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Lídia Sales — lidiasales@gmail.com

mundo está diferente, evoluiu, o homem apli-
ca a inteligência nos vários domínios. A vida 
está mais fácil, através do pequeno objecto, 

o telemóvel; podemos fazer tudo ou quase tudo. E o 
que perdemos? Actualmente, como já li algures, é tudo 
visto através do ecrã; os telemóveis conseguem ter 
centenas de fotos que na sua maioria não são vistas 
por ninguém. A emoção de fazer fotografia, tirar o rolo 
da máquina, levá-lo à loja especializada para o repro-
duzir, comprar um álbum e colocar as fotos, acabou. 

Há dias propus aos meus netos, entreterem-se a ver 
álbuns antigos, sugestão imediatamente anulada, a PS 
4 foi unanimemente a solução encontrada por todos, 
para passarem o serão. 

O telemóvel veio facilitar a vida, o contacto pessoal ou 
profissional é imediato, já não são precisas moedas 
para contactarmos, estejamos onde estivermos, sem 
querer ser retrógrada, tenho saudades do tempo em 
que havia convívio, em que famílias inteiras sentadas 
à mesa conversavam. Observo diariamente em que to-
dos os elementos da família, bebés incluídos, estão de 
cabeça inclinada, cada um com um telemóvel ou mes-
mo tablet, durante uma refeição.  

Este talvez não seja a pior consequência da evolução, 
dramático é os cientistas e investigadores usarem a 
inteligência para destruir vidas. Vermos países devas-
tados por catástrofes, tudo porque o ser humano põe 
a ambição como objectivo principal, esquecendo que 
está a destruir o planeta. Dá para reflectir. Que futuro 
nos espera ?

O                                       
Evolução
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01 crónica da direcção

04 grande entrevista 
Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria

 

22 retrospectiva 2019
reveja alguns momentos importantes passados em 2019

72 empresas e empresários 
Casa Angola de pequena mercearia em 1932, a empresa 100% exportadora
 
 
   

82 empresas e empresários 
Docapesca assinalou 59 anos de história

90 feiras, festas, associações e solidariedade
Academia do Bacalhau de Paris realizou a habitual gala de Natal

94 feiras, festas, associações e solidariedade
Associação Dimitri Francisco levou a magia do Natal a crianças hospitalizadas

98 feiras, festas, associações e solidariedade
À descoberta de Portugal Sernancelhe, a terra da Castanha, 
é um concelho virado para o futuro

110 Portugueses de Valor 2020
Conheça 15 dos nomeados Portugueses de Valor 2020

156 lazer
O Autocarro N.º2 rolou para o Funchal para assistir 
ao famoso fogo-de-artifício de fim do ano

 
190 horóscopo

Lusopress | SUMÁRIO
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À descoberta de Portugal
viva, invista e visite 

a cidade de Leiria

Leiria é uma cidade cada 
vez mais atractiva para 
viver, investir e visitar. 
Com uma forte ligação 

entre a natureza 
e a cidade, Leiria é, hoje, 

um centro cultural 
virado para todas 

as idades e para todos 
os gostos. Os leirienses 

sentem de alma 
e coração a sua terra, 

e fazem da hospitalidade 
um dos seus ex-libris. 

A gestão diária 
do Município está agora 

a cargo de Gonçalo Lopes. 
O novo presidente do 

concelho, em entrevista 
à Lusopress, destacou 

as potencialidades 
de Leiria, não esquecendo 

o papel crucial 
da diáspora portuguesa 

no desenvolvimento 
do território. 
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epois de dez anos à frente do Muni-
cípio de Leiria, Raúl Castro abraçou o 
desafio de deputado na Assembleia 

da República, tendo-o substituído Gonçalo 
Lopes. Natural de Leiria, aqui estudou até 
ao ensino secundário, tendo feito em Lisboa 
a licenciatura em Economia no ISEG – Insti-
tuto Superior de Economia e Gestão. Traba-
lhou como gestor e consultor nas áreas dos 
seguros, turismo, agricultura e projectos de 
investimento comunitários. Foi professor do 
Ensino Superior nas disciplinas de gestão e 
turismo, desempenhou o cargo de director 
regional do Instituto Português da Juventu-
de e foi adjunto do Governo Civil de Leiria. 
No último mandato autárquico foi vereador 
da Câmara Municipal de Leiria e administra-
dor não remunerado do Teatro José Lúcio 
da Silva, da Escola Profissional de Leiria, da 
empresa municipal Leirisport e da Incuba-
dora D. Dinis. Agora, enquanto presidente 
da Câmara Municipal de Leiria, dá continui-
dade a um trabalho já iniciado. “Faço parte 
da equipa autárquica dos últimos dez anos, 
portanto durante esse período tive vários 
pelouros no Município, da cultura à educa-
ção, economia, e acumulei sempre com o 
cargo de vice-presidente. Tenho uma iden-
tidade e ligação muito próxima ao projecto 
que foi liderado pelo Raúl Castro, portanto 
é a oportunidade de poder dar seguimen-
to a um excelente trabalho que tem sido 
feito até agora e que teve várias etapas”, 
começou por esclarecer o autarca. Etapas 

D difíceis, mas que com trabalho e dedicação 
a autarquia conseguiu concretizar. “Houve 
uma etapa decisiva que foi salvar a câmara 
da banca rota com um forte trabalho de re-
cuperação financeira. Depois do saneamen-
to financeiro foi cimentar aquilo que foram 
as principais prioridades, nomeadamente na 
área da educação, uma aposta na reabilita-
ção urbana, uma forte aposta na cultura e, 
naturalmente, estamos agora em condições 
de dar seguimento a esse projecto, não só 
lançando as necessárias obras mas também 
perspectivando o planeamento para Leiria 
em 2030. Portanto, há um novo desafio de 

um novo quadro comunitário que é aquilo 
que nos deve agora centrar neste final de 
mandato: deixar projectos novos, ideias no-
vas para dar seguimento ao desenvolvimen-
to do concelho”.

As características singulares de Leiria
Leiria tem condições económicas extrema-
mente vantajosas no contexto nacional. É 
Gonçalo Lopes quem o afirma, plenamente 
convicto da sua ideia. “Leiria fica situada 
numa região extremamente desenvolvida 
em termos industriais. Ficamos numa zona 
pendular entre Lisboa e Porto, as duas prin-
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cipais cidades, junto ao litoral. A cidade está 
neste ecossistema propício às actividades 
económicas e culturais. Temos, efectivamen-
te a felicidade e a vantagem de estar servi-
dos de condições excepcionais para quem 
quer viver, para quem quer trabalhar e para 
quem quer visitar. É um território que pode-
mos dizer que é o El Dorado de Portugal, com 
enormes potencialidades de crescimento. 
Esse crescimento tem sido feito sobretudo 
com a iniciativa privada, com investimentos 
assentes nas empresas do sector da indústria 
e agro-alimentar, com o empreendedorismo 
dos mais diversos empresários e também 
com um papel fundamental daquilo que é a 
comunidade emigrante que temos espalha-
da pelo mundo, e que escolhe a nossa região 
como região alvo para investir uma parte dos 
rendimentos acumulados no estrangeiro. 
Isso é um factor importante de desenvolvi-
mento da nossa região e Leiria tem recebido 
a confiança de muitos desses emigrantes 
onde têm investimento parte importante dos 
seus rendimentos e da sua riqueza”.

Desenvolvimento da reabilitação urbana
Leiria é conhecida por ter um dos sectores 
industriais mais importante do panorama 
nacional, onde se destaca o sector da cons-
trução, metalomecânica, exploração de 
inertes, moldes e plásticos. Aqui, é também 
forte a vocação exportadora do concelho de 
Leiria, que torna a região e as empresas ven-
cedoras em períodos de crise. “Quando tive-
mos o período de ajustamento com a pre-
sença na Troika, a região de Leiria conseguiu 
atingir níveis de desenvolvimento acima da 
média nacional. Hoje, vivemos uma situação 
muito tranquila mas muito atenta relativa-
mente ao futuro”, assegura o edil. 
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A presença de investimentos de emigrantes 
portugueses em Portugal, decorre muito da-
quilo que é a parte imobiliária, porque exis-
tem condições excepcionais para que esses 
investimentos aconteçam. O mesmo se ve-
rifica também na cidade de Leiria. “Cidades 
com a nossa dimensão, que são de média 
dimensão, têm oferta cultural, serviços de 
saúde e educação muito próximas das cida-
des mais desenvolvidas do mundo. Estas pe-
quenas cidades como Leiria oferecem condi-
ções muito vantajosas para receber pessoas 
de qualquer parte do mundo. É uma opor-
tunidade poder reabilitar algum do nosso 
imobiliário que está degradado. Os nossos 
centros estão a ser objecto de reabilitação. 
Começou por Lisboa e Porto que tinham 
um forte pendor turístico, e as cidades de 
Coimbra, Leiria, Viseu e Aveiro estão a sofrer 
agora esse processo. Uns com pendor para 
habitação, como é o nosso caso, outros para 
o turismo como é o caso de Coimbra. Esta-
mos a viver um momento de crescimento no 
que diz respeito à reabilitação urbana, e par-
te dela está a ser feita por pessoas ligadas 
à construção que são emigrantes da nossa 
região, que conseguiram ter crescimento 
brilhante nas suas actividades e estão a rein-
vestir, nunca esquecendo aquela que é a sua 
terra natal e o seu país de origem”.

Cidade atractiva durante todo o ano
Leiria é, actualmente, conhecida por uma 
das cidades mais atractivas do ponto de 
vista cultural. A sua agenda cultural é, hoje, 
uma referência no panorama nacional, pela 
diversidade que oferece mas também pela 
quantidade. Todos os fins-de-semana existe 
um conjunto de actividade que permitem 
a qualquer pessoa que visite Leiria ter con-
tacto com a cultura ou com desporto, sejam 
eventos gastronómicos, musicais, teatrais, 
recreações históricas ou desporto automó-
vel. “É este tipo de agenda, que é conhecida 
como das melhores de Portugal, que tem 
atraído muitas pessoas e muitos visitantes 
a Leiria. Muitos ficam a dormir cá, tendo as-
sim a classificação de turistas e estamos a 
juntar cada vez mais visitantes e turistas”, 
reforçou o presidente, enumerando algu-
mas das principais actividades: “em Maio te-
mos a nossa Feira de Leiria, durante um mês 
com concertos todos os fins-de-semana que 
mobiliza um milhão de pessoas, com gastro-
nomia da mais requintada que existe no pa-
norama local. É uma das mais antigas feiras 
do país. Em Junho, iniciamos as actividades 
de rua com a Festa dos Museus, e a ligação 
com o Festival A Porta, festival de música 
mais contemporânea. Temos um Festival 
Gótico Internacional em Agosto, com músi-
ca que vem de países de todo o mundo. Em 
Setembro temos um evento que faz parte 
do calendário automóvel em Portugal, que 

tem muitos apreciadores no estrangeiro e 
que reúne exposições únicas de peças au-
tomóveis, muitas de coleccionadores que 
são nossos amigos e emigrantes que cola-
boram e emprestam as suas viaturas para 
ficarem expostas. Aí, temos associada uma 
componente desportiva com uma prova 
de rally com antigos campeões do mundo. 
É esta actividade desportiva com a cultural 
que tem marcado a nossa imagem de marca. 
Basta dizer que temos em Dezembro o Natal 
em Leiria, que é um dos mais procurados no 
contexto da nossa região, uma vez que tem 
detalhes na decoração, uma agenda de acti-
vidades para crianças e famílias, onde inclui 
a pista de gelo, uma iluminação com concer-
to pirotécnico inovador. É esse tipo de fac-
tores que fazem com que Leiria se prepare 
para se candidatar, não só Leiria mas região 
de 26 Municípios, a Capital Europeia da Cul-
tura em 2027. Tem sido esta a dinâmica que 
coloca a cultura e o turismo como chave 
para o sucesso do nosso território nos pró-
ximos dez anos”.

Todas estas actividades se complementam 
com a oferta patrimonial existente na re-
gião, constituída pelo Castelo de Leiria, prin-
cipal emblema que está agora a ser objecto 
de reabilitação para melhorar as acessibilida-
des. Trata-se de um projecto há muitos anos 
planeado, e que começou agora a ser con-
cretizado, que irá transformar aquilo que é 
o acesso a este património histórico. “Tinha 
sido construído com um objectivo defensi-
vo e de se tornar intransponível para poder 
defender as pessoas que moravam dentro 
das muralhas. Hoje, não estando nós num 
ambiente de guerra, temos de abrir as mu-
ralhas e torná-lo mais acessível para os turis-
tas, muitos deles idosos, para que possam 
visitar este património único num contexto 
dos castelos a nível nacional. Paralelamente, 
temos esta particularidade de, em poucos 
quilómetros, termos um colar de pérolas 
de oferta turística muito especial e única no 
contexto mundial. Estamos perto do San-
tuário de Fátima, da Nazaré onde existem as 
maiores ondas do mundo, e de dois monu-



8

Lusopress | GRANDE ENTREVISTA

mentos classificados como Maravilhas pela 
Unesco, como é o caso da Batalha e de Al-
cobaça, o que torna este território especial 
porque em poucos quilómetros, num dia ou 
em dois dias poderá percorrer todos estes 
pontos de interesse. É um argumento muito 
forte para quem nos visita e que surpreende 
os turistas estrangeiros”.

Base Aérea de Monte Real é sonho antigo
Hoje, Portugal é um país com um forte pen-
dor turístico. Um dos motivos e uma das 
áreas que contribuiu para a saída da crise foi 
o crescimento exponencial do destino Por-
tugal em termos turístico. Muito dinheiro 
vindo do estrangeiro foi injectado em Por-
tugal, mas para existir turismo internacional 
é necessário ter condições de acessibilidade 
e de mobilidade únicas. Aqui, o transporte 
aéreo é fundamental e é onde entra uma as-
piração antiga da região centro: transformar 
a base aérea de Monte Real em civil. “Exis-
te o Aeroporto de Lisboa sobrelotado, que 
não consegue receber mais passageiros, o 
Aeroporto do Porto nas mesmas situações. 
Na zona central, entre Lisboa e Porto, há 
uma região que recebe milhares e milhares 
de turistas. Basta dizer que Fátima, que é 
um dos principais argumentos para a exis-
tência de um novo aeroporto, recebe sete 
milhões de turistas por ano. Por isso, exis-
tem argumentos para que, entre Lisboa e 
Porto, possa surgir um pequeno aeroporto 
associado a uma base militar já existe na vila 
de Monte Real”, explicou o autarca, identi-
ficando as facilidades do processo. “Existe 

já a pista, a torre, um conjunto de meios 
técnicos e humanos para operar uma pista 
militar, mas também agora com uma voca-
ção civil. Aquilo que tem sido a defesa des-
ta proposta junto do Governo é que existe 
a abertura para se construir uma pequena 
nave que serve de acolhimento de recep-
ção e expedição de turistas, um terminal 
que ficaria fora do perímetro militar para 
não haver contaminação entre os interes-
ses. Ir-se-ia utilizar unicamente a pista para 
se levantar e aterrar. Já foi experimentado 
várias vezes, a mais mediática foi em 2017 
com a visita do Papa onde aterrou com to-
tal naturalidade aquando do Centenário das 

Aparições de Fátima. Existem condições téc-
nicas para que isso seja uma realidade, com 
um investimento muito reduzido e com um 
forte retorno económico para o país e para 
a nossa região em particular. Esta vontade 
tem sido uma bandeira muito antiga da re-
gião que sofreu uma evolução muito lenta 
e uma compreensão muito lenta por parte 
do Governo português, mas no último ano 
houve um sinal forte e confiança para que 
pudesse evoluir para a concretização deste 
sonho através da criação de um grupo de 
trabalho que reunia o Ministério da Defesa 
e o Ministério das Infra-estruturas. Hoje, o 
Governo recentemente empossado deverá 
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dar sequência a esse trabalho e apresentar 
as suas conclusões, devendo a partir daí rea-
lizar o necessário investimento, recolhendo 
os apoios necessários para que esses inves-
timentos sejam uma realidade. Existe tam-
bém a oportunidade de ter empresários nes-
te projecto, portanto investimento privado 
na viabilização desta ambição”.

