado falou da importância 
dos emigrantes para Portugal, sobretudo 
durante a já quase ultrapassada crise pandé-
mica. Paulo Cafôfo sublinhou as mais valias 
económicas, culturais e sociais que as comu-
nidades portuguesas trazem para o nosso 
país. O membro do governo desvendou ain-
da o Programa Nacional de Apoio ao Inves-
tidor da Diáspora, que pretende criar um es-
tatuto próprio para o investidor português 
residente no estrangeiro.

“As pessoas que saíram de Portugal foram 
motivadas por uma diversidade grande de 
situações. Alguns deixaram o nosso país 
por dificuldades financeiras, ambições pro-
fissionais ou outros por mero aventurismo. 
Todos estes tipos de imigrante têm de ser 
recebidos de braços abertos por trazerem 
riqueza económica e cultural para Portugal, 
como se viu durante a pandemia. As comu-
nidades da diáspora são também quem leva 
a cultura e língua portuguesa ao resto do 
mundo. O Estado português pretende que 
as pessoas que queiram possam voltar e 
tenham condições dignas de vida. As comu-
nidades portuguesas contribuem em várias 
áreas para o desenvolvimento nacional, des-
de a gastronomia à cultura. Queremos criar 
condições para que caso queiram regressar 
ao seu país (Portugal), tenham as condições 
para uma vida digna. Outro parâmetro em 
que estamos a trabalhar é o tratamento 
dado ao investidor português residente no 
estrangeiro. O Programa Nacional de Apoio 
ao Investidor da Diáspora (PNAID) visa en-
contrar um estatuto próprio para o investi-
dor da diáspora, que merece um tratamento 
diferenciado porque não se trata nem de um 

investidor nacional, nem estrangeiro ”, afir-
mou Paulo Cafôfo. 

Em tom de despedida, o actual Secretário 
de Estado deixou uma mensagem a todos 
os leitores da Lusopress e portugueses es-
palhados pelo Globo. Paulo Cafôfo aprovei-
tou a oportunidade para expressar a sua 
profunda admiração, carinho e simpatia pela 
diáspora lusa. “Quero dar o meu abraço às 
comunidades portuguesas devido à grande 
admiração pela coragem das mulheres e 
homens portugueses em vários países. São 
gentes de grandes qualidades humanas alia-
das a uma grande capacidade de trabalho, 
sendo estas as suas imagens de marca. Atra-
vés destas características distinguimo-nos 
dos outros povos nesta era global. O Dia de 
Camões e das Comunidades (10 de Junho) 
é um marco essencial para quem sente a 
“Portugalidade”. Deve ser uma data unifica-
dora para todos os portugueses que vivem 
espalhados pelo mundo. Neste dia e sem-
pre, Portugal deve lembrar-se que é o povo 
português que faz desta nação um grande 
país”, confessou o Secretário de Estado das 
Comunidades. L
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duardo Henriques começou por ex-
plicar os principais aspectos do seu 
trabalho, sublinhando o elevado nú-

mero de empresas exportadoras que tra-
balham neste momento em coordenação 
com a Agência.  “A AICEP é o organismo em 
Portugal que apoia as empresas a chegarem 
mais longe no mercado externo. Cerca de 
17 mil empresas exportadoras portuguesas 
trabalham connosco, contando ainda com 
50 escritórios em todo o mundo. 
Atrair investimento estrangeiro para Por-
tugal é um outro aspecto fundamental da 
nossa acção. Estas são as nossas duas prin-
cipais funções. Queremos que as empresas 

E

AICEP prevê ano de 2022 
“muito positivo” para trocas 

comerciais entre Portugal e França
Fomos recebidos calorosamente por Eduardo Henriques, 

Delegado da AICEP em França. Como representante 
do organismo que pretende aumentar as exportações 

portuguesas em França, Eduardo Henrique fala-nos 
do crescimento expressivo das exportações portuguesas 
para França em 2021. O Delegado da AICEP revelou ainda 

alguns eventos organizados pela agência que visam promover 
o melhor da economia portuguesa no mercado francês.

económica. No ano 2021, conseguimos uma 
notável recuperação a nível de resultados 
de exportações e investimento, ultrapas-
sando até o ano de 2019, até então o melhor 
deste ciclo. Os resultados neste ano e meio 
são muito positivos. A França consolidou-se 
como o segundo mercado de exportação 
para Portugal. No ano passado, as expor-
tações portuguesas subiram mais de mil 
milhões de euros para França. Em paralelo, 
a França consolidou-se como o segundo in-
vestidor em Portugal, praticamente ao lado 
de Espanha, que é o primeiro. Em Portugal, 
há agora muitas empresas a exportar para o 
mercado francês, sendo já mais de 5 mil. No 

portuguesas e os seus produtos cheguem 
a França e que as empresas francesas con-
sigam estabelecer-se em Portugal, gerando 
emprego e valor para a economia nacional.

Sobre o estado actual das relações econó-
micas entre Portugal e França, o Delegado 
da AICEP mostra-se optimista para o futuro, 
justificando com o crescimento em mais de 
mil milhões de euros das exportações de em-
presas portuguesas para o mercado francês. 

“Considero que tem havido um crescimen-
to muito positivo. Durante a pandemia 
registou-se um abrandamento da atividade 
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ano passado, apoiamos mais de 800 empre-
sas e 100 empresas francesas que querem 
investir em Portugal. Estes números reve-
lam uma aposta maior no apoio às empresas 
em comparação com 2020. Há cada vez um 
maior interesse mútuo entre a economia 
portuguesa e francesa. Portugal é um país 
seguro, estável, com um excelente clima, 
aliada à credibilidade necessária para que o 
investidor francês se instale”.

Eduardo Henrique fez ainda um retrato da 
balança comercial entre Portugal e França. 
O delegado da AICEP diz que se vende um 
pouco de tudo entre as duas nações euro-
peias.

“Se olharmos para a nossa balança comer-
cial para com a França, constatamos que 
vendemos um pouco de tudo. Nos últimos 
tempos, temos aprofundado as nossas rela-
ções comerciais com o mercado francês. As 
primeiras exportações são equipamentos 
automóveis e maquinaria industrial. Curiosa-

mente, estes dois tipos de produto não são 
tradicionais. Porém, os produtos mais tradi-
cionais, também constam da lista dos mais 
transacionados como o calçado, vestuário e 
vinho. É esta grande variedade de produtos 
que contribui para o enriquecimento susten-
tável da economia portuguesa. Há depois o 
lado humano nas trocas comerciais que nós 
também pretendemos explorar. A AICEP 
procura encontrar portugueses residentes 
em França ou lusodescendentes que pos-
sam ser nossos embaixadores nas empresas 
francesas. Já tivemos experiência no passa-
do com grandes empresas francesas porque 
tínhamos a presença de portugueses ou lu-
sodescendentes nessas organizações. O fac-
to de partilhar uma raiz comum, pode não 
determinar tudo, mas pode ajudar. Às vezes, 
as pessoas querem contribuir, contudo não 
sabem a melhor forma de fazê-lo. A AICEP 
deixa a porta aberta a todos os interessa-
dos para que venham falar connosco quan-
do melhor entenderem”, afirmou Eduardo 
Henriques.

Sobre o ano de 2022 para a AICEP, as ex-
pectativas do Delegado são as melhores. 
A agência revelou um conjunto de eventos 
e iniciativas que vão levar até ao mercado 
francês o melhor do que se faz na economia 
portuguesa.

“Salvo um acontecimento improvável, acho 
que temos condições para ter um ano muito 
bom para o trabalho da AICEP em França. 
Com o turismo a recuperar, juntamente com 
o ano cruzado de Portugal e França e outras 
iniciativas que serão muito importantes para 
dar visibilidade à economia portuguesa em 
França. Em primeiro lugar apostamos na 
nossa comunidade portuguesa para serem 
os nossos embaixadores. Muitos portugue-
ses e lusodescendentes conhecem o desen-
volvimento tecnológico que decorreu em 
Portugal nas últimas décadas, porque traba-
lham com as empresas portuguesas e sabem 
das suas condições e ofertas. Esse papel de 
representantes de Portugal é fundamental 
para a divulgação do nosso país. 

É neste âmbito de divulgarmos as capacida-
des tecnológicas da economia lusa, que de-
cidimos participar na maior feira tecnológica 
em França (Vivatech) pela segunda vez con-
secutiva. Para este evento estamos a realizar 
um concurso de selecção de 8 startups portu-
guesas, tendo até ao momento recebido 30 
candidaturas. Pessoalmente, considero mui-
to importante mostrarmos aquilo que sabe-
mos fazer no campo da tecnologia, uma vez 
que estamos a nível do melhor que se faz em 
todo o mundo. Ainda temos outro progra-
ma: o Startups Connection Links. Com esta 
iniciativa pretendemos aproximar startups 
portuguesas de empresas francesas. Numa 
primeira fase, entramos em contacto com as 
empresas francesas e percebemos quais são 
as suas necessidades, pedidos e demandas. 

De seguida, pesquisamos no mercado de 
startups portuguesas e percebemos se a sua 
oferta se ajusta à procura do mercado fran-
cês. Por último, juntamos as duas empresas 
e ajudamos a concluir o negócio. São este 
tipo de iniciativas, mesmo sendo um traba-
lho de “formiguinha”, lentamente vai dando 
os seus frutos e gera valor para a economia 
nacional.
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Há outros eventos de cariz económico, 
no qual vamos tentar posicionar Portugal 
num nível alto. No campo dos produtos 
agroalimentares participamos num grande 
certame, onde demonstramos que temos 
a capacidade de produzir produtos gour-
met. Queremos mostrar que não possuí-
mos apenas os produtos mais básicos, mas 
conseguimos também alcançar produtos 
de excelência. Por último, vamos estar re-
presentando ainda na Paris Design Week”, 
reiterou o Delegado da AICEP.

Sobre o trabalho da captação de investimen-
to francês em Portugal, Eduardo Henrique 
revelou que tem uma equipa dedicada ape-
nas a esta função, apontando o foco para a 
área da tecnologia e indústria.

“Nós temos uma equipa dedicada à capta-
ção de investimento. Todos os anos fazemos 
ações comerciais com grupos francesas. Fa-
zemos cerca de três ou quatro por ano. Ago-
ra está a decorrer um evento, onde contac-
tamos 150 empresas francesas. Nos últimos 
tempos, estamos focados em empresas das 
áreas tecnológicas e indústria.

Fazemos um acompanhamento completo 
de apoio ao investidor. Muitas das vezes 
chegam-nos pessoas apenas com uma ideia 
e pouco mais. Nós tentamos procurar solu-
ções de investimento, onde e como inves-
tir. Este trabalho de apoio é fundamental e 

transmite confiança e traz resultados positi-
vos aos negócios”. 

Como despedida aos nossos leitores, o 
Delegado da AICEP em França lembra a 
todos os portugueses e luso descenden-
tes em França para que quando queiram 
investir se lembrem de Portugal. “Por-
tugal precisa de todos para crescer, me-
lhorar e ser mais rico, criar emprego de 

qualidade. Precisa de todos aqueles que 
estejam disponíveis e tenham vontade 
de melhorar o nosso país. O papel da AI-
CEP é manter a porta aberta para quem 
pensa em investir em Portugal. Portugal 
reúne todas as condições para a reali-
zação de negócios rentáveis, seguros e 
positivos. Quando pensar em investir, 
lembre-se sempre de Portugal”, concluiu 
Eduardo Henrique.  L
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Comunidade Intermunicipal do 
Médio Tejo (CIMT) surge no segui-
mento das extintas Associação de 

Municípios do Médio Tejo e Comunidade 
Urbana do Médio Tejo, respetivamente, 
com o intuito de promover o desenvol-
vimento equilibrado e sustentável do 
seu território de intervenção, com base 
no planeamento estratégico regional e 
o apoio às autarquias locais. A sua área 
geográfica de atuação abrange 3.344,0 
km2 no centro do país e integra os conce-
lhos de Abrantes, Alcanena, Constância, 
Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Ma-
ção, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres 
Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barqui-

A

CCIFP iniciou encontros 
com Comunidades 

Intermunicipais, começando 
com a região do Médio Tejo

O Consulado Geral de Portugal em Paris abriu as portas ao primeiro encontro entre 
a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa e uma Comunidade Intermunicipal. 

O evento teve como objetivo promover o território português e, na primeira edição, 
esteve em destaque a CIM Médio-Tejo, que reúne 13 municípios da região.

te falarmos cara a cara com potenciais in-
vestidores e esclarecer todas as questões 
que eles tenham para nos colocar”, disse 
a presidente da CIM Média Tejo e também 
presidente da Câmara Municipal de Tomar, 
Anabela Freitas.

“Viemos mostrar aquilo que temos de me-
lhor, mostrar um pouco daquilo que é o 
nosso território, os nossos incentivos, a for-
ma como recebemos e a nossa diversidade 
e diferentes oportunidades de negócio que 
esta diversidade pode proporcionar em 
diversas áreas de negócios”, acrescentou 
Vasco Estrela, presidente do Município de 
Mação.

nha. A convite da Câmara de Comércio e 
Indústria Franco-Portuguesa, deslocou-se 
até Paris com o objetivo de promover o 
seu território perante eventuais investi-
dores. “É muito importante este tipo de 
convites e este tipo de iniciativas, tanto 
que nós aceitamos logo de braços aber-
tos porque somos um território de 13 
municípios e que queremos promover 
o nosso território em conjunto. O nos-
so território é bom para investir, é bom 
para trabalhar, bom para estudar, para 
viver e só em conjunto é que faz sentido 
trabalhar em rede na promoção externa 
do nosso território. Este tipo de iniciativas 
permite-nos promover o território, permi-
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Foram vários os presidentes de câmara que 
marcaram presença, para debater diferen-
tes aspectos da vida empresarial e econó-
mica em termos de oportunidades de ne-
gócio, produtos de exportação, atracção 
turística, parques industriais, benefícios 
fiscais e novas necessidades de habitação. 
Rui Anastácio, presidente da autarquia de 
Alcanena, falou à Lusopress e disse que 
“estes encontros são muito importantes 
e nós temos de ter o hábito, os territórios 
e os municípios, de ter projetos sérios de 
diplomacia económica. E isso faz-se desta 
maneira, ou seja, com o apoio das câmaras 
de comércio. É muito importante este tipo 
de roadshow para promovermos o terri-
tório, identificarmos investidores e conse-
guirmos levar esses investidores para os 
nossos territórios, que bem precisam de 
investimento”.

A proximidade à diáspora é vista como cru-
cial para o aumento de investimento na 
região. Anabela Freitas referiu que “há cer-
ca de quatro, cinco anos tem existido um 
esforço de aproximação com a diáspora 
portuguesa, não só nos meses em que vão 
a Portugal, mas num estreitar de relações 

e de cooperações empresariais e até terri-
toriais. Esta iniciativa que fizemos hoje aqui 
foi mais um passo importante na aproxima-
ção entre aquilo que é a diáspora e o seu 
país de origem”.

E há fatores naturais que podem facilitar o 
investimento. “Temos o trabalho mais fa-
cilitado porque falamos a mesma língua. E 
falar a mesma língua permite abrir portas 
muito mais facilmente e chegar a esses in-
vestidores que nós precisamos e que têm 
uma ligação ao país. Têm laços afetivos 
muito importantes com o território e isso 
facilita muito na hora de decidir investir. 
Quando investimos, gostamos de inves-
tir na nossa terra”, disse Rui Anastácio. 
Quem partilha da mesma ideia é Carlos 
Vinhas Pereira, presidente da Câmara de 
Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, 
e o organizador do evento. “Os investido-
res mais naturais são aqueles que têm a 
mesma cultura, que falam a mesma língua 
e que querem investir nas regiões e mu-
nicípios de onde são originários. Nenhum 
investidor francês, ou de outra nacionali-
dade, pode concorrer com estes critérios 
porque para eles é natural quererem in-

vestir na terra de onde são. Ouvimos hoje 
que há uma necessidade de investir no 
setor da habitação, é uma região que pre-
cisa de habitação. Nós temos promotores 
imobiliários nos nossos associados da CCI-
FP e assim tudo se conjuga. A nossa tarefa 
é permitir que os nossos associados façam 
negócio com Portugal”.

Um dos presentes na sessão foi Luís Albu-
querque, presidente da Câmara Municipal 
de Ourém, que também falou à Lusopress. 
“Sabemos que existem grandes empre-
sários portugueses sediados em Paris, 
com vontade de investir no estrangeiro, 
nomeadamente em Portugal, porque são 
portugueses, e obviamente nós temos a ca-
pacidade de ter oferta para que essas em-
presas possam ali investir e possam ganhar 
dinheiro no investimento que ali fazem. É 
um trabalho muito grande que temos pela 
frente, procurar trazer essas pessoas para 
o nosso território para que ali investiam e 
se sintam satisfeitas e que os seus negócios 
sejam rentáveis”. 

Empresários portugueses, mas também 
franceses, tiveram a oportunidade de co-
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nhecer mais oportunidades de negócio em 
Portugal. Para muitos, foi uma descoberta 
de uma região pouco conhecida, como foi 
o caso de Valentim Reis, empresário por-
tuguês em França, gestor da empresa de 
turismo Luso Voyages. “Foi um encontro 
positivo porque permitiu conhecer-nos 

mais uns aos outros, conhecer mais o inte-
rior do nosso país que é desconhecido para 
muitos. O nosso objetivo na Luso Voyages 
é fazer conhecer à comunidade francesa o 
interior de Portugal. Foi bom para nós por-
que encontramos vários presidentes de câ-
mara da região do Médio Tejo e vamos ago-

ra desenvolver um serviço turístico para 
essa região”.
  
Este foi o primeiro encontro de 23 que 
estão previstos, o mesmo número de co-
munidades intermunicipais existentes em 
Portugal. L
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Global Industrie estabeleceu-se como 
uma das principais exposições do 
mundo dedicadas à indústria. A ex-

posição realizou-se em Paris e contou com 
2300 expositores, cobrindo todo o ecossiste-
ma industrial.  Realizando-se em alternância 
anual entre Paris e Lyon, esta é a maior fei-
ra dedicada à subcontratação industrial, aos 
equipamentos e aos sistemas de engenharia 
de produção. O certame agrupa um univer-
so importante de empresas envolvidas no 
processo industrial e continua a ser a maior 
feira internacional em França para estes seto-
res de atividade. “É um salão muito antigo e 
profissional, em que as empresas estão aqui 
para fazer negócio. É um setor onde Portugal 
tem trunfos e onde sempre marcou pontos 
para fazer exportação. Nós, como Câmara 
de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, 
temos vários membros associados que estão 
nesta área e temos várias empresas francesas 
à procura de fornecedores e acabamos por 
fazer esta ponte”, começou por dizer Carlos 
Vinhas Pereira, presidente da CCIFP, durante 
a visita ao salão.
O seu posicionamento decididamente mo-
derno, orientado tanto para a indústria do 
futuro como internacionalmente, explica o 

A

Portugal esteve presente 
na Global Industrie, uma das 
principais feiras dedicadas à indústria

O salão anual internacional Global Industrie, que teve lugar no parque 
de exposições de Paris Villepinte, agrupou quatro grandes feiras: 

Midest (subcontratação industrial), Smart Industries (indústria conectada, 
colaborativa e eficiente), Industrie (tecnologias e equipamentos de produção) 

e Tolexpo (soluções e equipamentos para chapas metálicas). O Secretário 
de Estado da Economia, João Neves, visitou o certame e esteve acompanhado 

pelos representantes das associações profissionais presentes na feira.

ritariamente acompanhados por três asso-
ciações profissionais AIMMAP (33), AIDA (9) 
e ANEME (9) acompanhadas este ano pelo 
Pool-Net, Cluster de Competitividade Engi-
neering & Tooling, cobrindo todo o leque da 
subcontratação industrial: mecânica, corte 
a laser, trabalho da chapa, serralharia, ferra-
mentas, moldes, fundição, forja, tratamentos 
térmicos e de superfície, transformação de 
plásticos e de borracha, cablagens e monta-
gens eletrónicas, estudos e projetos. Juntam-
-se igualmente empresas construtoras de 
equipamentos e de soluções de produção 
(máquinas, linhas de produção automáticas). 
Segundo uma nota da delegação de Paris da 
AICEP, estas empresas “apresentam o me-
lhor do know-how português nestas áreas, 
oferecendo uma certificação internacional da 
produção, do serviço e da qualidade”.
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sucesso das edições anteriores. “Para nós é 
uma maneira mais rápida e direta par expor 
as nossas competências para o mercado”, 
disse Kathy Fehst Barroso, da empresa Siroco 
AS, localizada em Aveiro.
Todos os players da indústria têm assim a 
garantia de aí encontrarem os seus atuais 
e novos parceiros e encontrarem produto, 
equipamento, know-how ou a solução que 
procuram, concretizando no processo um 
ganho significativo de tempo, investimento e 
eficiência. “Viemos com a expectativa de fazer 
alguns novos contactos e aproveitar para re-
ceber visitas de alguns clientes que temos em 
França, nomeadamente na zona norte”, escla-
receu Frederico Jacob, da Promecel de Braga. 
A representação portuguesa voltou a ser a 
mais importante das representações estran-
geiras presentes com 73 expositores, maio-



67



68

Lusopress | FEIRAS E ASSOCIAÇÕES

A Lusopress esteve à conversa com Rafael 
Pereira, presidente da Associação dos Indus-
triais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins 
de Portugal. “Esta feira, a Global Industrie e 
o segmento do Midest, é uma feira de refe-
rência na indústria europeia, particularmen-
te naquilo que são os fabricantes de peças 
técnicas de elevado valor acrescentado, ou 
seja, aquilo que se chama de subcontratação 
industrial de muito valor acrescentado. É uma 
área de um segmento de atividade em que 
as nossas empresas se movimentam muito 
bem, apresentam uma relação qualidade/pre-
ço extraordinária, e França é um dos princi-
pais mercados nesse domínio. Aliás, França é 
um dos três principais mercados da indústria 
metalúrgica e metalomecânica portuguesa, a 
par da Alemanha e Espanha. Nós, nessa cir-
cunstância, investimos anualmente em pre-
senças muito fortes nesta feira, conseguindo 
ser a delegação estrangeira mais importante 
aqui no Midest”, referiu.
Tanto pela variedade e qualidade dos seus ex-
positores como pelos eventos que permitem 
ver, tocar e compreender as inovações e pro-
cessos industriais de ponta, a Global Industrie 
promove e premia as mais recentes inova-
ções e permite antecipar melhor as mudan-
ças na indústria. “Nós somos uma empresa 
diversificada de engenharia e trazemos para 
a Global Industrie três áreas: uma ferramen-
ta de cravação para a indústria de cablagem, 
área de maquinação onde produzimos peças 

para clientes e a área de automação, onde 
fazemos projetos de engenharia, que são 
linhas de montagem, equipamentos com in-
tegração robótica para diferentes indústrias, 
disse Kathy Fehst Barroso, da empresa Siroco 
AS. Por outro lado, a Promecel, é “uma em-
presa que trabalha com o mercado francês há 
20 anos, representando 70% da nossa fatura-
ção e estamos um pouco em todos os seto-
res industriais, desde indústria hidráulica, ar-
mamento, bijuteria, marroquinaria, lentes”, 
esclareceu Frederico Jacob.
Estiveram 85 países representados pelos seus 

visitantes e 40% expositores estrangeiros de 
40 países. Numa visita ao certame, e em con-
creto às empresas portuguesas, João Neves, 
Secretário de Estado da Economia, falou à 
Lusopress sobre a participação portuguesa. 
“Temos cerca de 75 empresas aqui nesta fei-
ra, é a maior presença estrangeira. Tradicio-
nalmente temos uma presença muito forte 
neste tipo de feiras, que são feiras ligadas 
à subcontratação de peças técnicas de alto 
valor acrescentado para diferentes áreas. A 
participação é muito estruturada a partir das 
associações portuguesas, do Metal Portu-
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gal que é reconhecidamente uma marca de 
prestígio neste tipo de segmentos de mer-
cado”. O setor metalúrgico e metalomecâ-
nico tem um peso substancial na economia 
portuguesa. As exportações portuguesas 
de metalurgia e metalomecânica atingiram 
em 2021 um recorde de 19.886 milhões de 
euros, mais 16,2% face a 2020 e também +1,5% 
acima de 2019, demonstrando resiliência num 
ano de enormes constrangimentos. As ex-

portações portuguesas de metalurgia e me-
talomecânica registaram, em janeiro de 2022, 
um valor de 1.662 milhões de euros, ou seja 
mais 7,8% face a 2021. “A orientação das ex-
portações das empresas portuguesas nesta 
área é muito centrada nos principais merca-
dos europeus, nomeadamente na França e 
na Alemanha, que são os dois grandes mer-
cados na subcontratação de peças técnicas. 
Mas nós temos empresas portuguesas neste 

segmento quer nos Estados Unidos, quer no 
México, Chile, um pouco por tosas as áreas 
onde estes temas da subcontratação de pe-
ças por natureza existem com força. Somos 
uma economia muito internacionalizada, 
queremos diversificar os mercados, mas a Eu-
ropa é um dos principais e o mais sofisticado, 
por isso queremos manter e reforçar a nossa 
quota de mercado aqui na Europa”, concluiu 
João Neves. L
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residente da Rádio Alfa, empresário e comendador, Armando Lopes foi ho-
menageado em Saint-Maur-des-Fossés. A homenagem contou com a inaugu-
ração da Praça Leiria – Armando Lopes, enquadrada no 40º aniversário da 

geminação entre as duas cidades, Leiria e Saint-Maur-des-Fossés. Na inauguração 
da praça, além dos familiares do comendador, estiveram presentes o Embaixador 
de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, o Cônsul-Geral de Portugal em Paris, 
Carlos Oliveira, o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes e ainda 
o anfitrião e presidente da câmara de Saint Maur, Sylvain Berrios. A cerimónia de 
inauguração da praça Leiria - Armando Lopes contou duas centenas de convidados, 
que seguiram depois para um jantar de gala que decorreu no salão nobre da autar-
quia local. Para o comendador Armando Lopes esta homenagem tem um significado 
muito importante não só para si, mas para todos os portugueses que ali chegaram e 
deixaram o seu país para trás. “É um dia extraordinário, é mais um marco que fica na 
minha história e na história da minha família, de reconhecerem em Saint-Maur quem 

Foi inaugurada 
em Saint-Maur-des-Fossés 
a Praça Leiria – Armando Lopes

P

No âmbito do 40º aniversário da geminação entre Leiria e Saint-Maur-des-Fossés
 foi inaugurada a praça Leira – Armando Lopes. Natural de Leiria, o comendador 
e empresário português Armando Lopes vive em França desde 1961, e aqui fundou 
várias empresas desde construção civil até ao ramo dos transportes. Hoje ainda está 
à frente de várias empresas, além de ser presidente do US Créteil Lusitanos desde 
2002 e presidente da Rádio Alfa. Armando Lopes junta assim esta praça a outros 
locais que dá nome: a Rotunda Comendador Armando Lopes, em Créteil, a Praça 
Armando Lopes, em Leiria, e a Rua Comendador Armando Lopes da Silva, em Caxarias.
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único e gere um grupo empresarial de sucesso. Em 1992 Mário Soa-
res fê-lo Comendador, em 2002 Chirac distinguiu-o com o Grau de 
Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra. Nascido em Ourém, come-
çou a trabalhar muito jovem, com apenas 11 anos. Assim que saiu da 
escola, foi ajudar um tio numa casa de comércio e, mais tarde, tra-

chegou em 1961. Este reconhecimento é extraordinário para todos 
os portugueses que vivem em França, mas em particular no Val-de-
-Marne e em Saint-Maur. É importante para que os jovens possam 
continuar este trabalho associativo, que é necessário, de fazer bem 
àqueles que necessitam. Esta foi sempre a minha maneira de estar 
na vida. É um dia que eu não esperava, foi uma surpresa para mim. 
Estou muito feliz pelo reconhecimento”, disse.
Jorge Torres Pereira salientou que este tipo de homenagem mostra 
o que de melhor têm os portugueses. “Mostra essencialmente que 
o caminho para a integração da comunidade portuguesa em França 
passa por relações tao excecionais como as que o Comendador Ar-
mando Lopes teve aqui quando foi recebido. Até é comovente teste-
munhar como ele conseguiu mostrar as melhores qualidades que os 
portugueses têm. Além de ter feito sucesso na sua vida profissional, 
teve sempre a preocupação de ser uma pessoa aberta aos outros e 
aos seus compatriotas, e nós sabemos que em várias ocasiões foi 
uma pessoa solidária e fraterna e que ajudou a comunidade”.
Presente nas cerimónias de celebração dos 40 anos de geminação 
entre as duas cidades, o presidente da Câmara Municipal de Leiria, 
Gonçalo Lopes, falou da importância desta união de sucesso que 
dura há quatro décadas. “O sucesso desta geminação é muito assen-
te nos portugueses que aqui vivem há muitos anos e que mantêm 
uma relação muito próximo com as suas origens, com Portugal, e em 
especial com Leiria”. No final, Sylvain Berrios mostrou estar emocio-
nado pelos 40 belos anos de geminação com a cidade portuguesa.

Um percurso de excelência
Armando Lopes é um dos portugueses mais influentes em França. 
Proprietário de um grupo com várias sociedades em território fran-
cês e em Portugal, dá trabalho a mais de 200 pessoas e gere dois ba-
luartes da comunidade portuguesa em França: a Rádio Alfa e o clube 
de futebol Créteil-Lusitanos. A 11 de junho de 2016 foi inaugurado 
um largo com o seu nome e Armando Lopes passou a ser o primei-
ro português a receber este reconhecimento em França. O lago fica 
precisamente em Créteil, a dois passos do local onde as suas empre-
sas, a Rádio Alfa e o Créteil Lusitanos estão sedeados. Armando ou 
Armand, como é conhecido pelos franceses, apresenta um currículo 
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balhou também numa serração. A ambição e 
a vontade de chegar mais longe fizeram-no 
viajar até França. No dia 3 de novembro de 
1961 chegou a Paris, desembarcou na Gare 
d’Austerlitz e foi parar à vila Saint-Maur des 
Fossés. “Não foi fácil porque eu estava sem 
a minha família, sem apoio. Parecia uma tra-
vessia pelo deserto como eu costumo dizer, 
mas eu acho que são nestes momentos difí-
ceis que nos tornamos homens e é graças a 
estas dificuldades que começamos a pensar 
no futuro também”, afirmou. Armando arre-
gaçou as mangas e agarrou todas as opor-
tunidades que foram surgindo. Chegou a 
trabalhar numa empresa de transportes, de 
móveis, de terraplanagens e nas autoestra-
das. Confessa que teve a sorte de ter “bons 
patrões”, mas a vontade de se lançar por 
conta própria falou sempre mais alto. “Nós 
para sabermos mandar, temos que saber fa-
zer e, quando sabemos fazer, podemos en-
tão mandar”, disse sorrindo.