O contacto com a diáspora
Presidente desde 26 de Agosto, foram já 
vários os momentos em que Gonçalo Lopes 
conseguiu contactar com a população emi-
grante do seu território. “Neste período tive 
oportunidade de falar já com muitos emi-
grantes, muitos deles investidores, muitos 
com vontade de conhecer o novo presiden-
te e de dar apoio a Leiria, disponibilizando-se 
para fazer parte daquilo que é a nossa ambi-
ção para o futuro. A abertura da câmara aos 
emigrantes tem sido notável. Já sabia que 
havia este espírito empreendedor da diás-
pora, mas com esta vontade e entusiasmo 
que vejo quando falo com alguns é motiva-
dor para poder abraçar este projecto com a 
ajuda deles”.

Desafios para 2020
Inicia-se o primeiro ano civil completo para 
a presidência de Gonçalo Lopes. Na sua opi-
nião, ano decisivo para concretizar algumas 
obras que quer desenvolver no contexto da 
cidade de Leiria, relacionadas com a mobili-
dade e reabilitação urbana. “São obras que 
irão marcar o futuro da cidade, uma cida-
de mais amiga do ambiente e que transfira 
para as pessoas um bem-estar social e uma 
qualidade de vida muito superior. Para além 
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dessas obras na cidade, temos obrigação de 
começar a planear aquilo que será o nosso 
futuro, com novas ideias, mobilizando a po-
pulação num processo participativo. Será 
lançado em Janeiro aquilo que irei denomi-
nar como Plano Leiria 2030, onde irei con-
vidar todas as pessoas e instituições a dar 
contributos para aquilo que será o nosso 
programa de desenvolvimento para os pró-
ximos dez anos, usando também o futuro 
quadro comunitário para dar suporte a mui-
tas dessas propostas”. Será ainda um ano 
para, essencialmente, a autarquia apostar 
na afirmação de Leiria como uma cidade ex-
tremamente atractiva no contexto económi-
co e social, ganhando a vontade e o desejo 
de fixar pessoas jovens, “naquilo que é hoje 
ter o futuro assente na juventude. Para mim, 
a juventude é uma inspiração, é aquilo que 
me garante poder continuar a acreditar em 
Leiria e em Portugal, e o nosso grande objec-
tivo é ter condições para poder fixar talen-
to, crianças que possam ser bem formadas 
e educadas para serem bons profissionais e 
bons empresários. Criar condições para que 
Leiria se afirme no contexto cultural, educa-
tivo, económico, e que isso consiga ser uma 
referência da atractividade para quem quer 
ir morar para Leiria e ter aqui a sua vida”, su-
blinhou.

Investimento nas pessoas
As pessoas são o principal foco de atenção 
para todo o executivo. “Dizer que em ter-
mos daquilo que é a dimensão económica 
do Município de Leiria, importa dizer que 
temos um orçamento municipal na ordem 
dos 82 milhões de euros que depois, duran-

te o ano, se vê aumentado para cerca de 100 
milhões de euros. Esse montante é muito 
importante para aquilo que são os serviços 
que prestamos diariamente à população, 
onde a fatia da educação é a mais relevante. 
Também apostamos cada vez mais na área 
do ambiente fazendo a recolha selectiva de 
resíduos, seguindo muito o exemplo que 
existe em França, e uma aposta cada vez 
maior na área da cultura. O nosso investi-
mento é importante para o desenvolvimen-
to do nosso território, mas mais importante 
é o investimento nas pessoas e naquilo que 
é a iniciativa e o empreendedorismo e a 
resiliência da população leiriense. Hoje, as 
pessoas que não nasceram cá falam com 
orgulho de Leiria como sendo a sua cidade 
preferida e esse é o nosso estímulo para po-
der continuar a acreditar que não só cidades 
como Leiria têm futuro, como o nosso país, 
que tem condições excepcionais, para se 
poder tornar uma referência no contexto de 
desenvolvimento mundial. Temos pessoas 
preparadas, honestas, capazes de desenvol-
ver o país com capacidade de acolhimento e 
iniciativa económica”.

Melhor museu do mundo
O presidente do Município acredita que o 
português tem dificuldade em assumir as 
suas qualidades. E uma prova que contraria 
esta ideia é a de que, em 2017 “houve um 
museu português que ganhou o campeona-
to dos melhores museus do mundo. Classifi-
cou-se como o melhor Museu Europeu Co-
laborativo. Esse museu é o Museu de Leiria. 
Ganhamos a museus como o Louvre. Um 
pequeno museu de uma cidade como Leiria 
conseguiu vencer a museus com milhões de 
euros de investimento porque conseguiu 
juntar pessoas de uma maneira humilde, 
mas de maneira muito trabalhadora, e esse 
esforço de união fez com que este museu 
quando fosse visitado pelo júri que tivesse 
ficado tão surpreendido com a sua colecção 
e com o envolvimento das pessoas”.

Uma mensagem de abertura
Para terminar a entrevista à Lusopress, o au-
tarca quis deixar uma mensagem especial. 
“Foi um prazer trabalhar com a Lusopress 
neste particular que faz um trabalho notá-
vel em termos de promoção e de ligação 
entre Portugal e França através das nossas 
comunidades emigrantes. Neste momento, 
queria desejar um bom ano 2020 cheio de 
saúde e com muito sucesso em termos pes-
soais e profissionais, e dizer que Portugal é 
uma porta aberta para receber jovens e me-
nos jovens que queiram vir trabalhar, viver 
ou visitar o nosso país. Fica o desafio para 
que possam visitar Leiria, território com con-
dições excepcionais e gastronomia única”, 
terminou. L
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Regresso do termalismo 
tem forte impacto 
na economia regional

regresso do Termalismo esteve em 
debate na Conferência REGIÃO DE LEI-
RIA/ Gazeta das Caldas, no passado dia 

6, no Hospital Termal das Caldas da Rainha.
Das 46 termas em funcionamento no país, 22 
situam-se na região Centro. A estas poderá 
vir a somar-se Monte Real (ver página 38). 
Perante uma plateia de mais de 100 pessoas, 
Hugo Oliveira, vice-presidente da Associação 
de Termas de Portugal, destacou a reabertura 
recente das Termas da Piedade, em Alcoba-
ça, mas também a necessidade de aproveita-
mento das águas termais em Óbidos, Torres 
Vedras e Batalha, para que a região tenha um 
impacto maior no termalismo nacional. 
O também deputado na Assembleia da Re-
pública destacou a necessidade de com-
participação do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) nos tratamentos termais, lembrando 
que quando esta foi suspensa registou-se 

Mudança A reabertura de estâncias termais, a aposta na animação destes territórios 
e o regresso das comparticipações nos tratamentos são factores para o crescimento 
do termalismo, que gera um impacto de 24 milhões de euros na economia

O um decréscimo no número de utentes. “Foi 
uma luta grande para que pudéssemos vol-
tar a ter essas comparticipações, mas hoje 
são uma realidade”, disse, destacando o 
papel fundamental que Ana Godinho, então 
secretária de Estado do Turismo, teve na 
atribuição desse apoio, que se traduz num 
acréscimo de 15% no número de clientes. 
“Estamos a falar de 420 mil dias de trata-
mentos termais, que corresponde a um total 
de 1,2 milhões de tratamentos, assim como 
a 90 dias de práticas termais e cerca de 200 
mil técnicas aplicadas”, sintetizou. 
O limite anual de 600 mil euros previsto para 
a comparticipação nos tratamentos com água 
termal já foi atingido em finais de Novembro, 
com 7200 prescrições médicas, mas de acordo 
com Hugo Oliveira, há a garantia do governo 
que o apoio vai continuar, estimando que o va-
lor até ao final do ano atinja os 630 mil euros. 

Actualmente o sector do termalismo gera 
um impacto de 24 milhões de euros na eco-
nomia. Um peso ainda pequeno, mas que a 
Associação Termas de Portugal quer aumen-
tar. Para tal é importante a continuidade da 
comparticipação estatal, mas também a pro-
moção das termas. O autarca explicou que 
nos últimos 15 anos foram investidos cerca 
de 350 milhões de euros na recuperação e 
divulgação das termas e que actualmente 
Bruxelas já não apoia a recuperação de edifí-
cios, apenas a promoção imaterial. 
Referindo-se ao impacto que o termalismo 
tem no território, Hugo Oliveira socorreu-
-se de estudos realizados, que estimam que 
uma despesa turística de 100 euros realizada 
nas termas, originará na economia regional 
um efeito que poderá oscilar entre os 80 e 
90 euros. Por outro lado, o “acréscimo de 
100 utentes nas termas traduz-se, em média, 

texto: Fátima Ferreira
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em quatro novos empregos permanentes na eco-
nomia regional e mais seis empregos de carácter 
sazonal”, concluiu. 
Também Adriano Barreto Ramos, coordenador 
das Termas Centro, considera que as termas es-
tão a atrair cada vez mais pessoas aos locais onde 
estão inseridas, criando um impacto positivo em 
termos turísticos e económicos. O responsável 
explicou que quase dois terços (mais de 60%) das 
estâncias termais com fins terapêuticos situam-se 
na região Centro de Portugal e, com o intuito de 
reforçar a sua competitividade turística, está a ser 
dinamizada a segunda edição do PROVERE, que 
prevê um investimento de 2,3 milhões de euros 
(dos quais 1,9 milhões são comparticipados por 
fundos comunitários e o restante pelos consorcia-
dos da rede) para animação. 
Está também a ser feita uma aposta ao nível da 
inovação, com o desenvolvimento de uma fer-
ramenta para monitorizar o resultado dos trata-
mentos termais no médio prazo. Sinaléctica para 
as termas e a recolha de memórias para colocar 
numa base de dados disponível para todos, são 
outras das propostas, a par do site, que integra 
um guia das Termas Centro, um road book, um li-
vro de receitas saudáveis e uma loja online onde 
será possível fazer compras em várias termas ape-
nas com um pagamento. 
De acordo com Adriano Barreto Ramos, o desafio 
passa por “transformar as termas numa experiência 
que as pessoas levam para casa para recordação”. 
Depois de encerradas durante seis anos, as ter-
mas caldenses reabriram em Julho deste ano, 
com tratamentos no Balneário Novo. Desde 2015 
que o Estado cedeu à autarquia o Hospital Termal, 
por um período de 70 anos, ficando esta respon-
sável pelos investimentos a realizar para o relan-
çamento do termalismo. 
A autarquia optou por fazer a intervenção de for-
ma faseada, por “dificuldades de investimento, 
mas também na própria execução das obras”, 
referiu o presidente da Câmara, Tinta Ferreira, 
dando nota que para colocar o Balneário Novo a 
funcionar foi investido quase um milhão de euros.
Segue-se, a curto prazo, a abertura do concurso 
para a reabilitação da ala sul do primeiro piso, 
num investimento de 450 mil euros (mais 200 
mil para equipamentos), para possibilitar os tra-
tamentos de doenças músculo-esqueléticas. Para 
uma terceira fase está prevista a criação de uma 
piscina de reabilitação e outros serviços, no Bal-
neário Novo, completando o ciclo de tratamen-
tos. Tinta Ferreira acredita que o Hospital Termal 
estará em pleno no final de 2022. 
“Estamos num processo de afirmação e cresci-
mento. Caldas da Rainha estava a fazer falta no 
panorama do termalismo”, defendeu o autarca, 
que quer uma cidade cada vez mais termal e a 
florescer. Para isso irá também contribuir o hotel 
de cinco estrelas a construir pelo grupo Visabeira 
nos Pavilhões do Parque e outra unidade hotelei-
ra nos terrenos das antigas instalações da Secla. 

Colaboração especial do jornal Gazeta das Caldas

Estamos claramente num processo de afirmação e crescimento. Caldas da Rainha 
estava a fazer falta no panorama do termalismo nacional e internacional, fizemos o 
nosso lobbying, defendendo que era importante, para efeitos de tratamento termal, 
a comparticipação por parte do SNS, olhando para a água como um medicamento”. 
Fernando Tinta Ferreira 
Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha

“O PROVERE Termas Centro pretende reforçar a competitividade turística das re-
giões dando aos territórios termais toda a animação que as termas merecem e pre-
cisam. O que fazemos é apresentar o produto termal como um produto turístico, 
onde se inclui não só a componente termal, mas também a hotelaria e a animação”. 
Adriano Barreto Ramos
Coordenador Termas Centro

Em Portugal começa-se a perceber que as termas não se destinam apenas às pes-
soas com mais idade, tanto na vertente terapêutica (da prevenção e tratamento) 
como de lazer. Isso é uma perspectiva de futuro para o sector”.
Hugo Oliveira 
Vice-presidente Termas de Portugal
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António Santos Silva
Estância termal de excelência para as vias respiratórias

“As termas caldenses estão abertas desde Julho, com a parte de ina-
lações, e já temos mais pessoas a frequentá-las do que quando o 
Hospital Termal fechou, em 2013”, referiu o diretor clínico, António 
Santos Silva. Actualmente frequentam o Balneário Novo 366 terma-
listas, com uma faixa etária entre os 55 e os 77 anos, a sua maioria do 
distrito de Leiria, mas também alguns oriundos da região de Lisboa. 
Também Santos Silva vê a reposição das comparticipações como um 
“virar de página” do ponto de vista clínico, que veio credibilizar o 
sistema e o termalismo. 
Entre as novidades ao nível do termalismo caldense estão o lança-
mento do programa “Walk with the Doc”, que procura estabelecer 
estilos de vida saudáveis, envolvendo a comunidade numa caminha-
da a realizar uma vez por mês. A comunicação com os clientes é ou-
tra das apostas, estando prevista a realização de um inquérito, seis 
meses após o tratamento, para aferir do grau de satisfação.
Santos Silva falou ainda de projectos que aliam a água termal a téc-
nicas de saúde oral e do programa do hidrogenoma, em que se irão 
estudar novos produtos e serviços.
“Da parte clínica gostaria de tornar o Balneário Novo na estância 
termal de excelência para as vias respiratórias”, salientou o director 
clínico, acrescentando que as técnicas termais e as condições do edi-
fício permitem-lhe essa aspiração.
O também coordenador do curso técnico de Termalismo, que decor-
re na Escola Técnica Empresarial do Oeste (ETEO), realçou a impor-
tância da formação de novos alunos, mas também de formação por 
parte dos trabalhadores das estâncias termais.