O largo em Créteil
O fim-de-semana das comemorações do 10 
de junho em 2016 foi preenchido para Ar-
mando Lopes. Ainda antes da antiga festa 
da Rádio Alfa, viu ser inaugurado em Créteil 
um largo com o seu nome. O Comendador 
defendia, na época, que “há outros portu-
gueses em França que merecem também”, 
mas uma coisa é certa: foi o primeiro emi-
grante a receber um reconhecimento deste 
género em França e já fez história por isso. 
Em Créteil, abrindo o segundo dia em Fran-
ça no âmbito das comemorações do Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, Marcelo Rebelo de Sousa e 

António Costa inauguraram a Rotunda Co-
mendador Armando Lopes. Armando passa 
diariamente por esta rotunda. Fica a cami-
nho dos escritórios do grupo, precisamente 
onde a rádio e o clube estão sediados. A par-
tir desse dia, essa viagem ganhou um novo 
significado. A rotunda ganhou o seu nome e 
o comendador foi o primeiro português vivo 
a receber este reconhecimento em França. 
Foi inaugurada com pompa e circunstância, 
contando até o falecido fadista e amigo de 
longa data Carlos do Carmo. A lápide foi 
desterrada pelo Primeiro-Ministro e pelo 
Presidente da República. Durante o evento, 
Marcelo elogiou a determinação de Arman-
do Lopes e a sua capacidade de trabalho: 
“é um homem que, sem nunca ter envelhe-
cido, tem um otimismo que é francês, mas 
sobretudo português”, acrescentando que 
mesmo quando “teve um problema de saú-
de grave que o deixou acamado, continuava 
a despachar todos os assuntos da empresa 
a partir da cama”. Esta homenagem fica lo-
calizada entre dois descobridores, situada 
entre as ruas Vasco da Fama e Fernão de 
Magalhães. Armando Lopes não descobriu a 
França, mas a verdade é que abriu caminho 
para muitos portugueses. 

Homenagem em Leiria
Está escrito na pedra e ficará gravado para 
a história. Armando Lopes, depois de ser 
homenageado no país que o acolheu, foi 
também nas suas raízes. Portugal é a sua 
origem, Leiria a sua casa, e o dia 15 de setem-
bro de 2018, serviu para mais uma merecida 
homenagem. O Largo Comendador Arman-
do Lopes, em Leiria, foi inaugurado pelo Pre-

sidente da República e pelo próprio, desta 
forma o empresário e a família receberam o 
reconhecimento dos leirienses por todo o in-
vestimento e paixão que depositam na cida-
de. Marcelo Rebelo de Sousa explicou que 
a sua presença era uma homenagem não só 
ao trabalho de Armando Lopes, como a to-
dos aqueles que partiram mas nunca esque-
ceram o seu país e construíram “portugais 
espirituais” em diferentes regiões do globo. 
“Porque estou nesta homenagem? Este ho-
mem merece, construiu uma obra que pres-
tigia Portugal. Uma obra que não foi só uma 
obra empresarial. Ele conseguiu transmitir 
este espírito à família. O mérito é dele, mas 
não é menos da sua mulher, ou não fosse 
importante o papel das mulheres na família 
e na comunidade. Nunca ficamos a saber 
quem manda mais neste projeto, se o nosso 
Comendador Armando se a sua inspiradora 
Odete. Seja quem for, a família ao nível da 
primeira, da segunda e terceira geração está 
unida nesta obra por Portugal. É verdadeira-
mente uma loucura olhar para este edifício 
histórico, com a história que tem e lançar-se 
à aventura como ele se lançou, porque pas-
sava por aqui, porque se apaixonou perto 
daqui, porque aqui queria deixar o seu traço 
e voltou. Aqui está presente. Mas permita-
-me, Comendador, que cumprimente em si 
e homenageie em si todos os milhões de 
portugueses que estão espalhados pelo 
mundo, os outros “Comendadores Arman-
dos Lopes”, diferentes dele, porventura não 
tão importantes, que não fizeram tanto ou 
da mesma maneira, mas que estão espalha-
dos por todo o mundo. Faz parte da maneira 
de ser dos nossos compatriotas espalhados 
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pelo mundo, serem um bocadinho loucos. Se 
não fossem loucos, não tinham partido como 
partiram, com uma mão à frente e outra 
atrás. Não tinham partido, não tinham vivido 
em Bidonville, pior que os piores bairros de 
lata que nós conhecemos em Portugal, e vive-
ram lá anos, fizeram-se e progrediram. Tem 
de haver aí alguma loucura, porque loucura 
é coragem, é determinação. Eu não sou da-
queles que dizem que os melhores de todos 
nós partiram, há muitos melhores que estão 
cá, mas é verdade que muitos dos que par-
tiram são melhores do que nós. Passaram e 
passam por aquilo que as pessoas não pen-
sam e não conhecem, por isso ele está per-
doado pela sua loucura. Termino, dando um 
grande abraço ao Comendador Armando 
Lopes, um grande beijinho à querida amiga 
Odete, um abraço que estendo a toda a fa-
mília. Agora para a família, e termino aqui, 
têm uma obrigação: não estraguem a obra 
do vosso pai e avô. Não estraguem, estejam 
à altura dela. Quando um dia tiverem a ten-
tação de se esquecerem de Leiria ou de Por-
tugal, pensem neste largo, pensem nesta 
homenagem, pensem que nós não vos larga-
mos nem esquecemos, que vos vamos per-
seguir o resto das vidas para termos a cer-
teza de que estarão à altura deste homem. 
É essa a vossa obrigação. O futuro é vosso e 
nós queremos um futuro tão bom ou melhor 
do que este presente”, referiu Marcelo Re-
belo de Sousa durante o seu discurso”.
Foi um dia que ficará para sempre regista-
do nas principais memórias da família Lo-

pes. Não apenas por ser o dia de mais um 
aniversário de Odete Lopes, esposa do Co-
mendador Armando Lopes, mas por verem 
concretizado um sonho que envolveu toda 
a família ao longo de vários anos: a Moagem 
Heritage. Mais do que património da cidade 
de Leiria, este edifício faz parte do Patrimó-
nio Nacional. Foi Convento de São Francisco 
de Leiria até à extinção das Ordens Religio-
sas em Portugal, altura em que a igreja foi 
cedida à Ordem Terceira e o restante edifício 
foi entregue à câmara municipal, sendo aqui 
instalada a cadeia municipal. Já em 1919, um 
grupo de comerciantes adquiriu o edifício, 
readaptaram para unidade fabril e fundaram 
a Companhia Leiriense de Moagem, tendo a 
sua atividade durado mais de 70 anos. Entre 
2003 e 2005, com novos proprietários, fo-
ram realizadas as primeiras prospeções ar-
queológicas no edifício. Em 2012, o Comen-
dador Armando Lopes era já o único titular 
e avançou com um novo olhar para um pro-
jeto que queria garantir a alta qualidade e a 
dignidade de um espaço cheio de história. A 
estratégia de negócio associava-se à respon-
sabilidade social, nascendo assim a Moagem 
Heritage, como legado patrimonial numa 
nova aposta urbanística. A requalificação do 
edifício da antiga Companhia Leiriense de 
Moagem representou um investimento na 
ordem dos 18 milhões de euros, permitindo 
a criação de um condomínio de luxo com 
25 apartamentos e 12 lojas, claustro, jardim 
interior, parque de estacionamento sub-
terrâneo, esplanadas e arranjos exteriores. 

O projeto contempla também a criação de 
uma passagem pedonal entre o Marachão e 
a Avenida D. João III, atravessando o pátio in-
terior. Este é mais um símbolo da marca que 
Armando Lopes, radicado em França há já 
mais de 60 anos, está a deixar na cidade do 
Lis. Em 1982 foi o grande dinamizador para a 
geminação das cidades de Leiria e de Saint-
-Maur-des-Fossés, cidade que o acolheu 
em França desde que aí chegou. Em 1989, 
juntamente com o seu tio Alberto Vieira, 
envolveu-se no desenvolvimento de Leiria 
para o lado Norte, estendendo-a para além 
da Moagem, com uma construção arquite-
tonicamente arrojada: o Edifício 2000. No 
ano seguinte, para a rotunda que se localiza 
em frente ao Edifício 2000, encomendou ao 
escultor Fernando Marques, um conjunto 
escultórico de homenagem ao Emigrante, 
que ofereceu à cidade. Já nos anos 90, no-
vamente com Alberto Vieira, urbanizaram a 
zona entre o Edifício 2000 e o rio, com uma 
sequência de prédios de construção mo-
derna, denominada Terraços do Marachão. 
Leiria também soube reconhecer a proximi-
dade de Armando Lopes com as suas raízes, 
tendo no Dia do Município, em maio de 2013, 
entregue a Medalha da Cidade.
Em Caxarias, a 30 quilómetros de Leiria, mas 
pertencente ao concelho de Ourém, nascia 
Armando Lopes a 25 de março de 1943. É 
também aqui que existe a Rua Comendador 
Armando Lopes da Silva, mais uma home-
nagem entre tantas que o Comendador vai 
colecionando. L
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data de 5 de maio foi oficialmente es-
tabelecida em 2009 pela Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) - uma organização intergovernamen-
tal, parceira oficial da UNESCO desde 2000, 
que reúne os povos que têm a língua por-
tuguesa como um dos fundamentos da sua 
identidade específica - para celebrar a língua 
portuguesa e as culturas lusófonas. Em 2019, 
a 40ª sessão da Conferência Geral da UNES-
CO decidiu proclamar o dia 5 de maio de cada 
ano como "Dia Mundial da Língua Portugue-
sa". A língua portuguesa é não só uma das 
línguas mais difundidas no mundo, com mais 
de 265 milhões de falantes espalhados por 
todos os continentes, como é também a lín-
gua mais falada no hemisfério sul. O portu-
guês continua a ser, hoje, uma das principais 
línguas de comunicação internacional, e uma 
língua com uma forte extensão geográfica, 
destinada a aumentar. Para celebrar o Dia 
Mundial da Língua Portuguesa, teve lugar na 
principal sala da sede da UNESCO, em Paris, 

A

Celebrou-se o Dia Mundial 
da Língua Portuguesa 
na UNESCO, em Paris

O dia 5 de maio foi proclamado pela UNESCO como Dia Mundial da Língua Portuguesa. 
Sendo o sexto idioma mais falado do mundo e o mais falado no Hemisfério Sul, 

o português é igualmente língua oficial de múltiplas organizações internacionais,
nomeadamente da organização dos Estados Americanos, 

da União Africana e da União Europeia.

um evento organizado pelas Delegações 
Permanentes dos países da CPLP juntamen-
te com a UNESCO. Em 2022, o lema da co-
memoração foi “Cultura, Língua, Economia, 
Ciência e Inovação para o Desenvolvimento 
Sustentável”. Numa intervenção através de 
vídeo gravado, o líder das Nações Unidas, 
António Guterres, reafirmou os desafios 
globais e elogiou a Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa pelas pontes criadas 
neste sentido. Durante o evento, destaque 
para várias apresentações, como momentos 
musicais, leitura de poemas, e ainda home-
nagens a quatro escritores de língua portu-
guesa cujo centenário se assinala em 2022. 
São eles Lima Barreto, José Craveirinha, 
Agostinho Neto e José Saramago. Para ter-
minar, a Orquestra Filarmónica Portuguesa 
fechou o momento musical.
A Embaixadora de Angola junto da UNESCO, 
Ana Maria de Oliveira, afirmou que este foi 
um momento de união entre os povos. “A 
celebração do Dia Mundial da Língua Portu-

guesa é um momento muito importante, de 
comunhão de culturas diferentes, de países 
com identidades diferentes, mas que têm 
em comum a língua portuguesa. Podemos 
ver neste evento manifestações culturais 
de diferente índole, diferentes expressões e 
a língua é um fator de união. Estarmos jun-
tos e podermos celebrar é uma razão muito 
grande para pensarmos que há outras reali-
dades diferentes da nossa que vale a pena 
conhecer, vale a pena interagir, que vale a 
pena desenvolver o contacto e manter-se in-
formado sobre as realidades nos diferentes 
continentes, porque há falantes de língua 
portuguesa em todos os continentes”.
Jorge Torres Pereira, Embaixador de Portu-
gal em França, salientou que foi um dia im-
portante para a língua portuguesa e para a 
cultura dos países da CPLP. “Tão importante 
como o Dia da Língua Portuguesa é o dia das 
culturas da CPLP. Essa dimensão é sublinha-
da justamente por estarmos juntos, como 
foi dito abundantemente, celebrando a 
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nossa diversidade. A língua portuguesa tem 
essa capacidade, como vimos hoje durante 
o espetáculo”. 
Também marcou presença no evento o de-
putado português pelo Círculo da Europa, 
Paulo Pisco, que em entrevista à Lusopress 
salientou que a língua portuguesa reflete 
diversidade e história. “A língua portuguesa 
é um património comum, rico, que reflete 
identidades, reflete história, que reflete uma 
diversidade cultural que é muito importante 
para a nossa afirmação coletiva. A língua 
portuguesa enquanto língua global, que 
desde 2019 tem o seu dia consagrado como 
património da UNESCO e da Humanidade, é 
uma língua que tem uma repercussão a nível 
planetário e que é uma língua de trabalho 
em 32 organizações internacionais com im-
plantação em todos os continentes. Portan-
to, a celebração do Dia Mundial da Língua 
Portuguesa é uma forma de unir os povos 
que têm uma história comum, que têm la-
ços afetivos muito importantes que foram 
aqui reforçadas por todos aqueles que inter-
vieram. É importante descobrir a riqueza e 
a dimensão que a língua nos pode dar para 
projetar toos os países que a falam”.
As Nações Unidas estimam que até ao fim 
deste século haverá 500 milhões de falantes 
da língua portuguesa, em todo mundo. L
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onhecido por um estilo de música 
country, precisou de muito trabalho 
e dedicação para conquistar com seu 

ritmo os portugueses. Mas, hoje, é um dos 
cantores mais conhecidos de Portugal. Fa-
lamos de Zé Amaro, o cowboy português, 
apaixonado pela música e pela vida. Esteve 
em Paris e atuou numa das salas mais me-
diáticas, o Bataclan. O recinto encheu para 
ver, ouvir e dançar as músicas do cantor e 
compositor Zé Amaro. “Estar aqui nesta 
sala é sinónimo de grandeza. Hoje é um dia 
histórico. Quando entrei nesta sala pensei 
imediatamente nas pessoas que sofreram e 
que ainda estão a sofrer, mas depois disso 
estamos cá para trazer alegria às pessoas 

C

Bataclan, em Paris, 
encheu para ver Zé Amaro
Zé Amaro, apaixonado pela música e pela vida, é um cantor e compositor que inovou 
a música portuguesa, implementando o seu próprio estilo, com ritmos country mais 
conhecidos na música norte-americana e brasileira. Como cantor country pioneiro 
em Portugal, precisou de muito trabalho e dedicação para conseguir cativar 
os portugueses com o seu estilo de música diferente, e hoje ser o cowboy 
mais conhecido de Portugal.

com a nossa língua e a nossa energia”, disse 
Zé Amaro em exclusivo à Lusopress.
O artista levou até Paris um espetáculo com 
muita cor, alegria e boa disposição. “O mais 
importante é poder voltar a ver o sorriso do 
público, sem máscara”, acrescentou. 
A cantora portuguesa Céline fez a primeira parte 
de abertura do concerto de Zé Amaro, e apre-
sentou temas bem conhecidos dos portugue-
ses. Foi um momento de felicidade para a artis-
ta poder fazer a abertura e atuar no Bataclan.
Os concertos foram organizados pelo pro-
dutor Alexandre Barreira da empresa Le Kai 
des Artistes. Há mais de 20 anos a produ-
zir espetáculos, o produtor apostou no Zé 
Amaro no Bataclan porque os portugueses 

merecem espetáculos de qualidade. “Estou 
no mundo do espetáculo há mais de 20 anos 
e trabalho com todos os artistas. Fiz uma 
aposta do Zé Amaro nesta sala porque os 
portugueses merecem um espetáculo desta 
envergadura, é um artista amado por quase 
todos os portugueses”.
No final, Zé Amaro deixou uma mensagem 
para a sua vasta legião de fãs espalhados pe-
los quatro cantos do mundo. “Eu sou uma 
pessoa felizarda porque tenho uma comu-
nidade muito grande por todo o lado, que 
me seguem, que vão aos meus concertos. 
As pessoas seguem-me e é um privilégio ter 
público nas salas e a pagar bilhete. Por isso, 
a mensagem é de gratidão.” L
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oi lançada e está ativa durante dois 
meses, de 5 de maio a 7 de julho, 
uma grande operação de venda de 

produtos portugueses na La Grande Épi-
cerie de Paris (cadeia de produtos gour-
met do prestigiado grupo de luxo LVMH), 
denominada "PORTUGAL, QUEL REGAL!". 
Durante o período da operação mais de 
250 referências de produtos portugueses 
estarão à venda (aos que se acrescentam 
vinhos e cerâmicas), tendo sido selecio-
nadas para o efeito mais de 40 empresas 
nacionais que apresentarão produtos ex-

Portugal marca presença numa das mais belas e conhecidas cadeia de produtos gourmet da capital 
francesa, a La Grande Épicerie de Paris. É um local de prestígio na cidade francesa e durante dois 
meses tem uma grande operação de venda de produtos portugueses. Sob o tema “Portugal, Quel 
Régal”, são mais de 250 referências de produtos portugueses, tendo sido selecionadas mais de 40 
empresas nacionais que apresentam produtos exclusivos e típicos, representativos da vasta gama 
de diversidade culinária e da gastronomia portuguesa. Esta operação está ativa até 7 de julho.

“PORTUGAL, QUEL REGAL!”: 
produtos portugueses 
na “La Grande Épicerie de Paris”

F clusivos e típicos, representativos da vas-
ta gama de diversidade culinária e gastro-
nómica portuguesa. A La Grande Épicerie 
de Paris é mais que uma mercearia, é um 
local de prestígio, criada em 1923, no rés-
-do-chão do "department store" "LE BON 
MARCHÉ" com uma superfície de 2900m2 
oferecendo mais de 30 mil referências às 
quais se acrescentam a produção local 
dos pasteleiros, cozinheiros e padeiros 
que confecionam diariamente produtos 
na loja. “Estamos sempre empenhados na 
La Grande Épicerie de Paris em valorizar 

a gastronomia francesa, mas também a 
internacional, e todos os anos temos um 
país de honra. Este ano tínhamos que via-
jar até Portugal, há vários anos que faláva-
mos nisso, e que sonhávamos e queríamos 
colocar em destaque esta gastronomia, 
que é muito rica e está a surpreender os 
nossos clientes”, disse Pauline Verdi, da 
La Grande Épicerie de Paris.
A AICEP em Paris, e em Portugal, envol-
veu-se desde o início do processo na rea-
lização da temporada "PORTUGAL, QUEL 
REGAL!", tendo apoiado na seleção de 
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produtos de alta qualidade e diferencia-
dores para propor aos clientes franceses 
e internacionais, mas também na anima-
ção das lojas e na comunicação do evento. 
“Esta ideia surgiu de uma conversa entre 
a AICEP e a La Grande Épicerie de Paris. 
Eles queriam fazer um evento, não sabiam 
muito bem que país e região escolher e 
nós convencemo-los a fazer uma iniciati-
va com Portugal. Levámo-los a Portugal, 
começaram a ter contactos com empre-
sas portuguesas, apresentamos várias 
propostas e aí começou uma dinâmica de 
cooperação que já tem vários meses e que 
já passou por vários processos. Os pro-
dutos que aqui estão são, normalmente, 
muito pouco vistos aqui em França, são 
muito típicos, mas também muito gour-
met e essa foi a aposta”, explicou Eduar-
do Henriques, diretor da AICEP em Paris.
Trata-se de uma iniciativa que contribui 
para aumentar a notoriedade dos pro-
dutos nacionais, ajudando ao seu repo-
sicionamento no mercado francês. A “La 
Grande Épicerie de Paris” informou, em 
comunicado, que no final desta ação, irá 
criar um novo espaço permanente de ven-
da de produtos alimentares portugueses 
nas suas lojas. L
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Produtos, marcas e ambiente português. 
No O´Fado Market é possível matar as saudades 

de Portugal com uma vasta gama de produtos 
nacionais. Qualidade e variedade são os pontos 
que tornam os clientes fiéis ao O´Fado Market. 

eseja produtos portugueses frescos e com a melhor qualidade? 
Não procure mais. No O´Fado Market há agora uma secção de 
frutas e legumes frescos prontos a saciar o seu paladar. São 

mais de 100 produtos diferentes. O Fado Market remodelou o seu es-
paço abrindo também uma pequena adega com mais de 200 referên-
cias de bebidas. Destaque para os vinhos da Adega do Cantor, produ-
zidos em Albufeira, no Algarve, e de propriedade de Joaquim Pires. No 
Fado Market, sinta-se em casa. Em Sainte-Maxime, de terça a domingo, 
O´Fado Market espera por si. L

Supermercado português O´Fado Market, 
em Sainte-Maxime, tem nova secção 

de frutas, legumes e vinhos

D
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A primeira tertúlia após as recentes eleições da Academia do Bacalhau de Paris e sob a nova 
presidência do compadre Luís Gonçalves, teve lugar no restaurante Le Chic em Pierrelaye, 

nos arredores de Paris.

stiveram presentes cerca de 80 pes-
soas, na sua maioria comadres e com-
padres da academia. O jantar tertúlia 

teve como intuito a contribuição de fundos 
para quem mais precisa, e a associação es-
colhida foi a Les Voiles de I´Espoir, da qual 
a comadre Isabel da Ponte faz parte desde 
2017. O objetivo é proporcionar um passeio 
durante uma semana a crianças que sofrem 
de cancro. “A associação ajuda crianças que 
têm cancro, proporcionando-lhes uma se-
mana de barco, podendo disfrutar de um 
momento de felicidade. Este ano será no Sul 
de França, e como faço parte da associação 
gostava de, um dia, os poder levar a Portu-
gal”, explicou Isabel da Ponte. A angariação 
ao longo do jantar tertúlia atingiu os 4800 
euros.
Este foi o primeiro jantar sob a nova dire-
ção e, por isso, Luís Gonçalves salientou 
que foi um jantar importante, mas diferen-
te. “É diferente, porque é o meu primeiro. 

Academia do Bacalhau de Paris realizou 
uma tertúlia no restaurante Le Chic

E

Estou mais habituado a estar nos bastido-
res e a lidar com outro tipo de preocupa-
ções, mas penso que vai correr bem por-

que vieram bons compadres e comadres”.
Um dos compadres mais antigos da Acade-
mia do Bacalhau de Paris, Victor Ferreira, 
faz questão de marcar presença no primeiro 
jantar da cada nova direção da academia, e 
este, não podia ser diferente. “Venho para 
felicitar o presidente, foi assim que aconte-
ceu com os outros todos, e ainda para mais 
sendo o Luís Gonçalves, um amigo pessoal, é 
um prazer enorme saber que é o novo presi-
dente. Eu tenho uma relação muito carinho-
sa com a academia porque foi no restauran-
te Le Safrané que foi realizado o jantar de 
oficialização da Academia do Bacalhau de 
Paris. Sempre escrevi para a revista da aca-
demia com uma receita de bacalhau e este 
jantar tem a particularidade de me permitir 
encontrar com pessoas que já não vejo an-
tes da pandemia”.  L
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O Presidente da República esteve presente na sessão 
de abertura da quinquagésima terceira Conferência Nacional 

do Lions Clube de Portugal. 
O evento anual realizou-se na cidade da Maia 

e reuniu todos os clubes de Lions do país. 
Estiveram presentes mais de 300 associados 

do movimento lionístico.  

urante a sessão de abertura da con-
venção foi entregue o prémio do ven-
cedor de 2022 do concurso literário 

promovido anualmente pelo Lions. O vence-
dor da edição deste ano, que contou com 44 
obras originais a concurso, foi o romance “Pe-
riferia”, de autoria de Ana Catarina Almeida da 
Costa, de Coimbra. O livro premiado vai agora 
ser publicado pela Guerra & Paz, parceira do 
Lions para a realização do concurso.
Durante o seu discurso, Marcelo Rebelo de 
Sousa lembrou Melvin Jones, fundador do 
movimento Lions. “O que faria Melvin Jones 
se vivesse hoje aquilo que hoje vivemos? Dito 
de outra forma, como teria ele encarado e en-
frentado tempos assim? Melvin Jones perde-
ria pouco ou nenhum tempo com o acessório, 
com o superficial, com o circunstancial, daria 
todo o tempo do mundo a resolver desafios 
concretos, de luta pela paz, pela vida, pela 
saúde, pela educação, pela formação, pela 
qualificação, pela inovação cultural, científica 
e tecnológica”.
Impulsionado por uma personalidade dinâ-
mica e um coração cheio de bondade, Melvin 
Jones ajudou a criar um movimento de serviço 
há mais de 100 anos e que tem, hoje, mais de 
1,4 milhões de Lions em todo o mundo. “E em 
Portugal, o que diria Melvin Jones do nosso 
papel em Portugal? Provavelmente diria que 
nos devemos empenhar como o Lions em 
melhor saúde para todos, mais educação para 
todos, menos pobreza, maior coesão social, 
maior diálogo entre gerações, maior ligação 
entre economia, sociedade e ambiente, aber-
tura constante ao mundo, que é a nossa voca-
ção natural e histórica, para construir pontes, 
para edificar a paz, para acolher refugiados 
perseguidos e excluídos das guerras, para 
aproximar pessoas, pátrias e estados”. 
Para o Presidente da República Portuguesa 
não há dúvidas. “Portugal precisa do lionismo, 
o mundo precisa do lionismo, Portugal precisa 
do lionismo como espírito de serviço, espírito 
solidário, como espírito doação aos outros, e o 
mundo precisa disso”. 
São 47 mil clubes distribuídos por 200 áreas 
geográficas distintas. Os valores, esses, man-
têm-se os mesmos. “Sempre a pensar nos 
outros. Nós só nos realizamos com os outros 
e pelos outros. Não somos ilhas, não vivemos 
sozinhos, só somos felizes com os outros. Foi 

Presidente da República esteve 
na cidade da Maia, na abertura 

da 53ª Convenção Anual dos Lions

D
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Claudine Pinheiro

isso que eu aprendi no Lions há 41 anos, é isso 
que deve nortear a nossa vida todos os dias”. 
Marcelo Rebelo de Sousa falou na primei-
ra porque é há quatro décadas membro do 
Lions, assim como António Silva Tiago, presi-
dente do Município da Maia, que também fa-
lou à Lusopress: “O Lions é um clube mundial, 
que tem uma prestação de serviços e um foco 
muito forte nos mais frágeis, nas grandes de-
bilidades que as sociedades se confrontam. O 
Presidente da República puxou pelos Lions e 
pelos Leos, para que se olhe para o futuro, e 
não só pelo passado. Ainda há muito trabalho 
a desenvolver”.

Marcelo elogiou a Maia
Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se ainda aos 
Paços do concelho. Contactou de perto com 
a população local, tirou fotografias e assistiu a 
uma atuação da Banda de Música de Moreira.
As honras da casa foram feitas por António 
Silva Tiago, presidente do Município, que o 
recebeu no salão D. Pedro IV e o conduziu 
pela galeria, onde estão expostas pinturas 
de todos os ex-presidentes do Município. Foi 
oferecido o livro do Foral da Maia, bem como 
uma obra de arte, evocativa dos 500 anos do 
Foral Manuelino da Maia, desenhada por Ál-
varo Siza Vieira. Marcelo Rebelo de Sousa dei-
xou rasgados elogios à cidade da Maia. “Maia 
afirmou-se a pulso. É difícil, porque o Porto é 
fortíssimo. Havendo um polo metropolitano 
forte, os polos à volta têm de ser fortes para 
se afirmarem. Maia teve uma ajuda, que foi 

o aeroporto, mas teve sobretudo a ajuda das 
próprias populações e dos seus responsáveis. 
A Maia é o exemplo de como a pulso se pode 
criar um grande município, e grande em tudo: 
em dimensão, população, em juventude, em 
atividade económica, cultural e educativa. Cada 
vez que cá venho, eu pasmo com a imaginação 
da Maia. A Maia não para”, referiu Marcelo Re-
belo de Sousa à saída da convenção dos Lions. 
Para o presidente da autarquia, foi uma “honra 
e um prazer ter aqui uma pessoa com as capa-
cidades e a mundividência do Presidente da 
República. É um amigo, amigo da Maia, uma 
pessoa que estimamos muito e que veio aqui 
a esta convenção dos Lions e aos 50 anos do 

Lions Clube da Maia, da qual também sou mem-
bro, e há aqui um conjunto de coincidências 
que faz desta oportunidade e desta circunstân-
cia um momento de felicidade e de prazer. O 
Presidente traçou um belo retrato da Maia, di-
zendo que a Maia era um concelho que se fez a 
pulso, que não herdou nada de sustantivo, mas 
que é muito forte, muito prospero, com muita 
capacidade porque todos nós nos envolvemos 
numa tarefa e vamos continuar e a fazer cada 
vez mais desta concelho o lugar ideal para os 
jovens, para os seniores, para toda a comuni-
dade que se sinta bem, que tenham bons em-
pregos, boas remunerações, para que vivam e 
eduquem os filhos e os netos na Maia”. L
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edro Morais Soares contou à Lusopress como tem sido 
os seus mandatos e o percurso à frente da freguesia de 
Cascais desde 2009, e da união de freguesias de Cascais 

e Estoril desde 2013.  O atual presidente da junta revelou ainda 
quais são as principais atrações turísticas da região, as parcerias 
no campo social e as iniciativas futuras que procuram trazer re-
levância para Estoril-Cascais. Em jeito de balanço do último man-
dato, o líder autárquico de Estoril-Cascais revela a importância 
da rede social desta freguesia e da resposta dada em tempos di-
fíceis, como a crise de 2009 e a pandemia em 2020 e 2021. “Faço 
um balanço muito positivo. Conseguimos dar uma projeção a 
Cascais e Estoril, com muitos projetos pioneiros e inovadores na 
área social. Fomos a primeira junta a estabelecer parcerias com 
as creches privadas para diminuir a lista de espera para creches 
solidárias. Os longos tempos de espera representavam um pro-
blema, sobretudo para as famílias mais jovens. Estabelecemos 

Pedro Morais Soares foi eleito em 2009 presidente da Junta de Freguesia de Cascais, 
e é desde 2013, o rosto máximo da União das Freguesias de Cascais e Estoril. 
Desde cedo interessado pelo associativismo, cedo também iniciou a sua participação 
política. Há nove anos a gerir os destinos de duas freguesias histórias, o balanço esse, 
é positivo. Pedro Morais Soares recebeu a Lusopress para uma agradável conversa sobre 
esta região reconhecida pela sua beleza marítima. Foram várias as áreas onde se destacou, 
como o setor social, segurança e educação, mas realça o ambiente com uma série 
de projetos pioneiros. Já muito trabalho foi desenvolvido, mas aqui há sempre mais 
e melhor a fazer por Cascais e Estoril.