Hugo Gaspar
Termas da Piedade terão linha de cosméticos própria

Os tratamentos termais regressaram no início de Setembro às 
Termas da Piedade, integradas no Your Hotel & Spa, em Alco-
baça. A água termal voltou a ser aproveitada colocando fim a 
um processo de 22 anos devido a alterações nas características 
das águas termais, ultrapassadas agora com uma nova captação 
que resultou de um processo de seis anos de investigação e que 
custou cerca de 500 mil euros. 
De acordo com Hugo Gaspar, administrador das Termas da Pie-
dade, actualmente passam pela unidade hoteleira 15 mil pes-
soas, comprovando que “o bem-estar e o termalismo fundiram-
-se num só lugar”. Os clientes podem beneficiar das águas que 
são benéficas para os aparelhos músculo-esquelético, reno-uri-
nário e digestivo, assim como para as doenças da pele. Os tra-
tamentos disponíveis são os banhos, as massagens, os duches 
vichy e de agulheta. Para os problemas do foro digestivo, estes 
incluem a ingestão das águas, a massagem abdominal e o trata-
mento por lavagem do intestino. 
Na componente da pele, a empresa está a iniciar o processo 
para criar a sua própria linha de cosméticos.
Hugo Gaspar refere que a equipa do hotel já tem formação para 
a área do termalismo, mas esta deverá crescer, nomeadamente 
no marketing e atendimento ao cliente, no spa, na área da nutri-
ção e, mais tarde, na fisioterapia. Ao todo poderão ser criados 
10 novos postos de trabalho, incluindo nas restantes áreas do 
hotel, caso o aumento de afluência o justifique.
“O grande desafio é trazer inovação, valor acrescentado e ser-
viços disponíveis na região”, disse o administrador, realçando a 
reacção positiva que obteve com a reabertura das termas. 
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Morcela de Arroz
Receita de Leiria 
é “produto europeu do ano”

o lado de outras sete nações, Por-
tugal foi posto à prova no XVII Con-
gresso Europeu de Confrarias Vínicas 

e Gastronómicas, que decorreu entre 8 e 10 
de novembro no Algarve, mas foi Leiria que 
arrematou o topo do pódio na categoria de 
melhor “produto artesanal”, com a tradicio-
nal Morcela de Arroz. 
Ao lado da “Terrine de Volailles aux Marrons 
de Redon”, de França, e da “Tarte au Cras-
tofé”, da Bélgica, o enchido à base de arroz, 
tripa, carne e sangue de porco foi escolhido 
como “Melhor produto europeu de 2019” 

A por um júri selecionado pelo Conselho Euro-
peu de Confrarias (CEUCO), organizador da 
iniciativa.
Em sua 12ª edição, o evento manteve a pro-
posta de promover produtos agroalimenta-
res de diferentes países da União Europeia 
e elegeu destaques em 14 categorias, tendo 
como tema principal os “Sabores do mar 
português”. 
Apresentado pela Confraria Gastronómica 
Pinhal do Rei e da Morcela de Arroz – Leiria, 
o produto típico leiriense recebeu pela pri-
meira vez uma distinção no congresso em 

que participa anualmente. Quem se encar-
regou de fazer chegar os cerca de 30 quilos 
de Morcela para degustação dos presen-
tes foi Armínio Azevedo, nome que, desde 
2008, está a frente da confraria regional. “A 
Morcela de Arroz de Leiria está mais rica”, 
repetiu ao REGIÃO DE LEIRIA o que disse na 
ocasião da entrega do prémio. “Também fiz 
uma comparação”, continuou: “A Morcela 
de Arroz está para a economia gastronómi-
ca da região de Leiria, como o turismo está 
para a economia gastronómica de Albufei-
ra”, reafirmou, contente. L

Lusopress | REPORTAGEM
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Leiria 2020
Município de Leiria apresentou 
plano para o concelho

onçalo Lopes, presidente do Muni-
cípio de Leiria, começou o ano 2020 
com uma novidade no município: uma 

apresentação do plano estratégico para a ci-
dade, em todas as suas vertentes. Perante 
o Teatro Miguel Franco cheio de autarcas, 
empresários e dirigentes associativos, o edil 
anunciou a intenção de preparar, em 2020, o 
ciclo da próxima década. 
A iniciativa foi sugerida pelo concidadão 
Carlos de Matos, empresário de sucesso 
em França, país no qual este tipo de acções 
são comuns entre os autarcas. “Leiria, que 
está no centro de Portugal, tem uma grande 
quantidade de emigrantes espalhados pelo 
mundo. Este desejo de bom ano e explicação 
global do que vai ser feito durante o ano é co-
mum em França. Isto dá uma noção mais cla-
ra aos habitantes de Leiria do que a câmara 
irá realizar a nível interno, coisa que a maior 
parte das pessoas não tem conhecimento”.
A apresentação do autarca começou pela 
importância e potencial a cidade de Leiria, 

O Teatro Miguel Franco, 
em plena cidade de Leiria, 

acolheu a apresentação 
da agenda autárquica 

do Município para o presente 
ano que agora começa. 
Designado Leiria 2020, 
a abertura do novo ano 
municipal ficou a cargo 

do presidente Gonçalo Lopes 
e foi uma novidade 

na agenda autárquica, 
enchendo o auditório.

G tendo sido valorizadas questões como a lo-
calização, as pessoas, a economia, o bem-
-estar social e o espírito de entre-ajuda. 
O momento serviu para fazer um ponto 
da situação actual e perspectivar o futu-
ro, lançando um plano estratégico para a 
autarquia em que “colaboração é a pala-
vra chave”, sublinhou Gonçalo Lopes. Até 
2030, o presidente deseja “afirmar Leiria 
como um concelho de referência a nível 
nacional e internacional, num modelo de 
desenvolvimento competitivo, sustentá-
vel e inclusivo, potenciando a identidade 
e as especificidades do território e da sua 
população”. Para o conseguir, anunciou 
a criação de um grupo de trabalho para o 
Planeamento de Leiria 2020-30. Essa equi-
pa, intergeracional, e com várias visões e vi-
vências, vai ficar encarregue de traçar uma 
estratégia de afirmação do concelho.
Depois de ultrapassada uma fase de recupe-
ração financeira, com uma redução da dívi-
da municipal, o Município de Leiria encara o 

ano 2020 com vontade de fazer mais e me-
lhor. Na sua apresentação, o autarca desta-
cou as principais medidas para cada área de 
intervenção. É com contas certas que a câ-
mara municipal quer continuar, orgulhando-
-se de ser o Município com melhor equilíbrio 
orçamental. 
No que respeita ao desenvolvimento eco-
nómico, está previsto mais investimento 
privado em indústria, comércio e serviços, 
assim como novas infra-estruturas para 
atracção de empresas. Destaque para o 
Parque Empresarial de Monte Redondo, 
para o Centro de Negócios de Leiria e Star-
tup Leiria. 
Na área da habitação, destaque para a pro-
moção da melhoria da qualidade de vida 
da população, reforçando a coesão social, 
intenção da Estratégia Local de Habitação 
apresentada, que compreende 18 projectos 
de intervenção social já em curso. Gonçalo 
Lopes defendeu que “dentro de dez anos 
Leiria tem de estar preparada para ser um 
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concelho referência para fixar pessoas”, 
em especial “as novas gerações”.
Na educação, continuação da reabilita-
ção escolar, com especial destaque para o 
Centro Escolar dos Marrazes, assim como 
“melhores condições no acesso à saude, 
melhoria da rede de cuidados primários e 
descentralização da manutenção das exten-
sões de saúde”, no que respeita ao sector da 
saúde.
Estão previstos vários projectos de reabilita-
ção urbana, com destaque para a reabilita-
ção do núcleo amuralhado do Castelo de Lei-
ria e construção de acessos mecânicos, que 
facilitarão o acesso ao património da cidade. 
Também o Mercado Municipal será alvo de 
intervenções. 
Para as freguesias do concelho, já em 2020, 
está prevista a transferência de 6,1 milhões 
de euros, que vão respeitar um regulamen-
to municipal de atribuição de apoio, com 
acordos de execução. As verbas vão servir 
também para manutenção e conservação da 

rede viária, gestão de equipamentos, melho-
ramento de cemitérios e criação de Espaços 
Cidadão.
Na área do ambiente, Gonçalo Lopes pro-
meteu para o corrente ano um investi-
mento de 6,4 milhões de euros na rede de 
saneamento e 5,7 milhões na rede de dis-
tribuição de água. No segundo trimestre 
de 2020, a câmara municipal conta avançar 
com um projecto de valorização das mar-
gens do rio Lis, com plantação de espécies 
autóctones e consolidação de margens, 
numa extensão de dez quilómetros. A ribei-
ra dos Milagres também vai receber uma 
intervenção ao longo de 15 quilómetros da 
linha de água.
A mobilidade será uma forte aposta da au-
tarquia nos próximos anos, estando previs-
ta a introdução de veículos eléctricos nos 
transportes públicos de Leiria, a disponibi-
lização de bicicletas eléctricas de utilização 
colectiva, em complemento com o projeto 
U-Bike, do Politécnico de Leiria. Para tal, 

será ampliada a rede de ciclovias e serão 
construídos corredores “bus”.
No desporto, Leiria espera receber durante 
o presente ano a confirmação de que será Ci-
dade Europeia do Desporto em 2022, estan-
do por isso previstas a construção de novas 
infra-estruturas desportivas. 
Sobre a orgânica autarquia, Gonçalo Lopes 
lembrou que o número de funcionários da 
câmara de Leiria é “muito inferior” ao de 
outras cidades, e manifestou a intenção de 
avançar para novas contratações, “pessoas 
que respondam a novos desafios”.
Na cultura, entre outros projectos, o autarca 
do município prometeu a concretização do 
Centro d’Artes Villa Portela, que vai colocar 
17 mil metros quadrados à disposição da 
cultura, com oficinas, visitas guiadas, resi-
dências criativas, espaço de concertos e 
salão de chá. Leiria, em conjunto com uma 
região de 26 municípios, está a preparar 
candidatura para ser Capital Europeia da 
Cultura em 2027.  L
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óptimo que tenhamos gerado um 
universo de 50 mil empresas em 
França, e que haja cada vez mais 

interesse em investir em Portugal. É excelente 
que as associações da comunidade continuem 
a ser exemplares na sua actividade filantró-
pica. É nesta comunidade que continuamos 
a encontrar grandes exemplos como os que 
vamos condecorar hoje. Na defesa da cultura 
e do português, como a Ana Paixão e o José 
Manuel Esteves, no empreendedorismo em-
presarial, como o Mapril Baptista e o Fernando 
Lopes, e no associativismo benévolo como o 
Jorge Mendes Constante”, introduziu o Em-
baixador de Portugal em França, num momen-
to que se tornou único para a comunidade 
portuguesa em França. 

Viveu-se um dia especial para cinco portugueses na Embaixada de Portugal em França. 
Cinco portugueses que se tornaram exemplos para a comunidade portuguesa pelo trabalho 
desenvolvido.

“É

Cinco portugueses condecorados 
na Embaixada em França

Receberam pelas mãos do Embaixador Jorge 
Torres Pereira a imposição das insígnias da 
Ordem de Mérito da República Portuguesa, 
em nome do presidente Marcelo Rebelo de 
Sousa. Ana Paixão é professora universitária e 
directora da Casa de Portugal André de Gou-
veia. José Manuel Esteves é também profes-
sor universitário e, com Ana Paixão, assumiu a 
direcção do Instituto Camões. Jorge Mendes 
Constante é advogado em Marselha e é o ac-
tual presidente da Delegação da Câmara de 
Comércio e Indústria Franco-Portuguesa na 
região PACA. Fernando Lopes é o director ge-
ral da Rádio Alfa e presidente da Academia do 
Bacalhau de Paris. Mapril Baptista é empresá-
rio, fabricante de ambulâncias, com empresas 
também em Portugal.
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Foi de forma emocionada que os cinco vive-
ram e sentiram o momento. “É uma peça tão 
ligeira que se torna tão pesada. Nós pensamos 
que um dia podemos, eventualmente, ter uma 
condecoração, mas receber esta condecora-
ção de Comendador nunca imaginei. Estou 
a comprovar que ela tem um peso, um peso 
forte, porque mais do que o que a gente fez 
para sermos distinguidos, agora é dar o máxi-
mo para que possamos merecer no dia-a-dia 
esta insígnia de Comendador”, expressou 
Fernando Lopes, que esteve acompanha-
do pela sua família. A sua esposa, Clotilde 
Lopes, mostrou-se orgulhosa do marido. 
“É uma honra grande ser esposa dele, e te-
nho muito orgulho de ele ter recebido essa 
comenda, porque é mais que merecida. Ele 
tem vivido esta vida toda sempre na sombra 
do pai, que é um grande homem como to-
dos sabem, mas tem tentado mostrar que 
ele também o é e hoje é reconhecido pelo 
Presidente da República Portuguesa, que 
para nós é uma grande alegria”, disse à Luso-
press. Por seu lado, Mapril Batista confessou 
que só sentiu o peso da responsabilidade 
quando “o senhor Embaixador me colocou 
a insígnia ao peito. Aí foi um momento difícil, 
até essa altura estava tranquilo”. Também 
a esposa, Milu Baptista, o acompanhou de 
perto neste momento especial e mostrou 
ficar contente pelo marido. “Foi mais do que 
merecido”, conta. 
Ana Paixão tem trabalhado na defesa da lín-
gua portuguesa e agora sente que o tem de 

fazer mais do que nunca. “É um grande or-
gulho, mas também uma grande responsa-
bilidade. Agora este mérito obriga-me ainda 
a fazer mais pelo meu trabalho, tentar de-
fender a língua portuguesa e as culturas lu-
sófonas em França, a trabalhar pela divulga-
ção, tanto da língua como das culturas, num 
trabalho que tenho feito em parceria com o 
José Manuel Esteves, que também foi agra-
ciado esta noite e é um grande prazer estar 
ao lado dele”. Companheiro de Ana Paixão 
na área profissional, José Manuel Esteves 
afirmou à Lusopress que “evidente que é 
uma grande honra emoção, embora eu saiba 
que sendo funcionário do Estado português 
e trabalhe com as instituições portuguesas, 
nomeadamente com esta instituição que 
promove a língua e a cultura portuguesa 
no mundo. Sinto-me muito reconhecido, 
muito honrado e, também, que sejam reco-
nhecidos através das nossas condecorações 
os leitores, porque eles muitas vezes estão 
anonimamente nas suas universidades”.
Jorge Mendes Constante veio do Sul de 
França à cidade parisiense para ser também 
condecorado, e não deixou de esconder a 
emoção que sentia. “Sinto muita emoção 
porque é uma honra, mas também uma res-
ponsabilidade. Agora, é tentar que no dia de 
amanhã seja digno de uma condecoração 
do Presidente da República”. A sua esposa, 
Sylvie Mendes Constante, ficou orgulhosa 
do reconhecimento que foi feito ao marido, 
mas sabe que se deve ao “compromisso em 

prol da comunidade portuguesa. São peque-
nas acções quotidianas que não lhe parecem 
de grande valor, mas que efectivamente me-
recem esta honra. É verdade que a sua acção 
pela comunidade portuguesa é constante”.
Foram muitos os convidados que testemu-
nharam o momento e que partilharam a 
emoção com os condecorados da noite. Os 
salões da Embaixada abriram as portas à ce-
rimónia, que serviu também para assinalar o 
primeiro ano do Embaixador em França. “O 
contacto com a comunidade portuguesa ao 
longo deste ano ofereceu-me grandes mo-
mentos: a primeira vez que passei pelo rito 
do Gavião de Penacho, a subida a um palco 
para uma multidão na qual me senti uma es-
trela de rock [Pontault-Combault], uma en-
trega de prémios junto à pista de um hipó-
dromo e, claro, a impressionante cerimónia 
no cemitério de Richebourg. Aprendi nomes 
novos, como Montgeron, Sainte-Maxime, 
Nanterre, Pontault-Combault, Valenton, 
Saint-Maur-des-Fossés, Fontenay-sous-Bois 
ou Champigny-sur-Marne. Encontrei-me 
com os senhores Comendadores, mas tam-
bém com os donos de estabelecimentos de 
petiscos, dirigentes partidários, embaixado-
res das comunidades e muitas pessoas que 
me contaram histórias admiráveis de como ti-
nha tudo começado e como conseguiram che-
gar ao que agora são”, discursou Jorge Torres 
Pereira, fazendo assim um balanço positivo do 
seu primeiro como Embaixador de Portugal 
em França. L
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US Lusitanos Saint-Maur 
entra numa nova era

oi uma vontade de Arthur Macha-
do. Depois de nove anos, o actual 
presidente estava à procura de no-

vos parceiros para permitir ao Lusitanos 
continuar num ciclo de triunfos que os 
fizeram subir ao nível Nacional – CFA/N2 
- após três anos. Como o futebol tem exi-
gências constantes e, mantendo o desejo 
de continuar o seu regresso ao primeiro 
plano, o clube de Saint-Maur teve que criar 
estruturas à altura. Para esse feito, foi 
realizado o regresso do Lusitanos ao Sta-
de Adolphe Chéron. Mas, era importante 
continuar a lançar as bases para um futuro 
brilhante. Na presença do Maire de Saint-
-Maur-des-Fossés, Sylvain Berrios, Bernard 
Bouger, o seu treinador, Salah Mahdjoub, 
adjunto, além de Kevin Diaz, capitão da 
equipa, Mario Da Mota, presidente da 
Associação, e Manuel dos Santos, o se-
cretário-geral, Arthur Machado conseguiu 
apresentar os novos homens fortes que o 
acompanharão na futura aventura do Lusi-
tanos. Adepto desde primeira hora, Carlos 

F

O Lusitanos e o seu presidente, Arthur Machado, têm o orgulho 
de anunciar a chegada de Carlos Vinhas Pereira, Mario Martins 

e Mapril Baptista à direcção do clube. Este último, está destinado 
a ser presidente do clube no próximo mês de Setembro.

Vinhas Pereira, presidente da Câmara do 
Comércio e Indústria Franco-Portuguesa 
(CCIFP), não hesitou em investir um pou-
co mais no Lusitanos, assim como Mapril 
Baptista. Proprietário da empresa Les 
Dauphins, não escondeu o seu entusiasmo 
por ocupar um lugar importante no futuro 
projecto de desenvolvimento do clube de 
Saint-Maur. Com efeito, Mapril Baptista 
ocupará a presidência do Lusitanos nos 
próximos meses, e será acompanhado por 
Mario Martins, CEO da empresa de trans-
portes MRTI, que também participará nas 
decisões do clube.
Esta colaboração permitirá que o clube se 
estruture administrativa e desportivamen-
te, para manter a ambição de voltar nos 
próximos anos ao Campeonato Nacional, 
o maior nível já alcançado pelo clube na 
sua história, e tornar-se uma referência e 
um exemplo de progressão. A escola de 
futebol e a associação estão obviamente 
no centro das preocupações dos novos di-
rigentes do Lusitanos.

Nesta apresentação, Arthur Machado, 
presidente do US Lusitanos, afirmou: “o 
clube, o nosso clube “Saint-Maurien”, que 
está ao nível nacional, tem orgulho das 
suas raízes, mas também da cidade que re-
presenta. Era importante passar por esta 
fase. Hoje, no futebol amador, é necessá-
rio ter um estatuto semi-profissional. Deve 
ser estruturado em todos os níveis seja 
administrativamente, economicamente 
e desportivamente. E, por isso, devemos 
iniciar um novo projecto para os próximos 
anos, com a chegada de novos dirigentes, 
Mapril Baptista, Mario Martins e Carlos Vi-
nhas Pereira, sempre com o apoio da cida-
de e do seu presidente da Câmara, Sylvain 
Berrios. Um projecto sempre liderado por 
Bernard Bouger, o nosso treinador, que 
realiza um trabalho diário importante, mas 
era importante ter sangue novo após nove 
anos no comando do clube, com o apoio 
de Mario da Mota. No entanto, eu não es-
tarei longe, com o papel de vice-presiden-
te. Eu estarei lá para ajudá-los, mas preci-
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sávamos de um novo presidente”.
Mapril Baptista, o seu sucessor, admitiu 
que quer aproveitar o trabalho já realiza-
do nos últimos anos por Arthur Machado: 
“já faz dois/três anos que falamos com o 
Arthur. Quem é português ou franco-por-
tuguês e não gosta de futebol? Especial-
mente o Lusitanos. Lembra-me as minhas 
origens, o clube exista desde 1966, não foi 
criado ontem. Tivemos de respeitar esta 
história e reconhecer o trabalho feito pelo 
Arthur Machado desde que ele se tornou 
presidente. Ele foi exemplar, alcançar a 
subida até ao National 2, não é fácil para 
um clube de futebol. Agradeço por nos 
dar esta oportunidade, ao Mario e ao Car-
los também. Este clube pode beneficiar da 
continuidade e ter novo impulso agora. 
Vamos tentar ao máximo ter uma direcção 
forte, com o apoio da cidade. Hoje, esta-
mos em segundo no campeonato, e é uma 
motivação adicional. Está tudo pronto”.
Mario Martins, novo dirigente, adepto 
do desporto automóvel, ficou surpreen-
dido com a sua paixão crescente pelos 
Lusitanos. “Eu não sou muito de futebol. 
Particularmente, tenho uma paixão pelo 
automobilismo, mas isso não impediu que 
rapidamente me juntasse ao projecto do 
Arthur. Com o meu amigo Mapril Baptista, 
só podia dizer sim. Hoje, em apenas um 
dia, posso dizer que começo a gostar de 
futebol. Só pode aumentar a cada dia que 
passa. Tenho orgulho de fazer parte desta 
direcção e partilhar este projecto com os 
meus amigos”.
Carlos Vinhas Pereira, presidente da CCIFP 
e novo dirigente do Lusitanos acrescen-
tou: “vivi a 500 metros de Cheron, onde já 
vi mais de cinco mil adeptos a torcer pelo 
Lusitanos. Sempre fui um adepto da equi-
pa, estamos a falar do clube da comunida-
de portuguesa, mas não é só isso, há uma 
convergência no Lusitanos que une forças, 
e quando o Arthur me pediu para ajudar, 
ao nível institucional, eu disse imediata-
mente que sim. Se o clube está onde está, 
é graças ao Arthur que permitiu esse acor-
dar, só podemos agradecê-lo. Acho que 

podemos reunir ainda mais empresários, 
queremos ser o clube da amizade franco-
-portuguesa. É um projecto cativante e 
ambicioso”.
Sem esquecer o apoio incondicional do 
Maire de Saint-Maur-des-Fossés, Sylvain 
Berrios: “estamos a sair de uma tempora-
da memorável, brilhante e, por vezes difí-
cil, mas ao fim ao cabo, tivemos uma boa 
temporada de transição. O que estamos à 
procura em Saint-Maur é dinamismo e de-
senvolvimento. A equipa que foi construí-

da com Arthur Machado - a quem devemos 
prestar homenagem e todos aqueles que 
seguem o Lusitanos nos últimos anos - es-
tabilizou-se nas últimas temporadas, mas 
é necessário avançar e ter um projecto 
de desenvolvimento sem, por enquanto, 
contar com novos parceiros. Temos uma 
infraestrutura muito agradável com o Es-
tádio Chéron. Há potencial em Saint-Maur, 
especialmente para os jovens, isto é notá-
vel. Este projecto demonstra essa estabili-
dade e ambição”.  L
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9ª Gala 
dos Portugueses 

de Valor decorreu 
no Teatro das Figuras, em Faro

s Portugueses de Valor fazem já parte 
da agenda da diáspora portuguesa. 
Este ano, Faro foi a cidade escolhi-

da para acolher e valorizar os portugueses, 
quer vivam fora ou dentro do país. A iniciati-
va da Lusopress tem sido valorizada pelo Go-
verno português, contando com a presença 
do Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas. “É um gosto estar aqui mais 
uma vez, no ano que passou na Figueira da 
Foz, desta vez em Faro, para participar na 
homenagem que é feita àqueles que se des-
tacam na vida cívica, na vida empresarial, na 
vida institucional. A presença do Secretário 
de Estado das Comunidades Portuguesas 
significa que o Estado Português, pelo meu 
intermédio, aqui se encontra para enaltecer 
e para agradecer o contributo que todos, de 
uma forma ou de outra, dão para enobrecer 
o nome do país na representação interna-

O Teatro das Figuras, em Faro, acolheu a nona edição da gala Portugueses de Valor. 
O ambiente foi de boa disposição ao longo de toda a noite que premiou dez portugueses, 

pelo contributo que deram ao engrandecimento de Portugal no mundo, nas mais variadas 
áreas. A Lusopress promove esta iniciativa desde 2011, um projecto que tem como 
objectivo homenagear a diáspora portuguesa. São nomeados 100 portugueses que 

se distinguiram pelo mérito pessoal no contexto das suas actividades profissionais, 
pela solidariedade e por levarem o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo.

O cional perante países que os acolhem, nes-
te caso Portugueses de Valor na sua grande 
maioria em França, a quem naturalmente 
é devido um agradecimento da parte das 
autoridades nacionais”. José Luis Carneiro 
aproveitou o momento para também salien-
tar o trabalho que a Lusopress tem desen-
volvido ao longo dos anos. “A formação, a 
comunicação, a partilha da nossa língua e 
da nossa cultura faz-se também muito por 
intermédio dos meios de comunicação da 
diáspora, e a Lusopress tem dado um con-
tributo muito relevante para esse objectivo. 
Devo dizer que apenas tomei conhecimento 
e contacto com a Lusopress quando assu-
mi estas funções de Secretário de Estado, 
mas desde a primeira hora até agora o que 
tenho verificado é que há um esforço muito 
rigoroso, muito genuíno, para desenvolver 
informação de rigor e fazer com que a Luso-

press seja um ponto de diálogo, um ponto 
de encontro entre os portugueses que se 
encontram em França e os portugueses que 
se encontram em Portugal”.
Esta foi a 9ª edição, depois do evento passar 
por França, Tróia, Viana do Castelo, Açores, 
Leiria, Chaves e Figueira da Foz. Também au-
tarcas que já receberam a iniciativa nas suas 
cidades em anos anteriores, fizeram questão 
de marcar presença. É o caso de Raul Castro, 
presidente do Município de Leiria e José 
Maria Costa, autarca em Viana do Castelo. 
“O sucesso que a Lusopress está a ter com 
esta gala, e que hoje aqui está patenteado 
é sinal que há uma boa organização e que 
os objectivos estão a ser atingidos. O que se 
pretende é premiar aqueles que na diáspo-
ra emergem do desconhecido para pessoas 
com mérito elevado que consolidaram as 
suas empresas e hoje estão bem. Acabam 
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por ser também empresários geradores de 
emprego. Há aqui todo um conjunto de inte-
resses que têm vindo a ser atingidos e esse 
conhecimento é feito através desta iniciati-
va da Lusopress. Por isso, em primeiro lugar 
dar os parabéns à Lusopress pelo facto de 
ter mantido esta iniciativa, tem um valor 
incalculável, permite ter conhecimento des-
sas pessoas e, por outro lado, mantém viva 
a possibilidade de uma parte da diáspora 
estar aqui em convívio aquando da reali-
zação da iniciativa em cada cidade do país. 
Por isso, obrigado em nome do Município 
de Leiria por aquilo que tem dado à comu-
nidade dos nossos emigrantes, mas sobretu-
do também aos portugueses, para mostrar 
que há portugueses de valor, com talento, 
e a gala está mesmo assente no nome que 
tem: portugueses de valor”, ressalvou o 
presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

Também o edil de Viana do Castelo afirmou 
que já teve o privilégio de “receber também 
esta gala em Viana do Castelo. Fiquei, na al-
tura, muito sensibilizado, não só pela orga-
nização que a gala tem, mas acima de tudo 
pelo leque de personalidades que consegue 
granjear em torno desta manifestação. Esta 
é uma das grandes referências que temos 
no nosso país daquilo que é a importância 
das pessoas que estão na diáspora. Nós te-
mos muitos portugueses de valor em toda 
a parte do mundo e às vezes não nos aper-
cebemos disso. Ainda bem que existe este 
evento, para podermos reconhecer e valori-
zarmos aquilo que é português. Eu acho que 
precisamos de valorizar bem o que é nosso 
e o que nós temos de melhor em Portugal 
são os portugueses, em especial os portu-
gueses que estão na diáspora, que são pes-
soas inexcedíveis do ponto de vista da sua 

generosidade, do ponto de vista do que é o 
seu apego à nacionalidade e, acima de tudo, 
gente trabalhadora, gente aventureira, gen-
te empreendedora. Por isso, para mim é um 
privilégio estar nesta gala”.
A gala foi abrilhantada pela actuação de 
João Pedro Pais, um artista consagrado do 
panorama da música nacional. “Para mim é 
gratificante quando as pessoas gostam das 
canções e participam, há uma cumplicidade 
entre nós, músicos, e quem nos vem ouvir. 
Também há que valorizar aqueles que estão 
espalhados pelo mundo, falam português, 
têm raízes portuguesas e têm orgulho em 
ser português, isso é o importante”. De sa-
lientar também a actuação de Cheila Simo-
ne, uma artista portuguesa que tem mos-
trado a sua arte na diáspora portuguesa, 
especialmente em França, para onde emi-
grou em busca do sonho. 
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Assunção Nascimento
Maria da Assunção Nascimento nasceu em Abreiro, concelho de 
Mirandela, a 11 de Outubro de 1948. Ao chegar a França, Assunção 
Nascimento começou por trabalhar num lar de terceira idade. Mais 
tarde, foi salariada numa clínica e numa fábrica, mas foi na área da 
restauração que se lançou por conta própria, em 1991, depois de 
nove anos de gerência de um restaurante. “Este prémio significa 
muito para mim. É um grande orgulho por todo o trabalho que tive 
em toda a minha vida. Graças a Deus estou muito contente por tudo 
o que tem acontecido. Agora espero continuar a ajudar em tudo o 
que conseguir”.

Os 10 Portugueses de Valor 2019
Dos 100 nomeados, foram dez os galardoados da noite. Coube ao júri, tal como desde 2015, 
constituído por vencedores em edições anteriores, a missão de escolher: Carlos Matos, Joa-
quim Pires, Mário Martins, Natlhalie Fordelone, Ricardo José e Victor Ferreira. Os vencedo-
res foram Assunção Nascimento, Domingos Silva, Fernando Amorim, Fernando Duarte, José 
Afonso, José Gonçalves, José Maria Costa, Ramiro Alves, Raul Castro e Tina Dumont. O sen-
timento comum era de orgulho e satisfação. 

Domingos Silva
Instalado em Viana do Castelo, actua no sector mobiliário e deco-
ração desde 1974. Sempre trabalhou com o mercado da emigração 
que considera ser desde o início a chave do seu sucesso. “Isto sig-
nifica, de alguma forma, um reconhecimento por me ter portado 
bem todos estes anos. É sempre muito saudável, é sempre muito 
interessante ser reconhecido por pessoas que nem vivem perto de 
mim, apenas conhecem parte da minha história, parte da minha 
vida comercial, e acho que foram bondosos de mais. É um prazer 
ter recebido este prémio. Estou muito feliz, vou continuar a fazer 
por merecê-lo”.

Fernando Amorim
Tal como o primeiro Rei de Portugal, D. Afonso Henriques, Fernando 
Amorim tem um traço conquistador. Caminhando a passos largos 
para o sucesso, Fernando é hoje um profissional que gere as incer-
tezas dos seus clientes transformando-as em vontades certas. For-
mado em gestão, especialista em gestão de risco, o vimaranense é 
gestor numa empresa onde maioritariamente existem mulheres a 
trabalhar. “É uma honra grande, estou muito grato e reconhecido 
por este prémio, aumenta-me a responsabilidade por cumprir com 
os valores com que hoje fui premiado”.