Cascais e Estoril
o destino ideal para viver 
uma semana, um mês 
ou a vida inteira

P
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ainda uma rede social que ajudou bas-
tante durante a pandemia no trabalho de 
voluntariado. Já tínhamos uma estrutura 
de apoio social montada, como as bolsas 
solidárias, ainda na época da primeira cri-
se de 2009, em que o programa “Cozinha 
com Alma”, conseguiu chegar às famílias 
que mais precisavam. Fomos distinguidos 
com vários prémios das melhores práti-
cas de voluntariado da União Europeia. 
Conseguimos envolver a nossa popula-
ção sénior, combatendo, desta forma, o 
isolamento e a solidão. Podíamos falar da 
componente da segurança, sendo a pri-
meira freguesia portuguesa a estabelecer 
parcerias com a PSP nos programas de 
patrulhamento de proximidade. Ao lon-
go destes quatro anos, atribuímos quatro 
veículos à polícia local. No ambiente, tam-
bém conseguimos marcar agenda, sendo 
a primeira autarquia do país a eliminar 
o uso do plástico. Um dos nossos focos 
é também a sustentabilidade marítima. 
Neste setor, temos o projeto “Mergulha 
por Cascais”, no qual pescadores e jovens 
limpam o fundo dos nossos oceanos. No 
ano passado, tiramos do fundo da Baía de 
Cascais cerca de seis toneladas de lixo. Na 
área dos bairros saudáveis, conseguimos 
obter um prémio do PRR em que trans-
formamos lixo em skates. Conseguimos 
reforçar algum património da fregue-
sia e reabilitamos edifícios históricos do 
centro de Cascais. São muitas respostas 
que temos junto dos nossos cidadãos de 
Cascais e Estoril e que vão de encontro 
às suas necessidades. Podemos dizer que 
Cascais e Estoril é um dos locais mais pro-
curados por estrangeiros para residir em 
Portugal. Cerca de 15% da população da 
nossa freguesia não tem nacionalidade 
portuguesa, mas temos o lema de “to-

dos somos Cascais, todos somos Estoril”, 
porque ao longo da nossa história sem-
pre fomos um concelho que sabe receber 
e integrar”, afirmou o líder autárquico à 
Lusopress. 
Sobre as dificuldades encontradas ao lon-
go dos mandatos, Pedro Morais Soares 
aponta a crise pandémica e a agregação 
das freguesias em 2013 como os momen-
tos mais desafiantes do seu percurso au-
tárquico. “A grande dificuldade a agre-
gação das freguesias. Em 2013, conjugar 
duas freguesias históricas foi um proces-
so complexo, sobretudo num período di-
fícil, com o país sob resgate financeiro da 
Troika. Mantivemos os dois brasões, con-
servando a identidade das duas localida-

des. O segundo momento controverso foi 
a pandemia, em que conseguimos reagir 
perante um cenário completamente des-
conhecido. Com 500 voluntários, ajuda-
mos muita população idosa nas alturas de 
confinamento pandémico, com entregas 
de comida e medicamentos. Consegui-
mos esta resposta devido à nossa rede de 
muitos empresários e colaboradores que 
permitiram que este apoio se concretizas-
se. Em janeiro de 2021, existiram muitas 
mortes devido à Covid-19 entre a popu-
lação idosa e nós temos muitos idosos, 
aumento a nossa preocupação. Contudo, 
com a ajuda de 200 voluntários consegui-
mos ajudar com alimentação e acompa-
nhamento”.
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Estamos habituados a olhar para a junta 
de freguesia como uma instituição próxi-
ma da população local. Contudo, a união 
de freguesias Cascais-Estoril tem uma di-
mensão demográfica bastante relevante, 
contando com cerca de 70 mil habitan-
tes. Pedro Morais Soares confessa que 
tudo se torna fácil quando se dispõe de 
uma rede social como Cascais-Estoril tem. 
“Com os voluntários que temos e com as 
associações é fácil ser-se presidente da 
União de Freguesias de Cascais e Estoril. 
Esta freguesia tem mais população que 
10 capitais de distrito. Tenho o privilégio 
de ter uma rede de voluntários bastante 
capaz, numerosa e ativa. Possuímos um 
conjunto de associações, instituições e 
voluntários empenhados em chegar aos 
problemas, e isso é fundamental para 
superar os problemas. A parceria que 
temos com o Município dá-nos abertura 
para manter uma rede social forte e dinâ-
mica. Estas parcerias e estas redes abran-
gem outras áreas como o ambiente e 
educação. Contamos com equipamentos 
da junta espalhados pela malha urbana, 
juntamente com dois centros de dia, que 

nos permitem dar esta resposta rápida de 
proximidade. Possuindo estas infraestru-
turas tudo se torna mais fácil. Caso não 
existisse essa rede, era muito mais difícil 
porque temos 70 mil habitantes, uma po-
pulação muito considerável para uma jun-
ta de freguesia. A nossa rede social conta 
com 60 parceiros e seis agrupamentos de 
escola. Todos trabalhamos em sintonia 
para resolver os problemas quotidianos. 
Os problemas variam em cada freguesia”.
Sobre o turismo, Pedro Morais Soares 
revela um retrato bastante positivo, afir-
mando que no mês de maio de 2022, to-
das as unidades hoteleiras da freguesia 
contavam com 100% de lotação. O pre-
sidente da união de freguesias aponta 
ainda a importância dos eventos despor-
tivos e culturais que permitem ter visi-
tantes em Cascais-Estoril durante todas 
as épocas do ano. “Nos números do tu-
rismo, ao dia de hoje [6 de maio], temos 
todas as unidades hoteleiras com 100% 
de lotação. Os preços têm aumentado e 
já estão nos valores de 2019. Queremos 
agradar a todos o tipo de residentes, e a 
aposta no turismo também traz muitos 

habitantes estrangeiros a termo perma-
nente. Cascais e Estoril têm um potencial 
muito significativo, não só para frequen-
tar as nossas praias, mas como o turismo 
náutico, turismo da natureza. Os eventos 
desportivos são muito importantes para 
nós, bem como os congressos ligados à 
saúde e à parte social, que acaba por ter 
cada vez mais relevância. Temos a nossa 
beleza natural, com a nossa bela costa, e 
ainda temos muitos eventos para realizar 
ao longo do ano. Muitos procuram-nos 
pela nossa atividade cultural. Cada vez 
possuímos mais espaços culturais como 
o Bairro dos Museus, desde o novo Mu-
seu Paula Rego, e foi inaugurado recen-
temente o Museu da Misericórdia. Temos 
uma gastronomia fantástica acompanha-
da por uma hotelaria de excelência. O tu-
rismo de natureza traz cada vez mais vi-
sitantes à nossa freguesia porque temos 
uma parte significativa do Parque Natural 
de Sintra-Cascais que ainda apanha uma 
parte considerável de Cascais na zona do 
Guincho. A nível de eventos organizamos 
o Estoril Open, os eventos no autódromo 
e as competições náuticas. O futebol tam-
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bém começa a ter uma certa relevância. 
Estes eventos desportivos permitem ter 
turistas durante todo o ano e não apenas 
nas épocas altas de verão. Por isso, o gol-
fe durante o inverno é muito procurado 
na nossa freguesia, numa altura em que 
o norte da Europa está com muita neve 
e gelo. Por isso, seguimos o lema de 
“Cascais e Estoril é o melhor sítio para 
viver uma semana, um mês ou uma vida 
inteira”. 
Na economia local, os serviços e o comér-
cio representam as principais atividades 
económicas da região, segundo afirmou 
Pedro Morais Soares. O foco no turismo, 
mas também a chegada de universidades 
e hospitais à freguesia têm criado novas 
dinâmicas económicas. “O tecido empre-
sarial caracteriza-se muito na área dos 
serviços e comércio. A nossa freguesia 
não possui indústria, concentrando os 
seus principais negócios na área do co-
mércio com a hotelaria e a restauração. 
Na saúde, temos hospitais públicos e pri-

vados, acompanhados por uma compo-
nente social de lares, o chamado turismo 
de saúde. As universidades começam a vir 
para Cascais, tendo um grande impacto 
no dia-a-dia económico da nossa fregue-
sia. Resumidamente, a nossa freguesia 
caracteriza-se no setor económico com a 
área dos serviços e comércio, com princi-
pal foco para a hotelaria”.
O evento Miss Portuguesa França, em 
2021, foi realizado no Casino Estoril. Pe-
dro Morais Soares recorda o grande 
sucesso do evento, deixando as portas 
completamente abertas para a realização 
do evento Portugueses de Valor. O presi-
dente vinca ainda a multiculturalidade de 
Cascais-Estoril, sublinhando a importân-
cia de bem acolher aqueles que residem 
fora do seu país. “Já tive muito contac-
to com as comunidades portuguesas em 
França e outras espalhadas pelo mundo. 
Sei bem todo o trabalho que se tem vindo 
a desenvolver e são portugueses de gema 
que adoram a sua terra. A realização do 

evento Miss Portuguesa França no Casino 
Estoril foi um grande sucesso. Foi através 
da Lusopress, que se abriu portas para 
apoiarmos a iniciativa da Miss Portugue-
sa. A Lusopress tem um papel muito im-
portante nas nossas comunidades como 
divulgadores da nossa cultura e como elo 
de ligação com a diáspora. É muito impor-
tante manter o afeto ao nosso país. Nós 
temos residentes de 129 nacionalidades, 
e acolhemos todos da mesma forma. Nós 
conhecemos as dificuldades que passam 
os emigrantes, porque também somos 
uma nação de gente que percorre o mun-
do. Curiosamente, temos uma comunida-
de francesa forte em Cascais-Estoril, pro-
curando habitação nesta zona. Gostamos 
de receber todos aqueles portugueses 
que vivem por esse mundo fora e procu-
ram um sítio para residir. As pessoas que 
escolhem a nossa freguesia para residir 
apontam a gastronomia, clima e seguran-
ça como os principais pontos positivos da 
nossa localidade”.  L
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ernancelhe é cada vez mais conhecida 
pela diversidade de eventos. “É ver-
dade, e é por isso que surge o evento 

Momentos com Vinho. É pela necessidade de 
querermos diversificar a nossa agenda cultural. 
Era um evento já pensado para 2020, mas não 
houve condições para o realizar nessa altura”, 
começou por dizer o Vereador da Cultura da 
Câmara Municipal de Sernancelhe, Armando 
Mateus.
Apesar de ser conhecida pela Terra da Casta-
nha, sendo mesmo a sua imagem de marca, e 
equipa autárquica rapidamente chegou à con-
clusão que fazia sentido um evento com vinho. 
“Sem dúvida que na área agrícola o município é 
visto, e muito bem, como sendo a Terra da Cas-
tanha, porque tem a melhor variedade de cas-
tanha do mundo, e que é produzida nos soutos 
da Lapa, mas se fizermos uma verdadeira ava-
liação, o concelho de Sernancelhe ao nível do 
setor agrícola o que mais produz é uva. Portan-
to, a maior área agrícola que temos é de vinha, 
surpreendentemente. Esta uva é depois trans-
formada através da Cooperativa do Távora 

“Momentos com Vinho” é o novo evento de Sernancelhe que estreia a 18 e 19 de junho de 
2022. A região de Távora-Varosa exibe a sua excecionalidade vitivinícola com uma montra 
para os vinhos da região e das regiões vizinhas: Douro e Dão.  

Momentos com Vinho: 
Sernancelhe inova apostando 
na divulgação vinícola

S
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Varosa, num excelente espumante Terras do Demo. 
Nós produzimos 68% da uva para a cooperativa, e é 
uma cooperativa que tem vindo ao longo dos últimos 
anos a aumentar mais em área e cada vez a tornar-
-se mais específica em determinadas castas e em de-
terminadas propriedades. Chegámos à conclusão de 
que somos um grande produtor de uva, de maçã e de 
azeitona e de castanha. Mas a castanha tem um valor 
económico que supera todos os outros, aproximada-
mente de 4 milhões de euros de retorno para o muni-
cípio, mas a uva não deixa de ser um setor fundamen-
tal, pois temos cada vez mais jovens e produtores a 
apostar na produção de vinha. Estamos numa região, 
que é o Távora Varosa, de excelência na produção de 
espumantes, temos uma representação enorme de 
produtores, estava mais do que na hora para surgir 
um evento de vinhos. Um evento de vinhos que vem 
alavancar a região do Távora Varosa, um evento que 
vem representar e incentivar os nossos produtores 
de vinha e que se vêm revistos no espumante Terras 
do Demo. Outra coisa muito interessante que há nos 
eventos de vinho é que é tendencioso, que está na 
moda, porque associados aos vinhos, como sabemos 
hoje, está a gastronomia, a restauração e a hotelaria. 
Sendo Sernancelhe um concelho de bem receber, 
que tem uma boa gastronomia, com produção de 
espumante de excelência, era crucial um evento que 
faça esta conjugação destas particularidades”, acres-
centou.
Armando Mateus explicou ainda outra particula-
ridade do evento. “Na organização deste evento, 
deparamo-nos que o Távora Varosa ainda que sendo 
uma região nova e uma marca que está a alavancar a 
questão dos espumantes, a nível de produtores finais 
com marcas temos um número reduzido, por isso 
convidamos os nossos vizinhos, porque Sernancelhe 
está numa localização de excelência entre o Dão e 
o Douro. Convidámos os nossos vizinhos, estes sim 
com imensas marcas individuais e de referência no 
mercado. Com eles, queremos criar uma primeira edi-
ção que tenha logo impacto e que seja bastante marcada”.
Para a primeira edição do Momentos com Vinho, Sernancelhe espera ter 
aproximadamente 80 produtores que representem as três regiões: Dão, 
Douro e Távora Varosa, cada um com as suas especificidades e cada um 
com a sua força. Para além do público geral, o Município está a apostar 
em garantir público profissional. “Os produtores querem encontrar num 
evento algo que lhes dê garantia profissional, um evento que promova 
a possibilidade de negócio, e por isso é esta a nossa grande aposta, é 
trazer um público geral, mas essencialmente um publico profissional”.
Aliado a um programa diversificado, onde se incluem momentos de pro-
va e venda de vinhos, o objetivo do evento é convergir três grandes re-
giões produtoras de vinho em Portugal, sob o slogan “O Távora-Varosa 
convida os vizinhos Dão e Douro”. O Expo Salão Sernancelhe, pavilhão 

multiusos, conta com cerca de dois mil metros quadrados de exposição, 
com capacidade para receber mais de 10 mil visitantes, onde se pretende 
concentrar mais de 70 produtores de vinho. O evento contará ainda com 
diversos momentos de animação musical - jazz, literatura e zona lounge 
– e quatro zonas de restauração dirigidas por chefes de cozinha concei-
tuados na região. Ao longo dos anos, e aproveitando a posição vantajosa 
da proximidade aos rios Távora e Varosa e das condições climatéricas 
da região, os concelhos de Sernancelhe, Moimenta da Beira, Tarouca e 
Lamego, assumiram-se como grandes produtores de vinhos brancos e 
de espumantes. Nasceram, assim, nesta região marcas muito relevantes 
que devem ser presenteadas ao grande público. Uma congregação dos 
vinhos de produtores da região do Távora-Varosa, do Dão e do Douro, 
todas vizinhas, mas cada uma com as suas distintas personalidades e es-
pecificidades.  L
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oi aos 10 anos que surgiu a paixão 
pela música, altura em que Hugo 
Manuel ingressou numa escola de 

música, na qual permaneceu durante três 
anos. Em 1993, durante uma festa para as 
comunidades portuguesas em França, co-
nheceu o cantor Luís Manuel. Artista que, 
algum tempo depois, escreveu e compôs os 
temas para o primeiro álbum de Hugo Ma-
nuel, intitulado ‘Trás-Os-Montes’. Numa con-
versa com a Lusopress Hugo Manuel falou 
do início da sua carreira e explicou a paixão 
pela música. Para Hugo Manuel, o ponto 
alto da carreira de um cantor é o reconheci-
mento do público. Para além de tocar e can-
tar, Hugo Manuel também compõe. Num 
balanço do seu percurso, são já nove álbuns 
gravados, com temas que marcaram a sua 
carreira musical. Atualmente, está focado 
no seu mais recente disco ‘O Regresso’, um 
trabalho que afirma ser o que o melhor re-
presenta enquanto pessoa e artista. Quanto 
aos planos futuros, Hugo Manuel começa a 
sua tourné em agosto, pela região de Paris. 
Fica, ainda, uma mensagem de agradeci-
mento para os fãs do cantor Hugo Manuel.