Fernando Duarte
A cidade do Porto viu nascer e crescer um jovem que viria a tornar-
-se um Médico Dentista de referência nacional e internacional. Ac-
tualmente, Fernando Duarte dedica ainda parte do seu tempo à for-
mação e à investigação. É docente universitário, consultor científico 
e especialista em Cirurgia Oral, pela Ordem dos Médicos Dentistas. 
“Significa muito, não só pelo prestígio do prémio, mas por todas as 
pessoas que intervencionaram no prémio. É um reconhecimento 
muito forte que levamos com grande prestígio e que espero que os 
Portugueses de Valor continuem mais fortes, a crescer muito. É um 
premio que estimo muito”. 
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José Afonso
José Afonso chegou a França em 1970, pouco tempo depois de par-
ticipar na Guerra do Ultramar. É o actual presidente da Associação 
Franco-Portuguesa de Puteaux e membro assíduo de outros movi-
mentos associativos. “Significa muitos anos de trabalho, mas com 
prazer. Quando fui para a reforma, fiquei a trabalhar mais do que 
quando trabalhava no activo, e continuo a dizer para a nossa comu-
nidade lá em França, e mesmo aqui, que continuem a ajudar a Santa 
Casa da Misericórdia de Paris, porque é o único organismo que con-
segue dar algo às pessoas que estão na pobreza”.

José Gonçalves
José Gonçalves nasceu na freguesia de Carnide, em Pombal, a 19 de 
Julho de 1952. Hoje é empresário na área da construção civil, com 
uma empresa de aluguer de gruas, mas até aqui chegar um longo 
caminho teve de percorrer. “Este prémio significa o mérito por tudo 
o que tenho feito na vida, mas também pelos outros”.

José Maria Costa
Foi na antiga Lourenço Marques, hoje Maputo e capital de Moçambi-
que, que José Maria da Cunha Costa nasceu, corria o ano de 1961, a 5 
de Março. Formou-se em Engenharia Química e foi Quadro Superior 
dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo entre 1986 e 1994, onde 
passou pela produção e pelo projecto. Seguiu-se a sua incursão na 
política, onde tem um percurso ímpar. 

Ramiro Alves
Ramiro Alves chegou a França em Dezembro de 1970, tinha apenas 
12 anos. Integrado no sector do comércio, acabou por ir parar ao 
grupo Monoprix, até conseguir concretizar o sonho da sua vida: 
ter o seu próprio estabelecimento, o Saveurs du Portugal. “Foi 
um grande elogio, não esperava por este momento, nunca pen-
sei. Agradeço a este grande casal, Gomes de Sá e Lídia por tudo 
o que eles têm feito, porque são realmente um casal de valor. 
Agradeço a todos os portugueses que me integraram no grupo 
como sendo família”.
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Raul Castro
Raul Castro nasceu em 1948 no concelho de Abrantes, mas hoje é 
através de Leiria que Portugal o conhece. Fez carreia na Autoridade 
Tributária e tem experiência autárquica enquanto presidente da Câ-
mara Municipal da Batalha antes de ingressar no Município de Leiria 
como vereador e depois como presidente da autarquia.

Tina Dumont 
Em 1982, Tina esperava comprar um bilhete de ida e volta, mas 
acabou por ficar em França. A região de champagne Ardenne con-
quistou literalmente o coração desta portuguesa, que acabou por 
casar com um jovem francês da cidade. Hoje, está à frente de uma 
empresa onde as vinhas pertencem todas à família e o trabalho é ca-
seiro, mas não deixa de ser apreciado além-fronteiras. “É uma emo-
ção muito grande porque não estava à espera, e porque representa 
algo extremamente importante pelo meu percurso de vida. Dedico 
ao meu marido que fez de mim aquilo que eu sou hoje e por quem 
lutei muito, e aos meus filhos e neta, que estou orgulhosa de os ter”.
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primeiro a subir ao palco foi Rogério 
Bacalhau, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Faro, pelo incansável tra-

balho de preparação do evento Portugueses 
de Valor. Seguiu-se José Luís Carneiro, Secre-
tário de Estado das Comunidades, sempre 
lado a lado com as iniciativas e atento aos 
problemas das comunidades. O Embaixador 
António Monteiro, que já exerceu funções 
diplomáticas em França, e onde aqui con-
tinua a manter uma boa relação com a co-
munidade. Fernando Costa, que para além 

O

Dez Honra e Mérito 
distinguidos pela 

Lusopress
Há treze anos que a Lusopress 
é conhecida por unir os portugueses. 
Promovemos a língua, defendemos
a cultura e honramos a história 
de Portugal. Há nove anos que 
distinguimos Portugueses de Valor, 
mas este trabalho é apenas conseguido 
com ajuda de inúmeros parceiros. 
Em Faro, no Teatro das Figuras, 
a Lusopress atribuiu o prémio 
de Honra e Mérito a dez pessoas,
 como forma de agradecimento 
ao apoio concedido.

da sua actividade empresarial, proporciona 
baptismos de voo a crianças com deficiên-
cia. O empresário Paulino Subtil, que em 
muito tem contribuído para a iniciativa Miss 
Portuguesa França. Jean Philippe Diehl, 
presidente do Banque BCP, que tem sido 
ao longo dos anos um parceiro estratégi-
co da Lusopress. Carlos Matos, empresário 
de sucesso em França, ao qual a Lusopress 
agradece o trabalho e apoio constante ao 
longo dos vários anos de existência, e tam-
bém um apoiante incondicional da união 

de todos os portugueses. Clementina Jor-
ge subiu ao palco, para receber o prémio 
Honra e Mérito a título póstumo, em nome 
do seu falecido marido Manuel Francisco. 
Várias vezes nomeado Português de Valor, 
sempre foi um admirador da iniciativa da 
Lusopress. João Cazenave, designer gráfico 
e colaborador mais antigo da Lusopress. Por 
último, Alice Temporão, sempre presente 
nas iniciativas da comunidade e da Luso-
press, com grande sentido de cooperação e 
alegria contagiante. L

Rogério Bacalhau

José Luís Carneiro

António Monteiro Carlos de Matos



37

José Luís Carneiro

João Cazenave

Alice Temporão

Clementina Jorge

Fernando Costa Paulino Subtil

Jean Philippe Diehl
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Pelo 13º ano consecutivo, realizaram-se baptismos de voo a crianças com necessidades 
especiais. A iniciativa Les Enfants du Ciel realizou-se no aeródromo de Lognes, 
pela organização do Rotary Club de Crecy-en-Brie e do Lions Club de Montfermeil Coubron. 
Fernando Costa, um dos responsáveis desta iniciativa, afirmou terem sido baptizadas 
cerca de 300 crianças. 

Crianças com necessidades 
especiais voltam a sonhar 

nos céus de Paris

es Enfants du Ciel é muito mais do que uma iniciativa de solida-
riedade. Esta é uma iniciativa que realiza sonhos e que tem vin-
do a marcar as vidas de centenas de crianças com necessidades 

especiais. Com organização ao cargo do Rotary Club de Crecy-en-Brie 
e do Lions Club de Montfermeil Coubron, este foi o 13º ano consecuti-
vo em que se realizaram os já conhecidos baptismos de voo. 
No aeródromo de Lognes, cerca de 300 crianças esperaram ansiosa-
mente a sua vez de realizar o sonho e, enquanto isso, o entusiasmo 
e a alegria eram visíveis nos seus rostos. Desde artistas de música a 
pinturas faciais, com direito a fotografias com personagens conheci-
dos da animação, o dia foi bem preenchido e repleto de felicidade. 
Mais do que isso, foi o suceder de mais uma edição da iniciativa Les 

L
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Enfants du Ciel e do sentimento de satisfa-
ção por fazer a diferença na vida de crianças 
com carências a diversos níveis. 
Fernando Costa, um dos responsáveis pela 
concretização desta acção e membro do 
Rotary Club de Crecy-en-Brie, mostrou-se 
feliz por ajudar a proporcionar este momen-
to. “Por motivos meteorológicos, o evento 
teve de ser adiado mas, neste dia, o tempo 
está melhor e já reunimos todas as condi-
ções para realizarmos a actividade. Temos 
aqui cerca de 300 crianças e essa é a nossa 
motivação principal”, declara. 
Representante do Lions Club de Montfer-
meil Coubron, Mário Martins refere a im-
portância da continuidade deste tipo de 
eventos, capazes de fazer a diferença e de 
proporcionar momentos únicos na vida das 
crianças que, assim, cumprem o seu bap-
tismo de voo. “Esta é, sem dúvida, uma ini-
ciativa de grande importância. É um dia de 
muita alegria para todas estas crianças e, 
sabemos, isto já não é novidade. Tem sido 
assim há mais de dez anos e isso deixa a 
organização muito satisfeita. Estas crianças 
passam, assim, um dia diferente e único 
onde cantam, dançam e, sobretudo, voam. 
Estão felizes e isso é fantástico para elas e 
também para nós”. 
Albert Marques, membro do Rotary Club 
de Crecy-en-Brie, considera-se também um 
dos felizardos ligados a esta iniciativa, no 
seu caso, pelo sétimo ano. “É sempre um 
prazer estar aqui e é, para mim, uma alegria 
ver os pequenos com este sorriso estampa-
do no rosto, em convívio e a partilhar este 
momento, com amigos e com os próprios 
artistas. Temos muita animação, atelier de 
maquilhagem e pinturas, muitas prendas e 
é, de facto, um dia maravilhoso”. 
Enaltecendo também este tipo de acções, 
Carlos Gonçalves, deputado do PSD eleito 
es Enfants du Ciel é muito mais do que uma 
iniciativa de solidariedade. Esta é uma inicia-
tiva que realiza sonhos e que tem vindo a 
marcar as vidas de centenas de crianças com 

necessidades especiais. Com organização ao 
cargo do Rotary Club de Crecy-en-Brie e do 
Lions Club de Montfermeil Coubron, este foi 
o 13º ano consecutivo em que se realizaram 
os já conhecidos baptismos de voo. 
No aeródromo de Lognes, cerca de 300 

crianças esperaram ansiosamente a sua vez 
de realizar o sonho e, enquanto isso, o en-
tusiasmo e a alegria eram visíveis nos seus 
rostos. Desde artistas de música a pinturas 
faciais, com direito a fotografias com per-
sonagens conhecidos da animação, o dia 
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foi bem preenchido e repleto de felicidade. 
Mais do que isso, foi o suceder de mais uma 
edição da iniciativa Les Enfants du Ciel e do 
sentimento de satisfação por fazer a dife-
rença na vida de crianças com carências a 
diversos níveis. 
Fernando Costa, um dos responsáveis pela 
concretização desta acção e membro do 
Rotary Club de Crecy-en-Brie, mostrou-se 
feliz por ajudar a proporcionar este momen-
to. “Por motivos meteorológicos, o evento 
teve de ser adiado mas, neste dia, o tempo 
está melhor e já reunimos todas as condi-
ções para realizarmos a actividade. Temos 
aqui cerca de 300 crianças e essa é a nossa 
motivação principal”, declara. 
Representante do Lions Club de Montfer-
meil Coubron, Mário Martins refere a im-
portância da continuidade deste tipo de 
eventos, capazes de fazer a diferença e de 
proporcionar momentos únicos na vida das 
crianças que, assim, cumprem o seu bap-
tismo de voo. “Esta é, sem dúvida, uma ini-
ciativa de grande importância. É um dia de 
muita alegria para todas estas crianças e, 
sabemos, isto já não é novidade. Tem sido 
assim há mais de dez anos e isso deixa a 
organização muito satisfeita. Estas crianças 
passam, assim, um dia diferente e único 
onde cantam, dançam e, sobretudo, voam. 
Estão felizes e isso é fantástico para elas e 
também para nós”. 
Albert Marques, membro do Rotary Club 
de Crecy-en-Brie, considera-se também um 
dos felizardos ligados a esta iniciativa, no 
seu caso, pelo sétimo ano. “É sempre um 
prazer estar aqui e é, para mim, uma alegria 
ver os pequenos com este sorriso estampa-
do no rosto, em convívio e a partilhar este 
momento, com amigos e com os próprios 
artistas. Temos muita animação, atelier de 
maquilhagem e pinturas, muitas prendas e 
é, de facto, um dia maravilhoso”. 

Enaltecendo também este tipo de acções, 
Carlos Gonçalves, deputado do PSD eleito 
pelo círculo da Europa, realça ainda o facto 
de esta ser uma actividade realizada e diri-
gida por associações com um cariz muito 
português. “Esta iniciativa é um dos mais 
importantes actos solidários realizados pela 
nossa comunidade portuguesa em França. 
Mais ainda, é organizada por associações 
dirigidas por portugueses, como é o caso 
do Rotary Club de Crecy-en-Brie e do Lions 
Club de Montfermeil Coubron. Neste senti-
do, esta comunidade realiza os sonhos de 
muitas crianças com necessidades especiais, 
realizando o seu baptismo de voo, e este é 
um facto que tenho vindo a acompanhar 
desde o início. É, por isso, uma das acções 
que melhor demonstra o lado solidário da 
nossa comunidade que escolheu este país 
para viver”, remata o político.  
Como parceiro do Les Enfants du Ciel, o 
Banque BCP marcou presença neste dia e 
fez-se representar por Rui Brigham, mem-
bro do directório do banco, que afirma ser 
um privilégio poder apoiar esta iniciativa, 

tanto em França como em Portugal. “É, 
para nós, um enorme privilégio e é com 
imensa alegria que participamos, todos os 
anos, no apoio a esta iniciativa. Fazemo-lo 
aqui, em França, mas também em Portu-
gal, em associação com o nosso parceiro, 
o Millenium BCP. O nosso maior retorno, 
enquanto instituição do mundo financei-
ro, é olhar para os rostos destas crianças 
e deste jovens e ver que realmente te-
mos a oportunidade de proporcionar um 
momento muito especial nas suas vidas e 
essa é, na nossa óptica, a maior recompen-
sa e a verdadeira razão de aqui estarmos. 
Pretendemos continuar com esta parceria 
junto com estas associações e, desta for-
ma, ajudar também a dar vida a esta inicia-
tiva tão especial”. 
Realiza-se também em Portugal os baptis-
mos de voo com o mesmo propósito, desta 
vez, na cidade de Chaves. Quanto às condi-
ções climatéricas, a organização mostra-se 
mais tranquila, uma vez que “em Portugal, 
não é costume termos esse problema”, diz 
Fernando Costa, do Rotary Club. L
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A Lusopress lançou 
a 4ª edição do livro 

10 Nomes 10 Histórias

apresentação teve lugar no Consu-
lado Geral de Portugal, em Paris, no 
dia 10 de Junho: dia de Portugal, de 

Camões e das Comunidades Portuguesas. Foi 
uma data simbólica porque o livro representa 
Camões pela narrativa em língua portugue-
sa, simboliza as comunidades portuguesas, 
pelas histórias de emigração e simboliza 
Portugal, o país que une os 10 nomes. A ideia 
do livro nasceu de um desafio lançado à Lu-
sopress pelo actual Presidente da República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, com a 
premissa de que onde há um português, há 
Portugal. Ao longo do livro, são diferentes as 
emoções e os sentimentos que preenchem 
cada retracto de vida. Durante as conversas, 
houve alegria, tristeza, superação e encanta-
mento, houve lágrimas, abraços e profundas 
palavras sentidas. Cada história é única e sin-
gular, apesar de inúmeros pontos que pos-
sam convergir. Cada um teve o seu momen-
to, as suas histórias, as suas lembranças e 
recordações. Há os sonhos, as metas e os ob-
jectivos de vida. No livro, cada história come-
ça com letra maiúscula e termina com ponto 
final, sendo apenas a barreira imaginária de 
cada percurso. Há um contexto que marca o 
início de cada vida e muito mais ainda a ser 
partilhado no futuro. Pode-se pensar que 
cada história tem um início, meio e fim, mas 
as histórias que aqui são apresentadas ainda 
estão no auge da acção, apesar de ser previ-

Pela quarta vez, a Lusopress 
lançou o livro 10 Nomes 10 Histórias, 
retratando dez percurso de vida singulares. 
A apresentação decorreu no Consulado Geral 
de Portugal, em Paris, no mesmo dia em que 
assinalou o Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas: 10 de Junho.