O percurso do artista
Hugo Manuel iniciou a paixão pela música 
ainda quando era uma criança, aos 10 anos. 
Nesta altura, o cantor português ingressou 
numa escola de música, na qual permaneceu 
durante três anos. Em 1998, durante uma 
festa para a comunidade portuguesa em Pa-
ris, conheceu o cantor Luís Filipe Reis. Algum 
tempo depois, este mesmo artista escreveu 
e compôs os temas para o primeiro álbum 
de Hugo Manuel, intitulado “Trás-Os-Mon-
tes”. “A paixão pela música começou cedo. 
Em 1998, fui assistir a um concerto do Luís 
Filipe Reis. Foi aí que comecei a conhecer o 
mundo português, porque até então ouvia 
predominante música francesa. A partir daí 

Artista Hugo Manuel faz balanço 
da carreira e apresenta o seu novo 
trabalho: "O Regresso"

F

Hugo Manuel iniciou a paixão pela música ainda quando era criança, aos 10 anos. 
Nesta altura, o cantor português ingressou numa escola de música, na qual permaneceu 
durante três anos. Em 1998, durante uma festa para a comunidade portuguesa em Paris, 
conheceu o cantor Luís Filipe Reis. Algum tempo depois, este mesmo artista escreveu 
e compôs os temas para o primeiro álbum de Hugo Manuel, intitulado “Trás-Os-Montes”.
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comecei a ser influenciado pela minha famí-
lia e amigos para entrar na música portugue-
sa. Já tinha tido aulas de piano numa escola 
de música francesa durante três anos. 

Um ano depois estive com o Luís Filipe Reis 
num outro concerto, falei com ele e disse-lhe 
que gostava de fazer um álbum. O artista 
português disse-me: “deixa o teu contacto 

que depois logo se vê”. A partir deste mo-
mento, as coisas foram-se encaminhando 
lentamente, sempre acompanhado por Luís 
Filipe Reis que me desvendou os bastidores 
da indústria musical”.
Sobre o seu percurso artístico, Hugo Ma-
nuel garante que procura sempre inovar e 
busca uma imagem própria, confessando 
que já tem uma equipa para gerenciar a sua 
carreira. “Na minha carreira tenho feito, por 
todos os meios, o melhor que posso para 
tentar evoluir. Tanto nas gravações, como 
nos espetáculos e até na própria imagem. 
Na minha carreira sempre procurei ter uma 
imagem própria. Agora tenho o caminho 
mais facilitado, pois já tenho uma equipa 
que me ajuda a gerir a minha carreira”, disse 
Hugo Manuel.
Para o cantor, o ponto mais alto da carreira 
de um cantor ou músico prende-se com o 
reconhecimento do público. “O álbum «Ras-
guei o meu passaporte», lançado em 1998, 
foi o motor de arranque da minha carreira. 
Durante seis semanas, ficou entre o primeiro 
e o segundo lugar dos discos mais vendidos 
em Portugal. Lembro-me nessa época de es-
tar numa pizzaria em Lisboa, no centro co-
mercial Colombo, e todas as pessoas ali pre-
sentes começaram a reconhecer-me. Nesse 
momento, um amigo meu, confessou-me 
“vês, as coisas já estão a acontecer, as pes-
soas já te reconhecem”, afirmou o artista.
No total, o cantor e compositor conta com 
nove álbuns gravados, preenchidos com 
muitos temas que marcaram a sua carreira 
musical. Atualmente, está focado no seu 
novo disco “Regresso”. Segundo o próprio, 
este trabalho é aquele que melhor o repre-
senta enquanto pessoa e artista. “Este novo 
álbum é especial porque conta com uma ino-
vação sobretudo a nível da capa, que já não 
está em plástico, mas em cartão. A nível da 
sonoridade, mantêm-se os traços clássicos 
da minha música, mas com novos sons, mais 
modernos e letras renovadas”, desvenda 
Hugo Manuel à Lusopress.
Para os próximos tempos, o cantor revela 
à Lusopress que iniciará uma tournée na re-
gião de Paris no dia 29 de outubro. “Já te-
nho alguns concertos agendados para este 
verão. Contudo, a grande tournée arranca 
no dia 29 de outubro em Paris. Nesta digres-
são vou contar com uma banda que me vai 
acompanhar em França, Suíça, Alemanha e 
Portugal”, indicou o cantor. Para finalizar 
a conversa, Hugo Manuel deixou agradeci-
mentos aos seus fãs e admiradores, afirman-
do que sem eles, a sua carreira no mundo da 
música não seria possível. “Quero agradecer 
a todos aqueles que me seguem na minha 
carreira, em todos os meios e plataformas. 
Tenho de agradecer muito a toda essa gente 
porque sem o seu apoio e carinho, a minha 
carreira nunca teria se concretizado”. L
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Ericeira recebeu o IV Capítulo da 
Confraria do Peixe com a iniciati-
va “Nobre Confraria Gastronómi-

ca do Melhor Peixe do Mundo”. O even-
to realizou-se na Casa da Cultura Jaime 
Lobo e Silva. “Vamos hoje procurar lançar 
a certificação do peixe português que é 
fundamental, e que vem ao encontro da 
sustentabilidade do próprio peixe. Se ele 
for certificado e se na altura própria as 
pessoas puderem consumir o peixe com 
a certificação, será melhor”, explicou 
António Matos Cristóvão, presidente e 
Grão-Mestre da Confraria do Peixe.

Este IV Capítulo da iniciativa trouxe à Eri-
ceira um conjunto de palestras que inci-

Ericeira recebeu o IV Capítulo 
da Nobre Confraria Gastronómica 
do Melhor Peixe do Mundo

A

Contando com a presença de Teresa Coelho, Secretária de Estado das Pescas 
e membro da Confraria do Peixe, a Ericeira recebeu o IV Capítulo da “Confraria do Peixe 
Nobre Confraria Gastronómica do Melhor Peixe do Mundo”. 
Na sessão, foram entronizados 13 novos membros.
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diram sobre os temas da pesca e do mar, 
especialmente no que toca à responsabi-
lidade de preservar este meio que é em 
muito afectado por diversos factores que 
impactam negativamente a sua sustenta-
bilidade. “O principal objetivo é darmos a 
conhecer às pessoas a biodiversidade do 
nosso pescado e, sobretudo, podermos 
ajudar na sustentabilidade do mesmo. Ou 
seja, dizer às pessoas que devem consu-
mir peixe nas épocas em que eles podem 
ser pescados”, acrescentou.

Mais do que uma simples associação, a 
Confraria pretende ser parte na gestão 
dos bens comuns em toda a sua dimen-
são. Foi criada em 2017 partindo de uma 
tertúlia de consumidores num restau-
rante junto ao porto de Sines. “Eu sou 
confrade fundador, pertenço também à 
direção e é com empenho e orgulho que 
nós andamos a divulgar à população e ao 

mundo inteiro que temos o melhor peixe 
do mundo e que temos de ter uma pes-
ca sustentável para no futuro comermos 
ainda melhor peixe”, disse Luís Silvério.
A cerimónia contou com a presença de 
Teresa Coelho, Secretária de Estado das 
Pescas e também membro da Confraria 
do Peixe. “A Confraria visa promover o 
peixe português e, portanto, é uma asso-
ciação com bastante importância porque 
de facto promove o nosso pescado, que é 
o melhor do mundo”.

Teresa Coelho realçou a importância so-
cial da pesca sublinhada pela declaração 
deste ano, pela FAO, como Ano Interna-
cional da Pequena Pesca e da Pequena 
Agricultura e a adoção de planos pluria-
nuais de drenagens dos portos nacio-
nais. Nesta sessão foram entronizados 13 
novos membros, entre eles Hélder Silva, 
presidente da Câmara de Mafra.  L

A cerimónia contou com 
a presença de Teresa 
Coelho, Secretária 
de Estado das Pescas 
e também membro 
da Confraria do Peixe. 
“A Confraria visa 
promover o peixe 
português e, portanto, 
é uma associação com 
bastante importância 
porque de facto promove 
o nosso pescado, que é 
o melhor do mundo”
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petanca tem a vantagem de não ser 
uma atividade cara e de se poder 
praticar em qualquer terreno plano, 

de preferência arenoso, e por qualquer pes-
soa. Homens ou mulheres, velhos ou novos, 
fortes ou fracos, todas as pessoas podem 
“atirar as bolas”. 
A Lusopress esteve a acompanhar um tor-
neio em Puteaux, organizado por uma asso-
ciação local. “A associação foi criada há três 
anos e somos cerca de 90 membros, com 
um ambiente muito bem-humorado que 

A prática de petanca 
é uma tradição 
na cidade de Puteaux

A

A petanca é um jogo de origem francesa, criado no princípio do século XX. O seu nome 
deriva da expressão “pieds tanqués”, que significa pés juntos. Mais do que apenas um jogo, 
é já considerado um desporto, e existem Federações Nacionais que regulamentam 
a sua prática. É uma actividade de grupo, que se pratica em equipas de número variável 
de jogadores ou individualmente. O jogo consiste no lançamento de uma série de bolas 
metálicas, com o objetivo de ficar o mais próximo possível de uma pequena bola de madeira, 
lançada previamente por um jogador.

não se leva nada a sério. Jogamos petanca 
por diversão, organizamos oito torneios 
no ano, portanto quatro torneios normais, 
quatro troféus de campeões, ou seja, quem 
ganhou o primeiro torneio escolhe um com-
panheiro de equipe para jogar o torneio dos 
campeões. Isso faz-nos oito encontros no 
ano. Os campos estão disponíveis, todos 
vêm jogar diariamente em geral das 14h30 
às 19h00, às vezes também de noite. A ci-
dade de Puteaux tem sido muito generosa 
connosco, e isso ajuda-nos muito par ao 

bom funcionamento da nossa associação”, 
disse Alexandre Benaiche, da associação Les 
Pétanquistes de Puteaux.
A Câmara Municipal de Puteaux apoia este 
tipo de iniciativas. “Temos o prazer de apre-
sentar hoje o nosso torneio de petanca, 
é um torneio que foi organizado pelo con-
selho dos anciãos, que é uma instituição 
responsável por observar o que está acon-
tecendo, é fazer os idosos trabalharem, diz-
-se que é capaz de envolver na vida local. 
Agora mesmo vou assistir a um concerto 
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de Carmen de Bizet em ao ar livre, aqui as 
iniciativas são numerosas em Puteaux, seja 
a nível cultural, esportivo ou outro”, expli-
cou Joelle Ceccaldi-Raynaud, presidente do 
município. Puteaux está geminada com a ci-
dade de Braga, e a ligação com a cidade por-
tuguesa é forte. “É uma geminação que me 
toca o coração, em primeiro lugar porque há 
uma grande comunidade portuguesa em Pu-
teaux e, muito em breve, vamos encontrá-
-los aqui. Estamos a fazer muitas coisas e 
fico sempre bastante impressionada com a 
cidade de Braga, que é uma cidade magnífi-
ca, disseram que é a Roma portuguesa com 
todas as suas igrejas”. L
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icardo Tomé, é diretor e coordena-
dor da área digital do grupo Média 
Capital. Desenvolve a função para o 

desenvolvimento da área digital do grupo, 
seja aplicação móveis, redes sociais, site, 
conteúdos, lançamento de projetos pura-
mente digitais e plataforma de streaming, 
como é o caso da TVI Player. A Lusopress es-
teve à conversa com Ricardo Tomé de forma 
a perceber melhor o funcionamento desta 
plataforma e para apresentar a parceria com 
a Lusopress.

O que é a TVI Player?
A TVI Player é uma plataforma de strea-
ming em que qualquer pessoa pode ver os 
programas da TVI, da CNN, mas também 
alguns conteúdos exclusivos e de parceiros. 
Portanto, vai além da oferta da TVI. Temos 
os canais em direto, como a TVI, a TVI Fic-
ção, a TVI Reality, a CNN Portugal e temos 
depois um conjunto de novelas, filmes, sé-
ries, documentários, reportagens, tudo em 
português, e pensado pelas equipas destes 
vários canais. Depois há outros conteúdos 
desenvolvidos pela própria equipa da TVI 
Player. Também temos alguns de recupera-
ção, como por exemplo algumas tempora-
das dos Morangos com Açúcar, séries como 
o Equador, portanto, alguns produtos icóni-
cos da história da TVI e que, naturalmente, 
estão disponíveis. 

De que forma é que as pessoas podem 
aceder à TVI Player?

Neste momento, através de um telemóvel, 
de computador e de uma televisão android 
ou de uma Apple Tv. Prevemos, a breve tre-
cho, lançar para as Smart Tv´s da Samsung e 
da LG. Basta procurar pela aplicação e des-
carregar ou ir ao endereço tviplayer.pt. 

É necessário pagar para aceder 
aos conteúdos?

Há um forte catálogo completamente livre e 
grátis, as pessoas podem ver sem qualquer 

R

custo, naturalmente tem alguma publicida-
de sempre que faz sentido. Depois há, fora 
de Portugal, alguns canais e alguns progra-
mas que estão debaixo de uma assinatura de 
3,99€/mês. Se fizer assinatura anual tem um 
desconto próximo dos 30%. Isto tem a ver 
com questões de direitos, de licenciamento. 
Durante quatro anos e meio tivemos um sis-
tema completamente grátis em todo o lado, 
mas éramos obrigados a cortar constante-
mente por questões contratuais ou de licen-
ciamentos ou por estratégia de distribuição. 
Tínhamos, muitas vezes, de cortar o acesso. 
Assim, salvaguardamos que quem faz essa 
subscrição está tranquilamente a poder ver 
sem que a meio seja bloqueada a emissão. É 
uma forma de dar um melhor serviço. 

E por que motivo apostaram numa par-
ceria com a Lusopress Tv?

Nós queremos estar onde estão os portu-
gueses e com os apaixonados por Portugal. 
Percebemos pela comunidade, pelo vosso 
trabalho, pela vossa história, que no fun-
do poderíamos aproximarmo-nos também 
convosco e fortalecer uma relação que é na 
defesa dos conteúdos pelos portugueses. 
São conteúdos que falam de Portugal, dos 

portugueses e, aí, achamos que era natural 
conversar. Felizmente temos a mesma vi-
são. É preciso puxar pelo que é nosso, de-
fender a nossa cultura, as nossas tradições, 
a imagem do nosso país, as pessoas que 
trabalham onde quer que estejam, mas que 
falam português e têm Portugal no coração. 
Queremos levar os nossos conteúdos e es-
ses conteúdos às comunidades que estão 
relacionadas com esse interesse.

Também sentiu que essas histórias 
passam, muitas vezes, despercebidas 
em Portugal?

É verdade. Eu antes trabalhava na RTP e isso 
já se sentia, mas a força da TVI é muito maior 
e chegamos a muito mais gente, temos mui-
to mais visibilidade e audiência. Há uma coi-
sa que não se altera nas duas experiências 
profissionais, em qualquer uma delas nós 
adoramos conhecer histórias de portugue-
ses, em Portugal ou lá fora. De facto, em Por-
tugal há muitas histórias que pela distância 
física que são difíceis de dar a conhecer em 
qualquer região. Naturalmente temos muito 
consumo na França, Bélgica, Luxemburgo, 
Alemanha, Reino Unido, Suíça. É aí que está 
claramente a fora do consumo nesta altura.