A

sível o seu desfecho. Persistência, trabalho e 
sucesso são as palavras comuns às dez histó-
rias. Exemplos de vida que, em Portugal ou 
por este mundo fora, mostraram a garra dos 
portugueses. Surgiram obstáculos, ultrapas-
saram-nos. Surgiram desafios, venceram-nos. 
Surgiram oportunidades, agarraram-nas. São 

dez nomes, dez rostos, que em comum têm 
o facto de serem exemplo para as próximas 
gerações: Carlos Matos, Mapril Baptista, Vic-
tor Ferreira, Domingos Silva, Fernando Amo-
rim, Fernando Duarte, Henrique Costa, José 
Fernandes, Olívia Carvalho e Ramiro Alves. 
No final da apresentação, os participantes 

Cônsul António Moniz e Carlos de Matos
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revelaram à Lusopress como se sentiam e as 
razões para terem aceitado o convite. “Achei 
interessante a ideia do senhor Presidente 
da República do livro 10 Nomes 10 Histórias. 
Penso que o Gomes de Sá e a Lidia merecem 
empenho e respeito por darem vida ao dese-
jo do Presidente da República, o que fazem 
também sempre foi a minha ideia — conjugar 
a amizade entre o povo de Portugal que está 
em Portugal e o de fora. Têm de nos conhecer 
melhor e nada melhor que o escrito”, disse 
Carlos Matos. Para Mapril Baptista, esta foi a 
segunda vez que participou no livro, apesar 
de ser “sempre uma honra de participar no 10 
Nomes 10 Histórias, ainda por cima com apre-
sentação no dia 10 de Junho, no Consulado. 
Cada um tem a sua história, eu tenho e minha 
e temos sempre qualquer coisa a contar. Vic-
tor Ferreira sublinhou o papel da Lusopress: 
“a Lusopress já deu provas que chegou para 

Fernando Duarte Fernando Amorim Henrique Costa

Victor Ferreira na companhia da mulher e filha e amigos

José Fernandes em conversa 
com o Cônsul António Moniz
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unir os portugueses e salientar a actividade e a vida dos portugueses em França. O 
Presidente da República deu essa ideia, e muito bem, e o Gomes de Sá aproveitou a 
ideia para enaltecer dez nomes porque sabe que o Presidente tem grande respeito 
pelos portugueses do mundo inteiro, mas particularmente pelos de França”. Henri-
que Costa aceitou “apesar de saber que a minha história, apesar de única, é banal. 
Para mim é um orgulho fazer parte deste livro que foi feito, conheço os outros nove 
e acho que fazemos um bom leque”. Fernando Amorim, apesar de mais jovens que 
os restantes elementos do livro, destacou que “foi uma oportunidade fantástica que 
nos deram para contar um bocadinho a nossa história e mostrar qual o nosso con-
tributo potencial para a sociedade. Foi um gosto imenso, foi um desafio também, 
mas que aceitei com muito gosto e estou muito feliz pela realização do mesmo”. 
Também Fernando Duarte partilhou o mesmo sentimento: “quando me fizeram o 
convite foi um desafio porque não estava a contar com 45 anos ter a minha história 
escrita, ou parte dela, mas achei algo tão interessante, a portugalidade, o facto de 
nos unirmos todos, o facto de também já ter um trabalho com a comunidade por-
tuguesa, contactar com a comunidade portuguesa em toda a Europa e também na 
América. Achei que fazia sentido divulgarmos o nosso trabalho, divulgarmos aquilo 
que nós fazemos, e juntarmos cada vez mais a este facto de ser português e este 
facto desta saudade que temos do país de origem que tanto nos caracteriza”. José 
Fernandes é Comandante dos Bombeiros de Bragança e aceitou “em nome dos bom-
beiros portugueses que fazem um trabalho espectacular, excelente, todos os dias a 
toda a hora. Significa um reconhecimento do seu trabalho, do trabalho dos bombei-
ros portugueses e significa que alguém, embora em Paris, se lembrou deles”. Ramiro 
Alves também tem a sua vida escrita no livro 10 Nomes 10 Histórias e sublinhou que 
aceitou o convite pelo trabalho que a Lusopress tem desenvolvido em torno da união 
dos portugueses em França. No final da apresentação, realizou-se um jantar de con-
fraternização no restaurante A Ponte, de Manuel Moreira, com a actuação da fadista 
Tereza Carvalho. A Lusopress agradece a disponibilidade e total colaboração do Côn-
sul António Moniz pela organização e abertura do Consulado para a apresentação do 
livro 10 Nomes 10 Histórias. L
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Festa 
das Tradições Populares 

em Aulnay-sous-Bois 
com presença da RTP

já um marco no que respeita a festas 
portuguesas em território francês. A 
Festa das Tradições Populares reali-

zou-se pela 21ª vez, expondo uma vez mais 
a cultura e as tradições portuguesas no seu 
máximo esplendor. A Associação Portugue-
sa de Aulnay-sous-Bois existe há 46 anos e 
aqui continua a mostrar a cultura e o folclo-
re lusitano. Paulo Marques, para além de ve-
reador na Mairie de Aulnay-sous-Bois, é tam-
bém o responsável do evento. “Há 21 anos 
que esta festa é organizada pela Associação 
Portuguesa de Aulnay-sous-Bois, este ano 
com a novidade de termos transmissão em 
directo para a RTP, com o programa Portu-
gal no Mundo. É um reconhecimento de 46 
anos de vida associativa dos membros bené-
volos, mas antes de mais é a vontade de um 
canal e de um grupo que é a RTP de ir mais 
perto do público. Isso é de realçar, porque 
a RTP estando muito mais perto do público 
e, sendo um serviço público para nós todos, 
também chega a todos os portugueses, es-
tejamos no Rio de Janeiro, em Petersham na 
Austrália, ou na Praia, em Cabo Verde. Esta é 
a 4ª edição, aqui em Aulnay-sous-Bois”.
A festa contou com a boa gastronomia portu-
guesa, cultura, folclore e muita animação com 
artistas nacionais: Elena Correia, Papa London, 
Sandra Helena, Christophe Malheiro, Fantasia, 
Dj Alberto, Dj Bruno, Rosa dos Ventos, Estre-
las do Mar, Os Alegres. O programa Portugal 

É

Aulnay-sous-Bois acolhe 
anualmente a Festa 

das Tradições Populares, 
mostrando aquilo que 

de melhor tem a cultura e a 
gastronomia portuguesa na 

região envolvente.  Este ano, 
a festa teve transmissão em 

directo na RTP, através do 
programa Portugal no Mundo. 

no Mundo mostra o melhor de Portugal numa 
grande festa onde deu a conhecer a vida dos 
emigrantes portugueses em Paris e o seu tra-
balho, nomeadamente aqueles que se desta-
cam na vida associativa, desportiva, cultural e 
recreativa. Ao longo da emissão da RTP foram 
várias personalidades da comunidade por-
tuguesa entrevistas, apresentando os vários 
projectos em que estão envolvidos. Destaque 
para a Rádio Alfa, Lusopress, a empresa Les 
Dauphins, o associativo Valdemar Francisco, a 
associação Hirond’ailes, entre muitas outras. 
Paulo Marques, em declarações à Luso-
press, salientou ainda a importância de 
manter vivo o associativismo português em 
terras francesas. “Em 46 anos, houve que-

das mas levantamo-nos. Aqui, como autarca 
da vida associativa, tenho 500 associações. 
Esse acompanhamento sendo eu próprio 
dirigente associativo, com o associativismo 
que tenho eu Aulnay-sous-Bois sei quais são 
os perigos. A primeira matéria, os primei-
ros fundos que temos de ter são os fundos 
humanos, contrariamente ao que se pensa 
que são os fundos financeiros. Se tivermos 
fundos financeiros mas estivermos sozinhos, 
não avançamos tão bem como poderíamos. 
Quando conseguimos ter a associação, bené-
volos, como hoje e amanhã 60 benévolos em 
cada ano a trabalhar para uma festa para dar 
algo de diferente. Isso é o mais importante, 
manter as pessoas”. L
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Casal Gomes de Sá
             50 anos de

ma conta redonda, 50 anos de conhecimento, compa-
nheirismo e de cumplicidade, na vida do casal Gomes de 
Sá. Num dia muito especial e de comemoração dupla para 

o casal, celebraram a renovação de votos e o aniversário de Lídia 
Sales. O evento reuniu familiares e amigos na casa dos dois para 
o brinde de boas-vindas na aldeia da Cunha, no concelho de Ser-
nancelhe, terra do coração da aniversariante. 
O ponto alto das comemorações foi a cerimónia religiosa que 
aconteceu na Igreja Matriz de São Fecundo, e onde também de-
correu a troca de alianças, numa bela cerimónia que vem recor-
dar a outrora celebrada, onde Lídia Sales e José Gomes de Sá 
se comprometeram com as primeiras juras de amor, fidelidade, 
companheirismo e respeito.
As festividades continuaram com uma recepção na antiga escola 
primária e para onde todos os convidados seguiram, a pé, pe-
las ruas da antiga aldeia. A felicidade estava expressa nos rostos 
do casal Gomes de Sá, onde receberam os convidados com uma 
refeição típica da região e também muita música, com a actua-
ção da cantora Elsa Gomes. Não faltou animação, num ambien-
te descontraído e familiar, onde os presentes não negaram um 
“pezinho de dança”, pelo que se juntaram aos anfitriões da festa 
numa celebração e alegria comuns, que se estenderam a todos 
os convidados.
Amigos presentes no evento salientaram estarem felizes neste 
momento de tanta cumplicidade e harmonia e quiseram deixar 
algumas palavras de gratidão ao casal Gomes de Sá. “É com mui-

Paz e amor são o segredo dos 50 anos de união do casal 
Gomes de Sá. Num dia muito especial para ambos e em 
jeito de comemoração dupla, celebraram com família 
e amigos cinco décadas de conhecimento, companheirismo e cumplicidade e também o ani-
versário de Lídia Sales. Em ambiente de festa e alegria, não faltaram elogios à forte união do 
casal e, no final das comemorações, também os dois agradeceram a presença e carinho dos 
convidados desta tão importante celebração do matrimónio

É ta alegria que partilho este momento, pois momentos como este 
são sempre muito especiais. Para além de serem momentos que, 
hoje em dia, nem toda a gente tem a honra de viver e também a 
possibilidade de os realizar. Estamos aqui num ambiente fantás-
tico e muito simples, à imagem do casal”, disse o amigo Joaquim 
Barros.
Carlos Gonçalves destacou a importância da data, um marco que 
merece todas as comemorações. “Eu considero que cinco déca-
das devem ser motivo de honra e de orgulho para aqueles que 
são convidados e é um privilégio poder partilhar este momento. 
Sinceramente, é com alguma inveja, não tanto pelo tempo pois 
sou um pouco mais novo, mas 50 anos de conhecimento, de vida 
familiar é algo extraordinário e serve também como um exemplo 
que todos devemos seguir. Hoje, os jovens temem pelo futuro 
e têm cada vez mais dificuldades em construir um projecto de 
vida”, acrescenta.
As opiniões e saudações ao casal são unânimes e não faltam pa-
lavras de parabenização pela meta atingida. “Nos dias que cor-
rem, manter uma união tão longa com a mesma pessoa é algo 
único e, por isso, estão de parabéns”, brinca Fernando Amorim.
Paulo Pisco, deputado na Assembleia da República e amigo do 
casal, também marcou presença e mostrou uma grande satisfa-
ção por fazer parte da sua história conjunta. “Tenho uma grande 
admiração pelo percurso dos dois enquanto casal. Também por 
aquilo que eles representam para a nossa comunidade, pela sua 
generosidade, pois são pessoas que tenho em grande conside-
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ração e que trago sempre no meu coração. Por 
isso, não hesitei em estar presente neste dia tão 
especial, é muito bom estar aqui”, remata. 
“Celebrar tantos anos de matrimónio é algo que, 
actualmente, é complicado de se ver comemorar. 
Este é um grande exemplo para todos nós aqui 
presentes”, orgulha-se Sandra Miranda. Manuel 
Pinto Lopes acrescenta que “todos estes anos 
juntos são uma prova de que realmente podemos 
estar bem com a pessoa que partilha connosco 
a vida, embora nem tudo sejam rosas, como se 
costuma dizer. Para eles é ainda mais difícil, uma 
vez que trabalham juntos”. Alice Temporão não 
esconde também o carinho que nutre pelo casal 
amigo. “Eu tinha de estar hoje aqui presente pois 
eles são, de facto, um casal muito especial”.
Pelas palavras do pároco que realizou a Eucaris-
tia desta celebração de união, “o amor quando é 
verdadeiro, quer-se para sempre e não por uns 
dias ou por uns anos”. E assim se revêm Lídia Sa-
les e José Gomes de Sá que esperam continuar a 
nutrir este companheirismo e união que, desde 
sempre, os acompanham. No final, o casal agra-
deceu a todos por terem marcado presença nas 
comemorações, onde também não faltou o bolo 
e os parabéns à aniversariante Lídia Sales.
“É verdade que é mais uma experiência que nós 
temos, a comemoração dos 50 anos de conheci-
mento. Já são três as vezes em que nos casámos: 
uma pela Igreja, outra pelo Registo e uma outra 
em Las Vegas, e agora achamos por bem, 50 anos 
depois de nos conhecermos, fazer esta festa e 
comemorar cinco décadas de conhecimento, o 
que é extraordinário. É de realçar o facto de es-
tarmos todos aqui neste dia e espero que daqui a 
50 anos estejamos cá todos”, afirma José Gomes 
de Sá. 
Lídia Sales diz estar muito feliz num dia que en-
cheu, por completo, todas as medidas. “É a ce-
lebração de mais um ano de vida também para 
mim. Já não sou uma jovem mas enquanto for 
celebrando esta data vou continuar feliz. Estou 
ainda mais feliz hoje porque juntei muitos ami-
gos, alguns dos quais vieram de longe proposi-
tadamente para partilhar este dia connosco que 
ficará, por certo, na memória de todos nós”, diz 
orgulhosa. 
E desta forma decorreu um dia que ficará para 
sempre marcado por momentos de felicidade, 
partilha e muita animação, pela satisfação do 
casal Gomes de Sá e também, principalmente, 
daqueles que são felizes por acompanhar a sua 
união e caminho traçado em conjunto. L
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Festa dos Vizinhos 
na rua Victor Hugo 
de Noisy le Grand

Autocarro nº2, rolou ate á rua Victor 
Hugo  em Noisy le Grand na Região 
Parisiense e fez uma paragem em 

frente aos números 32 e 34 para o “Abaste-
cimento das Panças” e para dar continuida-
de aos convívios que são realizados durante 
o ano.
A ideia deste singular convite, veio dos nos-
sos amigos e Membros do Autocarro nº2 
Pedro, Olívia, Armindo e Sandra que apro-
veitaram a realização da tradicional festa 
dos vizinhos na rua onde residem, para a 
transformar numa  das habituais paragens 
de confraternização.

O mais importante, não é o que se come, 
mas com quem se come
À volta dum bom petisco e um “copo” foi 
um convívio de franca camaradagem duran-
te o qual se construíram novas  amizades e 
consolidaram-se as existentes.
Mais uma vez o espírito que anima os “Men-
tores” do Autocarro nº2 — Gomes de Sá e 
Lídia Sales — “ Unir os Portugueses“ esteve 
bem presente, tanto mais que os próprios 
fizerem questão de partilhar connosco esta 
paragem, demonstrando o interesse que 
tem para eles estes encontros dos Membros 
do Autocarro nº2.