Por que devem subscrever a TVI Player?
Em primeiro porque é uma forma de esta-
rem ligadas ao país com uma experiência 
e com conteúdos que são editados por jor-
nalistas. Não estamos a falar daquilo que o 
algoritmo nos põe à frente, que muitas ve-
zes não sabemos se podemos deixar os filhos 
ver. É um conjunto de conteúdos que estão 
pensados para televisão, ou vídeo profissional 
passado para streaming, são conteúdos de 
Portugal, com portugueses, pensados com a 
nossa matriz e essa é uma oferta única. Aquilo 
que sempre nos foram dizendo ao longo dos 
anos, e o feedback que recebíamos de fora é 
que queriam ver a TVI a qualquer hora. Essa foi 
a matriz do desenvolvimento desta compo-
nente do serviço para fora de Portugal.  L

TVI Player aposta 
em parceria com a Lusopress
A TVI está mais próxima de si. Seja no computador, telemóvel ou tablet, pode ver em direto 
ou rever os programas dos vários canais TVI. O TVI Player conta com conteúdos exclusivos, 
disponíveis em qualquer parte do mundo, através de uma ligação à internet.
Pode ver o universo TVI quando e como quiser. Para além dos conteúdos exclusivos TVI, 
o canal apostou numa parceria com a Lusopress de forma a estar mais perto com a diáspora 
portuguesa.
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Na minha opinião!!! por Melita

gendar um encontro através do Por-
tal do Consulado Geral de Portugal 
em Paris na net para renovar o cartão 

de cidadão, passaporte ou outro documen-
to passou a ser o novo passatempo diário 
para os portugueses de França que, passam 
horas a tentar encontrar o Tesouro, obter o 
créneau disponível “.

Uma das minhas amigas residente em Paris, 
esteve desde fevereiro a tentar obter um 
agendamento e só vai poder renovar o Car-
tão de Cidadão em Julho, desesperada com 
esta situação escreveu-me para me alertar 
desde problema que envenena a vida dos 
portugueses residentes nesta vasta área 
consular…
O Cônsul Geral de Portugal em Paris Carlos 
de Oliveira, já reconheceu publicamente que 
“existe um atraso enorme nas marcações 

A

Record absoluto — 4 a 6 meses para 
obter agendamento presencial no 
Consulado Geral de Portugal em Paris

para quem quer fazer ou renovar o Cartão 
de Cidadão e que nunca houve tanta pressão 
como agora para este serviço, isto, muito 
ainda por causa do COVID-19 que provocou o 
fecho dos serviços durante dois meses atra-
sando consideravelmente as marcações para 
tratar de documentos”.

Afirmou ainda "que faltam funcioná-
rios técnicos, isto é, gente de base, que 
faça o atendimento, isto porque aque-
les que saem, sobretudo porque se re-
formam, não têm sido substituídos".
Estas declarações do Cônsul Geral, 
parece que agradaram a alguns jor-
nalistas que quiseram destacar, uma 
certa dose de realismo que elas mani-
festam e até houve quem considera, 
que “foi das mensagens mais impor-
tantes que ouvi nos últimos tempos.
Esta admiração jornalística de cir-
cunstância, pode levar as pessoas a 
pensar que a pandemia explica tudo, 
mas na realidade o problema tem 
outras origens como explicarei mais 
adiante. No que respeita ao Covid, já 

passaram dois anos depois do encer-
ramento, 2 meses do Consulado e a situação 
está cada vez mais caótica.
Pessoalmente, desde muito nova que me 
interesso pela problemática da diáspora 
portuguesa espalhada pelo mundo, par-
ticularmente da Comunidade Portuguesa 
de França, tenho seguido com atenção as 
dificuldades que os nossos compatriotas 
encontram nomeadamente para obterem 
documentos no Consulado, mas também 
para votarem no período eleitoral. Por isso, 

com todo o respeito pelo Cônsul Geral e 
pelo trabalho jornalístico de quem o tem en-
trevistado, não vejo nestas declarações algo 
que não seja já do conhecimento geral. Já se 
sabe há muito anos que a não substituição 
dos funcionários que partem para a reforma 
e a falta de estruturas para receber tanta 
gente, têm vindo a degradar-se. É óbvio que 
o Covid-19 veio agravar ainda mais a situa-
ção, mas basta ouvir algumas declarações 
anteriores da responsável do Sindicato dos 
Trabalhadores Consulares e Missões Diplo-
matas, para compreender que os serviços 
consulares já se encontravam a rebentar pe-
las costuras antes da pandemia.
Discordo da afirmação de um dos jornalistas 
em questão que pretende “na situação ac-
tual malhar no Consulado é como bater no 
ceguinho”. 
O objetivo da minha crónica não é de ma-
lhar nos Serviços Consulares, nem estava à 
espera disto para encontrar pretexto para 
malhar em alguém. Dizer a verdade, não é 
pecado e pode contribuir para melhorar as 
coisas. Os nossos compatriotas não querem 
desculpas, querem soluções para acabar 
com esta situação…

Nem todos, podem ser Aristides Sousa Mendes

Para o Cargo de Cônsul Geral de Paris, têm 
sido nomeados homens de grande qualida-
de diplomática e moral, não basta a compe-
tência, é necessário possuírem qualidades 
humanas capazes de fazerem face às situa-
ções complexas de uma comunidade cada 
vez mais numerosa, exigente e conhecedora 
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dos seus direitos.
Não se pode pedir a um Diplomata que se 
transforme em Gestor de Empresas, nem 
tão pouco lhe exigir resiliência total. Uma 
coisa é a representação nacional que tem 
que respeitar as directivas do Governo outra 
é a qualidade dos serviços administrativos 
que deveriam ser geridos como uma empre-
sa pública, para terem uma melhor oferta ou 
serem mais eficazes.
Pessoalmente, tenho muito respeito pelas 
instituições e reconheço o trabalho extraor-
dinário que realizaram junto da comunida-
de, os quatro dos cinco últimos diplomatas 
no Cargo de Cônsul Geral de Paris — Nuno 
Bessa Lopes, (1999 a 2004), Luís Ferraz, 
(2009 a 2012), Pedro Lourtie, (2012 a 2015) e 
António Moniz (2015 a 2020).
Nos últimos 15 anos, muito foi escrito e co-
mentado acerca da dificuldades de funcio-
namento dos serviços consulares, creio mes-
mo, que o deputado pelo círculo da Europa 

Paulo Pisco (PS), e o ex- Secretário de Esta-
do Carlos Gonçalves (PSD), intervieram na 
Assembleia da República sobre o assunto.
Também o CCPF, em períodos anteriores 
alertou o Governo para a situação cada vez 
mais preocupante da falta de funcionários 
para atendimento geral.

Para o Governo Português o importante são as 
receitas realizadas pelos Consulados, não as 
consequências que elas provocam

Esta política do desenrasca e salve-se quem 
puder, imposta pelos sucessivos Governos 
aos Serviços Consulares, já provou a sua ine-
ficácia e provocou alguns conflitos.
A insatisfação é geral:
-primeiro, dos próprios funcionários que se 

sentem impotentes, para fazer face ao flu-
xo cada vez mais importante de trabalho.

- segundo, dos nossos compatriotas cujo 
descontentamento é legítimo principal-

mente aqueles que residem a grandes dis-
tâncias do Consulado de Paris, que têm de 
perder um dia de trabalho para pedirem um 
documento e outro para o irem buscar.

A questão que se deve colocar é por que ra-
zão ainda não é possível renovar o Cartão de 
Cidadão através da internet para os portu-
gueses residentes no estrangeiro?
Certamente porque isso representa 50% das 
receitas realizadas pelo Consulado de Paris? 
Deixo a reflexão aos leitores…

Não se pode falar da situação presente no 
Consulado de Paris sem evocar o passado  
Para que os leitores da Lusopress Magazine 
possam compreender melhor a razão por 
que existem tantas dificuldades nos serviços 
consulares, é preciso analisar a política que 
o Estado Português tem posto em prática 
para apoiar as nossas comunidades, princi-
palmente a de França com cerca de um mi-
lhão portugueses. Para ser objectiva e não 
ser acusada de criticar gratuitamente ou 
seja, bater no ceguinho, tenho que recuar 
no tempo, para demonstrar aos leitores que 
o problema actual no Consulado de Paris já 
vem de muito longe.

“Um pouco de história

Desde a chegada do grande Movimento Mi-
gratório de Portugueses a França nos anos 
60 que as sucessivas instalações dos Servi-
ços Consulares em Paris estiveram sempre 
aquém do que seria de esperar, ou seja, ba-
sicamente insuficientes para receber tanta 
gente.Do meu ponto de vista, nunca foi uma 
prioridade para o Estado Português a criação 
de uma Rede Consular eficaz, ou seja com 
serviços à altura das necessidades da mais im-
portante Comunidade Portuguesa no Mun-
do. A política de apoio aos emigrantes de-
senvolvida, não era para criar uma estrutura 
a longo prazo, mas de remediar e improvisar 
adaptando instalações que não ofereciam o 
mínimo de conforto, não só aos utentes, mas 
também aos trabalhadores consulares.
A começar pelas frias e rudimentares insta-
lações da Rua Fournier em Paris 16 no início 
do ano de 1965 até 1981, às sufocantes, tipo 
bunker, da rua Chevaleret Paris 13 de 1981 a 
abril de 1999, até às actuais da rua Georges 
Berger, a partir de maio 1999 que, apesar 
da beleza do prédio são pouco confortá-
veis e inadaptadas ao número de pessoas, 
600/700, que diariamente por lá passam.

Contra factos, não há argumentos! A Realeza 
primou em relação ao interesse geral

O Consulado Geral de Portugal em Paris está 
situado num prédio residencial palaciano de 
um bairro chique de Paris.
Desde o início, a escolha deste edifício foi 
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muito criticada pelos portugueses desta 
área Consular que preferiam instalações 
menos prestigiosas, mas mais confortáveis 
e adaptadas às actividades administrativas.
A instalação do Consulado-Geral de Portugal 
na rua Georges Berger no coração de Paris, 
provocou uma onda de esperança nos por-
tugueses, foram muitos os que pensaram 
que iam enfim, ter um Consulado digno des-
se nome.
Certo, o prédio era magnífico e o bairro mui-
to chique, mas logo a partida houve decep-
ção — a entrada dos utentes era feita pela 
chamada "porte cochère", porta outrora 
utilizada para a entrada dos coches, ficando 
a bonita entrada do Palacete, reservada ex-
clusivamente para as visitas oficiais e para o 
uso do Cônsul Geral.
Também, a adaptação do prédio residencial 
para instalações administrativas, foi muito 
dispendiosa e complexa, a sua configuração 
habitacional, não favoreceu o melhor apro-
veitamento dos espaços livres, provocou 
até alguns desperdícios e algumas im-
perfeições, por exemplo, o acesso aos 
serviços do primeiro andar ser feito por 
uma escada em caracol na qual duas pes-
soas não se podem cruzar.

Les Frères Pereire (Irmãos Pereira) polí-
ticos e homens de negócios portugueses, 
estão ligados à história do edifício 

O Estado Português projectou em gran-
de, fazendo em 1998 a aquisição, a preço 
do ouro de um Palacete Haussmaniano 
construído em 1875 em terrenos perten-
centes à empresa dos irmãos Pereira, 
num Bairro da burguesia Parisiense.

Mais uma vez, não foi a pensar nas cen-
tenas de portugueses que diariamente 
se deslocavam ao Consulado para tra-
tar dos seus documentos que os nossos 
Governantes da época escolheram esta 

implantação, certo, prestigiosa, mas cujas 
instalações não ofereciam o conforto neces-
sário aos utentes nem possuíam as melhores 
condições de trabalho para os funcionários.

O pior estava para vir, e a surpresa teve 
resultados muito nefastos para a comunidade

O encerramento sucessivo do Consulado de 
Versailles e Nogent-sur-Marne cujas áreas 
consulares passaram a ser da responsabi-
lidade de Paris provocou um tumulto nos 
portugueses abrangidos por estas áreas 
consulares suprimidas e muitos protestos 
do Movimento Associativo, de algumas 
personalidades políticas e responsáveis sin-
dicais que se manifestaram contra o encer-
ramento. O desaparecimento destes dois 
Consulados iria inevitavelmente provocar 
o caos nos serviços do Consulado de Paris, 
que não tinha condições para esta nova res-
truturação, situação que foi-se arrastando 
até aos nossos dias…

Megalomania do Estado Português
 e falta de visão ”futura" 

Com que critério o Estado Português com-
prou um prédio a preço do ouro, com cus-
tos de transformação elevadíssimos e que 
não correspondia às necessidades de aten-
dimento dos milhares de portugueses que 
residem na área consular de Paris?
As centenas de portugueses que diariamen-
te passam pelo Consulado preferiam um 
edifício moderno, com acessos fáceis, insta-
lações adaptadas e funcionais, com funcio-
nários em número suficiente para não terem 
que esperar meses sem fim, as marcações 
para tratar dos seus documentos.
Os leitores da Lusopress Magazine conhe-
cem bem o problema do funcionamento do 
Consulado em Paris, aliás, estou convenci-
da que toda a gente desde o Presidente da 
República, Primeiro-ministro, Secretário de 
Estado, Deputados, Conselho das Comuni-
dades as conhece.
O objectivo da minha crónica não é pôr em 
causa a competência ou a dedicação de pes-
soas, mas de criticar políticas.
O Cônsul Geral, em posto, e os trabalhado-
res consulares demonstraram ao longo dos 
anos grande capacidade de adaptação às si-
tuações mais complexas e muita competên-
cia para encontrar soluções aos problemas 
causados pelo alargamento da área consu-
lar e a permanente falta de funcionários, 
mas isso não nos impede de denunciar uma 
situação catastrófica que perdura no tempo 

e que vai continuar a agravar-se com a 
partida para a reforma dos últimos pio-
neiros.
Homens e mulheres dedicados ao seu 
trabalho, mas como os que já partiram, 
estão exaustos por terem passado os 
anos a remar contra a maré numa nau 
que navega sem rota definida, uma ver-
dadeira política de apoio aos emigran-
tes. Certo, não são pessoas insubstituí-
veis, mas a sua experiência é essencial 
para o bom funcionamento dos serviços.

Cada um é livre de pensar e fazer o que 
bem lhe parece, eu penso assim!