Victor Hugo o Pai do Romantismo Francês
É na rua que porta o nome deste grande 
Poeta, Prosador,
Romancista e Desenhador do “ Amor” que o 
Autocarro nº2 símbolo da Amizade, Fraterni-
dade e da Arte de Saber Viver efectuou a sua 
quarta paragem.

Ambiente de Arraial Minhoto 
Amigos e Vizinhos nesta rua carregada de 
símbolos, cortada ao trânsito para o efeito 
e coberta com lonas para nos proteger do 
sol escaldante.

A Lusopress Magazine esteve presente, nesta festa organizada todos os anos, pelos nossos 
amigos Pedro, Olívia, Lucy, Armindo e Sandra Freire e com a participação de alguns vizinhos 
e amigos.A rua tradicionalmente lugar de passagem, transforma-se num local de encontro 

e de convívio à volta de uma boa sardinhada, bifanas, chouriço assado e o já famoso 
bacalhau à Moda da Olívia.

O

Os fogareiros ao ar livre, as bebidas frescas 
e os saborosos petiscos, todas as condições 
estiveram reunidas para o grande sucesso 
desta festa da amizade e do saber viver.
Maravilhosa sensação de bem-estar, ao cair 
da noite, de olhos fechados e em silêncio:
Pairava no ar os vapores, do tinto e da cer-
veja, com eles o eco de retalhos de poemas 
que Victor Hugo tanto nos inspirou:

“O seu coração bate de paixão, 
o meu só trabalha.

“Um coração sem amor é um coração sem 
vida sem música”.
O Poeta do Autocarro nº2

Na ausência da sua “preferida” Tina, mais 
uma vez ausente, o Poeta exulta e declama 
para o seu  “Público” que está atento, mas a 
sua  inspiração tarda porque tenta quebrar 
as amarras do controlo da sua Amada Doro-
tea presente em “Modo-Radar”.

Uma Ave Acabada de Chegar 
A nomeada Célia, recente nestes convívios, 

voa como uma abelha de flor em flor, nos 
seus olhos bailam os aromas do Vinho Verde 
e da Cerveja provocando o descontrolo do 
seu pensamento.
É a “Musa” ideal para viajar no Espaço Celes-
te e libertar  a veia Poética.
O “Povo“ jubila, a Lídia e o Gomes de Sá 
mostram o seu contentamento, o Ricardo 
prepara-se  para disparar a “foto” para as 
News do WhatsApp, a Carmen ri até sentir 
“des  crampes” no estômago, a Alice, o Joa-
quim, o Pedro, o Manu e o Otávio Miranda 
assistem, chegou o momento da libertação 
do nosso Poeta. 

Uma Mulher à janela

“Naquela rua vi o teu delicioso olhar,
que os meus olhos tanto encantou.
Por ele nela quiz voltar  a passar, 
tal um amor, que partiu e voltou.”

A festa atinge o seu auge, com a  Coral do 
Autocarro nº2 a interpretar o hino La Bi-
quette, Sandra Miranda, a Cláudia, a Alice, a 
Olívia e a Marino  bailam ao som de musicas 
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transmontanas e minhotas, os Jovens jogam 
às cartas, e os mais “cansados” dançam sen-
tados e continuam a refrescar-se.

A Paragem Número 4
A paragem do Autocarro nº2 na festa dos 
vizinhos da rua Victor Hugo, em frente à 
casa do Pedro e à futura residência do Ar-
mindo Freire, é um marco importante na 
sua existência, como já vai sendo uso, ficou 
assinalada com a entrega dos respectivos 
quadros do Autocarro nº2 aos dois Casais 
Anfitriões.

O Testemunho da Nossa Paragem para as 
Futuras Gerações 
Foi feita uma proposta por um dos membros 
ativos, para que seja realizada uma placa  co-
memorativa que será colocada entre os nú-

meros 32 e 34 da rua Victor Hugo no próxi-
mo ano durante a festa dos vizinhos.

Ela teria a seguinte inscrição:
“Decorria o ano 2019, 
dia da festa dos vizinhos.
Aqui parou o Autocarro nº2 fundado em 2018 
na Gala Português de Valor da Lusopress”

O Futuro destas tradições está assegurado
Muitos jovens presentes nesta iniciativa, 
entre os quais se destacaram a Lucy e o 
Alexandre que participaram ativamente na 
montagem e desmontagem da estrutura 
para cobrir a rua contra o sol, a presença da 
Léa e Lory Freire  é a prova que o “Relais“ 
está a passar e que os jovens continuaram 
esta linda e tradicional festa dos vizinhos na 
rua Victor Hugo em Noisy le Grand.
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A Lusopress congratula-se pela realização 
deste evento e felicita todos os intervenien-
tes que participaram ativamente na reali-
zação do convívio e salienta  o êxito da ex-
traordinária organização.

O Autocarro Nº2 contribuiu
para o sucesso desde convívio
É de salientar o sucesso alcançado pelo 
“Trio-Assador” Joaquim Barros, Armindo 
Freire e a incontornável Alice que nos rega-
laram com os seus grelhados. À Sandra Frei-
re que não parou na tiragem do seu famoso 
café Delta!!! Nunca tão poucos beberam tan-
to café.

O Pedro e a sua incontornável Fonte de Água 
de Vialonga “Cerveja Sagres” muito aprecia-
da neste dia de calor escaldante pelas  gar-
gantas secas que com ela se refrescaram.
 
Houve doces, frutas, gelados e até chegou 
por magia o arroz doce (muito bom, mas 
com um ligeiro sabor a pouco)  da Lídia Sales 
e com assinatura em canela do Gomes de Sá.

A noite aproximou-se a passos largos, os aro-
mas do tradicional Caldo Verde que marca o 
fim do convívio pairavam no ar, voltaram a 
encherem-se os copos, mas desta vez para 
se fazer  o voto de voltar no próximo ano.

Obrigado amigos e até sempre.  
Victor Ferreira
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Em Paris, Roberto Carlos 
fez brilhar a Arena de Bercy

ídolo de várias gerações. O cantor brasileiro Roberto Carlos 
actuou na Accor Hotels Arena, conhecida por Arena de Bercy, 
no final de Maio, em Paris. Com casa cheia, o público compu-

nha-se maioritariamente entre portugueses e brasileiros. 
Nascido em Cachoeiro do Itapemirim, a 19 de Abril de 1941, o capixa-
ba Roberto Carlos Braga é, sem dúvidas, o ícone do século na música 
brasileira. É filho de um relojoeiro, Robertino Braga, e da dona de 
casa e costureira Laura Moreira Braga. O “menino” Roberto cres-
ceu num ambiente familiar tradicional e tranquilo. Aos seis anos 
de idade, na sua terra natal, Roberto sofreu um acidente, vindo a 
perder parte da perna. Desde então, usa uma prótese que o ajuda a 
movimentar-se. Ainda criança, Roberto Carlos começou a aprender 
com a mãe a tocar piano e violão. Foi neste período que num conser-
vatório de música deu os seus primeiros passos. Sempre muito mo-
desto, ainda criança, cantou pela primeira vez numa rádio, recebendo 
incentivo da mãe. Ao ganhar o primeiro lugar, o prémio ganho foram 
balas doces. Roberto Carlos, já morando no Rio de Janeiro, preferiu a 
carreira de cantor e começou a interpretar músicas nos estilos Samba-
-canção e Bossa Nova. Contudo, Roberto Carlos, visionário, conseguiu 
enxergar a efervescência do rock e começou a tocar no Brasil o estilo 
aventureiro que repaginava Beatles a Presley. Foi nesta época que, 
ao lado do fiel companheiro Erasmo Carlos, e da cantora Wanderléa, 
que Roberto apresentou um programa voltado para o estilo que os 
consagraria, denominado Jovem Guarda. A partir de então, o sucesso 

É

Roberto Carlos actuou em Paris, na Arena de Bercy, e encantou. Com casa cheia, 
eram muitos aqueles que há muito desejam assistir a um espectáculo do artista brasileiro. 

São seis décadas de carreira e centenas de temas compostos. 
É o artista com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira.

foi meteórico e Roberto Carlos foi ganhando destaque. Não demorou 
muito, início da década de 70, para que Roberto Carlos percebesse 
que as suas músicas com um toque romântico davam um tom peculiar 
à sua carreira. Foi neste período que o romantismo invadiu a carreira 
do jovem de vanguarda e o fez ser o mito romântico que embalou os 
corações apaixonados. A discografia de Roberto Carlos é incontável e 
as suas composições são até hoje as mais regravadas, fazendo-o, ain-
da, ser o maior detentor de direitos autorais no Brasil. Roberto Carlos 
conta com centenas de prémios, envolvendo os seus trabalhos grava-
dos, shows, filmes e DVD´S. Foi 22 vezes vencedor do Troféu Impren-
sa, sendo indicado várias vezes, venceu seis vezes o Grammy Latino e 
mais três indicações, quatro vezes vencedor do Troféu Internet, três 
vezes vencedor do Troféu Roquete Pinto, venceu por três vezes o Fes-
tival de Viña Del Mar, entre muitas outros.
É conhecido por ser o Rei da Música Brasileira. Ainda hoje, com 
78 anos, continua a fazer a delícia dos fãs. O concerto em Paris foi 
uma oportunidade para muitos, de poderem ver Roberto Carlos 
pela primeira vez. Berg foi o artista escolhido para abrir a noite, 
altura em que o público começava a aquecer as vozes. O espectá-
culo em Paris de Roberto Carlos insere-se na turné de shows pelos 
Estados Unidos e Europa. 
Recentemente, Roberto Carlos lançou o seu 33º álbum da carreira, Amor 
Sin Límite, com músicas inéditas em espanhol.  No palco, está a celebrar 
os 60 anos de percurso artístico e 140 milhões de discos vendidos. L
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Lidy Alves foi eleita Miss 
Portuguesa França 2019

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

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

APelo quarto ano 
consecutivo, a beleza 

portuguesa esteve 
em destaque em terras 

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

iniciativa que leva até 
à comunidade portuguesa 
um evento que aproxima 

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

na sala Les Pyramides. 

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

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

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

trabalho, com pouco descanso e deve-se a isso tudo. Somos uma equipa pequena, mas 
trabalhadora e lutadora e com ambição”. O momento contou ainda com a presença do 
cantor Mickael Carreira e da artista AVRIA. L
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Banque BCP inaugura 
nova agência em Drancy

mais uma filial do Banque BCP, instituição bancária que tem 
crescido de forma sustentada em toda a região parisiense 
mas também no território francês de uma forma geral. Esta 

inauguração contou com a presença de Frederico Nascimento, Mi-
nistro Conselheiro da Embaixada de Portugal em França, François 
Zangrilli, Maire Adjoint de Drancy, e responsável pelo planeamento 
da cidade, assim como Jean-Philippe Diehl, presidente do Banque 
BCP. Também esteve presente Rui Almas, director da AICEP em Pa-
ris. Entre clientes e convidados, foram mais de 50 as pessoas que 
marcaram presença na inauguração da nova agência, que pode ser 
visitada na avenida Henri Barbusse, 76, em Drancy. Os presentes pu-
deram ver as instalações da agência, acompanhados pelo director 
da mesma, Michael Oliveira. Como em todas as agências do Banque 
BCP, esta unidade tem um consultor dedicado ao apoio na execução 
dos projectos dos clientes, fornecendo conselhos adequados para 
cada caso. Os clientes beneficiam ainda do acesso a especialistas em 
gestão e património, particularmente em questões de sucessão in-
ternacional, especialistas no sector imobiliário e apoio às empresas 
em geral. A agência possui uma área de auto-atendimento acessí-
vel sete dias por semana, das 7h às 22h, permitindo que os clientes 
tenham, facilmente, autonomia em operações diárias, como saldos 
de conta corrente, depósito de cheques, dinheiro ou transferências. 
Para além disso, o Banque BCP oferece aos seus clientes as mais re-
centes inovações no campo digital, como a possibilidade de marcar 
uma reunião com o seu consultor no site ou na aplicação, pagar com 
seu telemóvel através de Apple Pay ou Samsung Pay, fazer transfe-
rências instantâneas através da aplicação.

Realizou-se a inauguração de uma nova agência do Banque BCP. Desta vez, a escolha recaiu 
na cidade de Drancy, na região parisiense. Este novo espaço bancário tem como objectivo 
estar mais próximo dos seus clientes, principalmente dos portugueses que vivem nesta 
região. Apoiar projectos, tanto em França como em Portugal, é uma das missões do Banque BCP. 

É
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“O grande desafio é apoiar a comunidade portuguesa aqui em Dran-
cy, é o principal objectivo do banco, assim como continuar a nossa 
actividade. A equipa está disponível, com muita motivação e vonta-
de de atingir os objectivos. Apesar do avanço do digital, a política do 
banco é inovação mas sempre com o nosso toque português que é 
a proximidade com os nossos clientes. O conteúdo digital também 
é fundamental porque é a nossa ferramenta de trabalho todos os 
dias”, explicou Michael Oliveira, director da agência de Drancy.
Para o presidente do Banque BCP, Jean-Philippe Diehl, a cidade de 
Drancy é uma região importante pela sua forte economia, mas tam-
bém pela presença de muitos portugueses que vivem nesta região. 
“Nós instalamo-nos em Drancy porque é uma cidade importante. 
Existem mais de 70 mil habitantes. Também é uma cidade com uma 
dinâmica económica forte. Obviamente, existe uma comunidade 

portuguesa que é importante e nos fez instalar aqui, em Drancy. Nos 
primeiros meses de actividade temos muitos novos clientes que se 
juntaram a nós e estamos muito felizes, incluindo aqueles que fazem 
aquisições imobiliárias e vêm para Drancy”.
O Ministro Conselheiro da Embaixada de Portugal em França salien-
tou o apoio constante da Embaixada a entidades que contribuem e 
apoiem o bem-estar da comunidade portuguesa. “A Embaixada está 
sempre a apoiar todas as entidades que apoiam a comunidade por-
tuguesa em França. Havendo alguma lacunas na cobertura bancária, 
este trata-se de um momento importante que nós queríamos teste-
munhar e dar o nosso apoio”.
O Banque BCP continua com o seu plano de desenvolvimento com a 
abertura, nos próximos meses, de uma nova agência em Villemom-
ble (93). L
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Casa Angola 
de pequena mercearia em 1932,
a empresa 100% exportadora

ngola dá o nome, mas a empresa é 
bem portuguesa. O que era uma pe-
quena mercearia de José Moreira, é 

hoje uma grande empresa de cariz 100% ex-
portador. “A Casa Angola nasceu em 1932, 
na altura uma pequena mercearia, cuja es-
pecialidade era torrar e vender café, oriun-
do de Angola, daí o seu nome, porque era 
conhecida pela casa do café de Angola, pos-
teriormente encurtamos para Casa Angola. 
Mas essas foram as nossas raízes, ainda hoje 
mantemos o café como um dos produtos 
tradicionais da empresa, cuja produção é 
praticamente 100% para exportação”, con-
tou Rui Pedro Moreira, CEO da Casa Angola. 
Ao longo dos anos, como por exemplo nas 
décadas de 50 e 60, a empresa soube tirar 
partido de novas oportunidades de merca-
do tornadas possíveis pela construção do 
porto de Leixões, iniciando a actividade de 
shipchandler (fornecedor de navios). Com 
o passar dos tempos, a sua acção estende-
-se a outros importantes portos nacionais e 
mesmo ao de Vigo, dada a sua proximidade 
geográfica. “Na década de 50, a empresa 
teve o primeiro impulso de crescimento com 
o desenvolvimento do porto de Leixões em 
que havia uma necessidade de abastecer as 
cantinas dos navios que iam para a faina e, 
à medida que o porto de Leixões se foi de-
senvolvendo começando a internacionalizar 
e a receber navios de bandeira estrangeira, 
começamos a ter o primeiro contacto com a 
exportação. Com o 25 de Abril houve o des-
mantelar da frota mercante, houve a perda 
de uma parte importante do nosso negó-
cio e surgiu a necessidade de equacionar a 
nossa actividade. Foi assim que começamos 
com a exportação propriamente dita, já 
após 1974”, explica. É neste contexto que 
surge a criação com supervisão da alfânde-
ga de Leixões, de um entreposto aduaneiro, 
sendo que este investimento inicia a Casa 

Em 1932, com 25 anos de idade, José Moreira compra uma pequena mercearia 
em Matosinhos, que rapidamente ganha fama pela qualidade do seu café, àquela época 
proveniente de Angola. Popularmente conhecida por “Casa do Café de Angola”, designação 
posteriormente abreviada para “Casa Angola”. José Moreira iniciou assim uma viagem 
no mundo empresarial, continuada e renovada pelos seus descendentes, presentemente 
na terceira geração. 