Sejam felizes e até breve 

Melita
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cidade de Creil, localizada na re-
gião dos Altos de França, acolheu 
um torneio internacional de fu-

tebol sub-9. Crianças de várias cidades e 
de diferentes países reuniram-se para um 
fim-de-semana de competição desportiva 
amigável.  “Este torneio é organizado por 
um clube dos bairros, que foi criado há 
dois anos. Durante este fim-de-semana 
acontece um torneio internacional com 
16 equipas”, explicou Artur Brás, empre-
sário português de sucesso radicado na 

Artur Brás foi o presidente 
honorário de torneio 
de futebol, com participação 
de Porto e Benfica

A

Artur Brás foi o presidente honorário do torneio de futebol sub 9, realizado na cidade de Creil, 
a norte de Paris. Com 16 equipas convidadas, destaque para a participação de duas equipas 
portuguesas: Porto e Benfica.

região francesa há vários anos, que foi o 
convidado para ser o presidente honorá-
rio do torneio. “Fui convidado pelo clu-
be para ser o presidente de honra deste 
torneio. Faço-o com gosto e vou ajudar 
financeiramente a organização deste tor-
neio. É uma opção que eu tomei para aju-
dar as crianças dos bairros que precisam 
da nossa ajuda”.
Fundado em 2020, o clube organizador do 
torneio, o RCCA convidou 16 equipas, das 
quais o Benfica e o Porto, vindas direta-

mente de Portugal. Ricardo Mendonça, 
treinador principal da categoria Traquinas 
A do Sport Lisboa e Benfica afirmou estar 
“contente por estar presente no torneio. 
Estamos aqui com tudo e queremos hon-
rar o convite. Espero que as crianças se 
divirtam, tentando ganhar o torneio”. A 
presença em competições internacionais 
reveste-se de mais valias para as equipas 
de formação. “É importante para conhe-
cerem novas culturas, novos colegas e 
novas formas de jogar. Que consigam 
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evoluir como pessoas e como jogadores”, 
acrescentou Ricardo Mendonça. Da mes-
ma opinião é Fernando Tavares, treinador 
principal do escalão de sub 9 do Futebol 
Clube do Porto: “as experiências interna-
cionais são muito ricas para os miúdos, 
por estarem fora da zona de conforto e 
conhecerem regras diferentes”.
Para Artur Brás foi um orgulho poder 
receber duas equipas de futebol do seu 
país de origem. “É um prazer, logo duas 
equipas com o prestígio do Benfica e do 
Porto. É um prestígio para a própria or-
ganização do torneio e uma honra para 
mim, por serem dois clubes do meu país”.
Estar perto da comunidade portuguesa 
foi um fator extra para o Porto e o Ben-
fica. “É gratificante poder representar o 
Benfica num país diferene, enche-nos de 
orgulho, e poder estar perto de portu-
gueses e lusodescentes é magnífico”, su-
blinhou Ricardo Mendonça. Mais do que 
ganhar, nestas idades o importante é va-
lorizar e desenvolver as potencialidades 
de cada criança. “Nós queremos trans-
mitir os valores Porto, têm de estar pre-
sente desde pequeninos, mas queremos 
também ajudá-los a evoluir e a desenvol-
ver o talento que cada um tem”, explicou 
Fernando Tavares.
A Juventus sagrou-se campeã da primeira 
edição do torneio de futebol de sub-9. O 
Benfica ficou na 12ª posição, e o Porto alcan-
çou o 9º lugar da tabela classificativa. L
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Rota dos Sabores 
da Lusopress Magazine

Crónica de Victor Ferreira

sta nova etapa no reino dos sabores e aromas de Portugal 
leva-nos ao Ribatejo.
A Lusopress Magazine foi à descoberta de uma das mais em-

blemáticas receitas da Cozinha Regional Portuguesa: O Ensopado de 
Enguias.

As enguias são animais que pertencem 
à ordem dos peixes anguiliformes.
A sua forma, lembra uma cobra e é um dos motivos porque são tão 
temidas, todavia, esse temor não se restringe apenas ao aspecto, 
pois as enguias são também conhecidas pela sua capacidade de ge-
rar fortes correntes elétricas, razão porque também são conhecidas 
como “peixes-eléctricos”.
As enguias são dos animais mais antigos do planeta e são fáceis de 
se identificar pela forma como nadam em rios e mares. 
Fisicamente as enguias são compridas e podem medir até 3,5 me-
tros, a sua pele é uma mucosa lisa que lhe permite deslizar melhor 
na água, tem escamas microscópicas e nadadeiras que envolvem a 
cauda. As cores predominantes das que vivem no fundo do mar são 
cinza e preta.

O comportamento das enguias

As enguias têm os dentes bem afiados e alimentam-se de camarões, 
mexilhões, lesmas e vermes, normalmente estão isoladas e saem de 
noite para caçar.
Tal como outros peixes, elas respiram pelas guelras, no entan-
to, há algumas espécies que absorvem o oxigénio pela pele e, 
por isso, conseguem esconder-se na lama de água doce, por 
exemplo.

E A Origem das enguias
Nascem no Oceano Atlântico, no Mar dos Sargaços, entre as Baha-
mas e as Bermudas, como larvas leptocéfalas, depois da desova as 
larvas são arrastadas pelas correntes oceânicas ao longo de um pe-
ríodo de 2 a 3 anos até às costas europeias onde iniciam uma outra 
etapa.
Já como pequenas enguias, vão subindo os rios e ribeiras onde ad-
quirem o estado adulto para mais tarde regressarem de novo à ori-
gem e se reproduzirem.

Em Portugal, há enguias em quase todos os cursos de água doce

Nos Açores e Madeira, nos rios Adrão, Âncora, Arade, Ave, Cávado, 
Coura, Douro, Estorãos, Guadiana, Lima, Lis, Minho, Mira, Mondego, 
Paiva, Sado, Sorraia, Sousa, Tâmega, Tejo e Vouga. Também nas ri-
beiras de Carreiras, Foupana, Monchique, Odelouca, Torgal, Vale de 
Ferro e Vascão, e nas barragens de Aguieira, Alto Lindoso, Arade, 
Belver, Bemposta, Crestuma Lever, Ermal, Funcho, Régua e Torrão. 
E ainda no Paúl do Taipal e nas lagoas de Mira e Óbidos.

Curiosidades
Sabia que? 
As enguias de água doce (rio), só conseguem realizar a desova no 
mar, a cerca de 500 metros de profundidade e 15°C de temperatura, 
para isso, elas podem viajar até 4 mil km para se reproduzir e morrer.

Os ovos (larvas) movem-se no mar (corrente) 
para chegarem ao rio (água doce)

O sexo das enguias é definido pela salinidade da água: por exem-
plo, menos sal no sítio da desova faz com que o filhote seja do sexo 

Meixão
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feminino. Por outro lado, quanto mais sal, mais há possibilidade de 
serem machos.
Enguia ou Eiró, dois nomes para a mesma espécie que se justificam 
em função do tamanho ou da região onde são capturadas.
As duas fases da vida das enguias a Oceânica e a Continental
Sabemos que, este esquisito peixe, tem início como larva, leptocé-
falos, que devido a sua transparência, se tornam enguias de vidro , 
angula ou meixão, que viajam no oceano durante dois a três anos 
até atingirem os rios, na sua etapa continental elas desenvolvem-se 
em quase todos os rios de Portugal.
Podem-se encontrar receitas com enguias em todas as regiões do 
país, mas as duas principais regiões que adoptaram as enguias no 
seu património gastronómico, são o Ribatejo e a Murtosa (Aveiro).
A Ria de Aveiro é uma espécie de velha mãe das enguias, esse es-
tranho peixe que ali ganhou fama devido à sua forte presença e às 
tradicionais “fritadeiras” antigas, que deram à enguia o estatuto de 
famosas “enguias da Murtosa” comercializadas em barricas de ma-
deira. Também se deve à indústria conserveira a sua divulgação nos 
quatro cantos do mundo.
Mas não é de enguias fritas que vos quero falar, hoje é do famoso 
“Ensopado de Enguias” que faz parte do património gastronómico 
ribatejano.

Um pouco de história:

O Ribatejo Norte, é uma região banhada por diversos rios que for-
mam a Bacia Hidrográfica do Tejo, tem como afluentes o rio Zêzere, 
o Nabão, o Alviela, o Almonda e o Ocreza.
Esta abundância de cursos de água veio desde muito cedo definir a 
cultura e o modo de vida das populações da borda-d’água: a pesca 
e o transporte fluvial de pessoas e bens, foram durante gerações as 
actividades da grande parte dos habitantes das povoações das mar-
gens dos rios, cuja alimentação foi condicionada pelos recursos que 
mais facilmente dispunham: o peixe do rio.
A grande quantidade de enguias que subiam os rios, fez surgir as 
várias formas de as confecionar com destaque para o famoso “En-

sopado de Enguias“ que apesar de algumas variações faz parte do 
património gastronómico da região do Ribatejo.
Vivi a minha adolescência em Vila Franca de Xira e andei na escola 
com filhos de Avieiros, os nómadas do Tejo, pescadores da zona de 
Vieira de Leiria e depois de mais ao Norte que há mais de 150 anos, 
começaram a migrar para o sul, fugindo dos mares revoltos de inver-
nos e procurando sustento nas águas calmas do Tejo, onde abunda-
vam espécies como o sável, a enguia e a lampreia. Muitos começa-
ram a viver nas margens do rio, dormindo muitas vezes nos barcos, 
e foram com o tempo construindo pequenas casas. Estes “nómadas 
do rio” como Alves Redol lhes chamava, criaram assim aldeias, com 
casas edificadas em cimas de pilares e pintadas de cores garridas. 
Estas aldeias “Avieiras” chegaram a ser no Rio Tejo cerca de uma 
centena nos anos 80, hoje restam apenas algumas.
Esta população que se dedicava principalmente à pesca e cultura 
das enguias, provocou uma ainda maior apetência dos ribatejanos 
por este peixe e sobretudo levou alguns restaurantes a serem muito 
conhecidos e apreciados pelo seu delicioso “ Ensopado de Enguias” 
com destaque para o: Vira Milho do Porto Alto em Samora Correia, 
a Estalagem do Gado Bravo na reta do Cabo, e os restaurantes o 
Maioral e o Miguel em Vila Franca de Xira.
Todo o Ribatejo e algumas cidades limítrofes como Setúbal propõem 
no seu cardápio, o Ensopado de Enguias, mas a maioria esmagadora 
confeciona-o como se de uma caldeirada se trata-se.
Na origem o Ensopado de enguias era um prato de aproveitamento:
Como o seu nome indica, ensopar o pão duro no caldo e utilizar as 
enguias pescadas, que não valiam quase nada na praça.
Os pescadores eram obrigados a aproveitar a enguia como alimen-
to, criando assim um prato de aproveitamento, utilizando também o 
pão duro e a moira, unto cozido e esmagado, com vinagre, sal e um 
pouco de caldo. É este pormenor do pão duro que ensopava o mo-
lho que deu nascimento ao conhecido Ensopado de Enguias à moda 
ribatejana. Pessoalmente, aprendi a confecionar esta receita em 
1966 com o saudoso Chef de Cozinha Manuel Franco na Estalagem 
da Rainha em Azambuja. 
O Chef Manuel Franco tinha um segredo para confecionar o Enso-
pado. Para ele o caldo, molho de tomate, devia-se tornar num ver-
dadeiro concentrado de aromas e sabores que o pão torrado que se 
colocava no fundo do tacho de barro absorvia.
A dificuldade desta receita, como quase todas as receitas onde é ne-
cessário refogar as iguarias é o tempo que leva a apurar o molho.
Mas, antigamente nos restaurantes confecionava-se o molho anteci-
padamente, reservava-se em recipientes de barro, com o número de 
doses desejada, no momento da encomenda o molho era fervido e 
juntavam-se as enguias alguns minutos para cozerem ligeiramente.
Em Setúbal, o Restaurante Grelhador da Doca junto à Doca dos pes-
cadores dirigido pela minha amiga Vanessa Varandas propõe o Enso-
pado de Enguias de muito bom registo culinário e muito apreciado 
pela clientela.
Já sabe, se passar por Setúbal e quiser comer à beira-mar, visite o 
Grelhador da Doca onde o melhor acolhimento vos será reservado.
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Receita do mês

Ensopado de Enguias
Para 4 pessoas

1 kg enguias limpas, cortadas em pedaços iguais, 200 gr cebola, 20 gr alhos, 5 gr pimentão doce 
em pó, 3 dl de polpa de tomate fresco, 5 tomates cortados aos cubos, sem sementes, 2 L de caldo de 

peixe, 200 gr pimentos, Pimenta preta em grão, Sal marinho, 3 ramos Tomilho fresco, 3 folhas 
de Louro, 500 gr de pão em fatias, tostado ou frito com azeite e esfregado com o alho, 1 molho de 

coentros frescos, 1dl de azeite virgem, 2 dl de vinho branco 

Preparação:
Comece por alourar  as cebolas num pouco de azeite. 

Adicione o alho em lâminas, o pimentão-doce em pó e os pimentos em tiras finas. 
Molhe com o vinho branco e ponha o lume mais forte para que o álcool evapore depressa. Adicione a polpa de tomate e deixe 

refogar 20 minutos em lume brando.
Adicione o sal, pimenta preta, tomilho fresco e o louro, deixe alguns minutos ao lume.

Adicione o caldo de peixe, deixe refogar lentamente cerca de 20 minutos. 
Corrija os temperos e adicione as enguias.

Retire o tacho do lume e deixe apurar cerca de 10 minutos com o tacho  destapado.
Junte os coentros frescos cortados em lamelas e sirva de imediato por cima de pedaços de pão tostado ou frito. 

Pode acompanhar moderadamente com Vinho Branco do CHICHARO, alto Ribatejo da Adega Alveirão,  
que pode encontrar no Saveurs du Portugal em Achères.

Bom apetite e até à próxima.

Victor Ferreira

Lusopress | GASTRONOMIA
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Lusopress | POLITICA
FONTE: LUSA
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Lusopress | HORÓSCOPO
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Lusopress | PASSATEMPO

SUDOKU CLÁSSICO
 8  2 6  1   7
 3 7   5  8 1 
  5 1 8 7  6  3
  3 7  1 8  9   
  4 9 5  3 7  1 
 6    4  3 5  
  6 5 1  4   8 
 9  4  8   7 5 
 1   7  5 2 6  

  8   1 4  7  
   4 5   8  9 
 3 6    2 4   
 7    2  3  8 
   2 8  3 5 1   
 5 3  1   9    
  7   4   8 5 
 4  6  5    3 
   9 2  1 7  

   7   2   4 
 8   7    3   
  5   9  8    
   8   9   1 
  9  3    5   
 5    6  3    
   6   3   5 
 7   6    4   
  3   7  9 

 4  5 7   9  8 
 7  8  2 3  1   
  6  4  8 7  5 
 6 5   4  8 9   
 3  1 6  9  5   
   9  1 5 3  7 
  3 7 1  4  8   
 2 1  8 3    9 
  8   7  1 4 3

Su
do

ku
 n

iv
el

 1:

Su
do

ku
 n

iv
el

 2
:

Su
do

ku
 n

iv
el

 3
:

Su
do

ku
 n

iv
el

 4
:

 8 9 2 6 3 1 5 4 7
 3 7 6 4 5 2 8 1 9
 4 5 1 8 7 9 6 2 3
 5 3 7 2 1 8 4 9 6 
 2 4 9 5 6 3 7 8 1 
 6 1 8 9 4 7 3 5 2 
 7 6 5 1 2 4 9 3 8 
 9 2 4 3 8 6 1 7 5 
 1 8 3 7 9 5 2 6 

 9 8 5 3 1 4 6 7 2 
 1 2 4 5 7 6 8 3 9 
 3 6 7 9 8 2 4 5 1 
 7 9 1 4 2 5 3 6 8 
 6 4 2 8 9 3 5 1 7 
 5 3 8 1 6 7 9 2 4 
 2 7 3 6 4 9 1 8 5 
 4 1 6 7 5 8 2 9 3 
 8 5 9 2 3 1 7 4 6

 9 6 7 8 3 2 5 1 4 
 8 4 2 7 1 5 6 3 9 
 1 5 3 4 9 6 8 2 7 
 3 7 8 5 2 9 4 6 1 
 6 9 1 3 8 4 7 5 2 
 5 2 4 1 6 7 3 9 8 
 2 8 6 9 4 3 1 7 5 
 7 1 9 6 5 8 2 4 3 
 4 3 5 2 7 1 9 8 

 4 2 5 7 6 1 9 3 8 
 7 9 8 5 2 3 6 1 4 
 1 6 3 4 9 8 7 2 5 
 6 5 2 3 4 7 8 9 1 
 3 7 1 6 8 9 4 5 2 
 8 4 9 2 1 5 3 6 7 
 9 3 7 1 5 4 2 8 6 
 2 1 4 8 3 6 5 7 9 
 5 8 6 9 7 2 1 4 3 Sudoku nivel 1:

Sudoku nivel 2:

Sudoku nivel 3:

Sudoku nivel 4:

Preencha as casas vazias com algarismos de 1 a 9 de forma a que 
o mesmo número não se repita em cada linha, coluna e quadrado.



161



162