A
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Angola no mercado do duty-free. Apro-
veitando este know-how, dá-se o início do 
fornecimento de matéria-prima a caterings 
e companhias de aviação. Durante os anos 
80, a experiência acumulada, sobretudo na 
área do duty-free e os contactos com gran-
des fornecedores nacionais e internacionais, 
possibilitaram iniciar a actividade de expor-
tação, fornecendo hotéis, cantinas, distribui-
dores, retalhistas e armazenistas, sobretudo 
em África.
Com os anos 90, e sempre em crescimento, 
dá-se a exploração das vendas de duty-free 
e o travel retail, a bordo de aeronaves de 
importantes linhas aéreas internacionais e 
algumas companhias charter. Com o apro-
ximar do novo século a empresa inicia uma 
importante diversificação das suas áreas 
de exportação para novos continentes, no-
meadamente a América, a Ásia e a Oceânia. 
A filosofia de one-source-supply e as parce-
rias desenvolvidas rapidamente tornaram o 
mercado norte-americano num dos princi-
pais destinos das nossas exportações. Hoje, 
as exportações abrangem mais de três de-

zenas de países, e chegam aos cinco conti-
nentes. “Hoje em dia os principais mercados 
da empresa são os Estados Unidos, a China, 
a Europa, e depois temos actividades com o 
abastecimento de navios e o duty-free”. 
A pequena mercearia de “torrar e vender 
café de Angola” tornou-se um ícone de 
progresso em constante renovação e cres-

cimento, que dificilmente o seu fundador 
poderia alguma vez imaginar. “Quando te-
mos uma empresa com 87 anos de história, 
significa que temos de ser sérios obrigato-
riamente, senão já não existíamos há muito 
tempo. O facto de termos esta longevidade, 
temos um know-how acumulado de várias 
gerações em exportação. Isso é sempre uma 
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mais-valia para os nossos clientes. O facto de 
sermos multi-produto trás grandes vanta-
gens aos nossos clientes. Por exemplo, se for 
um supermercado em que necessita de um 
leque variado de produtos nacionais, pode 
através de um só interlocutor conseguir aces-
so a todos esses produtos, libertando-se de 
toda a complexidade logística, de falar com 
10 ou 20 produtores diferentes. Essa respon-
sabilidade é transferida para nós e oferece-
mos um serviço praticamente chave na mão, 
permitindo aos nossos clientes concentra-
rem-se naquilo que é importante, que é o ne-
gócio deles. Todo este projecto complicado 
da compra, nós assumimos essa responsabili-
dade garantindo que ele tem o que necessita, 
onde necessita, quando necessita”.
A Casa Angola comercializa bebidas e pro-
dutos alimentares portugueses, levando-os 
aos quatro cantos do mundo. Ainda assim, 
há outros produtos que completam a sua 
oferta. “Há um leque vasto de produtos de 
qualidade produzidos na Europa que são 
complementares aos produtos portugue-
ses. Assim conseguimos crescer um bocadi-
nho, abrangendo uma maior fasquia de pro-
dutos e satisfazendo as necessidades que os 
clientes têm e que necessitam”.
A experiência acumulada, sobretudo na área 
do duty-free, e os contactos com grandes 
fornecedores nacionais e internacionais, 

possibilitaram que a actividade de expor-
tação chegasse a todo o mundo. O tipo de 
cliente da Casa Angola varia de acordo com 
as características de cada país. “A nossa 
longevidade faz com que tenhamos acor-
dos comerciais com praticamente todos os 
produtores nacionais. A nossa preocupa-
ção, muitas vezes, é tentarmos actualizar o 
portefólio dos nossos clientes. Por vezes, 
a distância faz com que fiquem parados no 
tempo, e em Portugal tem surgido uma sé-

rie de produtos de muita qualidade, algumas 
marcas novas e a nossa função é mostrar es-
ses produtos aos nossos clientes ou mostrar 
produtos que são mais competitivos e que 
tenham melhor relação preço qualidade. 
Além de fornecer, temos também um pro-
cesso de acompanhamento e gestão de al-
ternativas de produto ao cliente”.
Aproveitando o know-how adquirido nos 
mercados internacionais, a Casa Angola 
iniciou o desenvolvimento de projectos na 



75



76

Lusopress | EMPRESAS E EMPRESÁRIOS

área dos produtos de origem biológica, nos vinhos, nas águas de nascente, 
no café e nas conservas de peixe. “O facto de termos um know-how de mui-
tos anos em determinado tipo de artigos fez-nos lançar projectos de marca 
em áreas específicas e muito tradicionais dos produtos nacionais. Temos 
dois projectos na área do vinho - Borrelho e Herdade CasalMau, temos o 
café Casa Angola, único projecto com nome da empresa pela sua tradição, 
um projecto na área das águas de nascente - Fonte de Amores, e artigos 
biológicos com a marca Quatro Folhas”.
A empresa tem mais de cinco mil produtos nacionais em stock, disponíveis 
para entrega imediata. Uma vantagem competitiva. “O que distingue a 
Casa Angola é a qualidade do serviço, ou seja, a dedicação e a flexibilidade 
que nós temos é a grande mais-valia dos nossos clientes. Ou seja, podem 
localizar num só ponto toda a sua estrutura de compras, com a  garantia de 
qualidade mas também de preço competitivo”. 
Estrategicamente localizada na Maia, próxima ao aeroporto Francisco Sá 
Carneiro a Casa Angola tem o objectivo de melhorar e aproximar o seu ser-
viço ao cliente.  L
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Braga Constrói faz perdurar 
a tradição do Méchoui

oi durante a manhã que começou mais 
uma tradição do habitual Méchoui da 
Braga Constrói. A empresa de Miguel 

Pires, sediada nos arredores de Paris, realiza 
este almoço convívio sempre que finaliza os 
trabalhos em betão de uma obra, juntando 
todos os intervenientes da mesma. “Esta 
tradição realiza-se sempre no fim do betão, 
quando termina esta fase da obra”, come-
çou por dizer Miguel Pires.
A iniciativa designa-se por “Méchoui de fin 
de coulage de beton” e o seu objectivo é pro-
mover a união. À mesa comem uma iguaria 
diferente, com um paladar bem característi-
co. Esta é uma tradição cada vez menos ha-
bitual, mas que a Braga Constrói vai fazendo 
perdurar. “Isto é uma tradição da constru-
ção, é uma tradição dos construtores, so-
bretudo daqueles que, como eu, fazem a es-
trutura. Agora está a ser mais uma tradição 
do Braga Groupe porque quase nenhuma 
empresa faz isto. Os nossos clientes ficam 
encantados porque muitos não conheciam, 
nem clientes nem empregados. Já não estão 
habituados a viver estes momentos. Eu, com 
as minhas empresas, faço questão que con-
tinuemos a guardar esta tradição que une as 
outras empresas que colaboram connosco, 
os corpos do Estado que também são impor-
tante, os que dão as ordens e todo o pessoal 
do escritório do cliente e, para muitos deles, 
é novidade”, diz. L

Como é já tradição, a Braga Constrói, agora integrada no Braga Groupe, organizou o Méchoui 
«de fin de coulage de béton». Esta iniciativa tem como objectivo realizar um almoço para 
celebrar o fim dos trabalhos com o betão nas obras. O empresário Miguel Pires 
é o responsável pela empresa e também o organizador deste evento. Ano após ano, junta 
empregados, amigos e clientes no já habitual Méchoui.

F
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Embaixada de Cabo Verde 
promoveu encontro à procura 
de investimentos franceses

m Cabo Verde, tal como em 
muitos países, chegámos à 
conclusão que o investimento 

directo é a melhor forma de conseguir um 
desenvolvimento sustentável e de criar 
laços entre nações. A captação de recur-
sos é muito importante e a nossa missão 
é cativar o interesse dos empresários para 
o nosso país, mostrando que temos atrac-
tividade para os seus negócios”, explicou 
Hércules Cruz, Embaixador de Cabo Ver-
de em França, em declarações à Agência 
Lusa.
Por estas razões, a Embaixada promoveu 
um encontro entre cerca de 70 empresá-
rios de diversos sectores, alguns de ori-
gem portuguesa, mas também de outros 
países de língua portuguesa, e o ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Ta-
vares, que marcou presença na capital 
francesa.
Segundo o diplomata cabo-verdiano, este 
encontro serviu para dar continuidade 
à angariação de novas parcerias para o 
desenvolvimento do país. “Temos o sen-
timento de que precisávamos dar segui-
mento à angariação de novas parcerias 
que se iniciou no ano passado e propor-
cionar o encontro do ministro com estes 

A embaixada de Cabo Verde, em Paris, reuniu cerca de 70 empresários franceses 
e da diáspora lusófona para apresentar as oportunidades de investimento no país. 
“Um evento para reforçar as relações de cooperação, mas também proporcionar relações 
económicas”, foram as palavras de Luis Filipe Tavares, Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Cooperação e Comunidades de Cabo Verde.

“E
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empresários”, indicou Hércules Cruz.
O sector do turismo é um dos mais apetecí-
veis, com cerca de 800 mil turistas anuais. 
Destes, cerca de 10% são franceses. Mas 
também sectores como os portos, aero-
portos e serviços financeiros, interessam a 
Cabo Verde. Durante a conferência, as van-
tagens de instalação em Cabo Verde fo-
ram explicadas também pelo Embaixador 
de Cabo Verde em França, Hércules Cruz. 
Com a realização deste evento, foi possí-
vel partilhar e ouvir os investidores sobre 
a forma como decorrem os processos. O 
objectivo foi agilizar procedimentos, mas 
também afirmar Cabo Verde em França, 
numa noite onde foi também lembrada a 
questão da Lusofonia.
O ministro cabo-verdiano dos negócios es-
trangeiros, Luís Filipe Tavares, defendeu 
a necessidade de atrair mais investidores 
franceses para o arquipélago, salientan-
do a importância de alguns investimentos 
gauleses já em curso no arquipélago.
“Este evento é para reforçar as relações 
de cooperação, mas também as relações 
económicas. Temos investimentos france-
ses importantes em Cabo Verde, gostaría-
mos de levar mais investidores franceses 
ao nosso país”, referiu o ministro.
Energias renováveis, serviços financeiros 
são outros dos sectores para, “transfor-
mar Cabo Verde numa grande plataforma 
de serviços no Atlântico”, reforçou o go-
vernante. O chefe da diplomacia da Cidade 
da Praia frisou ainda as questões logísticas 
também, “logística marítima e aeropor-
tuária são aspectos fundamentais da nos-
sa estratégia de desenvolvimento”. Tava-
res lembrou, nomeadamente, o projecto 
do “hub” da Ilha do Sal aproveitando a en-
cruzilhada do território entre vários conti-
nentes (africano, europeu e americano).
O ministro cabo-verdiano que não deixou 
de referir o facto de ele próprio ter feito 
a sua formação superior em França, afir-
mando sentir-se em casa quando visita 
este país europeu.
Durante o evento haverá ainda a apresen-
tação de um empresário francês que já 
tem investimentos em Cabo Verde e con-
tará a sua experiência no país. L

Embaixador de Cabo Verde em França

Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde
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assinalou 59 anos de história

om os seus quase 60 anos de activida-
de, a Docapesca - Portos e Lotas, SA 
tem desempenhado um papel essen-

cial no sector das pescas e do mar e em toda 
a sociedade portuguesa, através da excelên-
cia do serviço público prestado no âmbito 
da primeira venda de pescado e activida-
des conexas. Um serviço fundamental para 
toda a fileira do pescado, tendo também, 
mais recentemente, atribuições na náutica 
de recreio, nas suas diferentes vertentes. A 
Docapesca tem uma presença indelével na 
história do sector das pescas, trabalhando 
permanentemente na sua modernização, 
pelo que tem apostado na melhoria da sua 
performance económico-financeira e na 
qualificação do seu capital humano, com o 
objectivo de servir mais e melhor o sector 
das pescas em Portugal, hoje e no futuro. 
A Gare Marítima de Alcântara acolheu a co-
memoração do 59º aniversário da Docapes-
ca, reunindo o conselho de administração, 
funcionários, parceiros e clientes, num dia 
de especial importância para a empresa. A 
sessão contou ainda com a presença do Mi-
nistro do Mar Ricardo Serrão Santos, e do 
Secretário de Estado das Pescas José Apo-
linário.
A presidente da Docapesca, Teresa Coelho, 
salientou a importância do trabalho realiza-
do e os principais eixos de orientação para o 
ano de 2020, onde se destaca a obtenção de 
um total de dez lotas certificadas e transitar 
para a norma ISO 220000:2018, implementar 
o projecto “A Pesca por um Mar sem Lixo” 
em todos os portos, dar continuidade às 
campanhas de valorização de espécies sus-
tentáveis, apostar na autoprodução de ener-
gia com fontes renováveis, implementar um 
novo sistema de leilão electrónico, apro-
fundar o relacionamento com a Academia 
e manter um relacionamento de excelência 
com as autarquias. Metas ambiciosas, mas 
alcançáveis pelo excelente trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido pela administração 
ao longo dos últimos anos. “É um privilegio 
estar à frente desta empresa, até porque 
sou apenas mais uma trabalhadora desta 
empresa. Para mim é um privilégio trabalhar 

A Docapesca comemorou 59 anos de existência, com excelentes objectivos alcançados.
Entre outros, destaque para o recorde de 212 milhões de euros de valor de vendas em lota.

C

aqui. Decidimos assinalar os 59 anos porque 
é um momento em que podemos juntar os 
parceiros, trabalhadores e os nossos clien-
tes num momento diferente, de convívio 
em que as partes estão descontraídas, não 
é um momento de trabalho. Achámos que o 
aniversário da Docapesca era a altura mais 
oportuna para o fazer”, disse Teresa Coelho 
à Lusopress, manifestando ainda satisfação 
pela presença do Ministro do Mar: “ficamos 
contentes com a presença do Ministro do 
Mar, tutela à qual pertencemos e de quem 
recebemos orientações, por isso é uma hon-
ra tê-lo aqui”.

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, 
interveio na cerimónia, durante a qual foi 
homenageado Marcelo Vasconcelos, antigo 
Secretário de Estado das Pescas (1995-98) e 
ex-presidente do IPIMAR. “São 59 anos de his-
tória muito importantes porque a Docapesca 
tem promovido a valorização do pescado, a 
valorização dos pescadores e das comunida-
des piscatórias e tem contribuído para que nós 
tenhamos dados sobre o pescado que é retira-
do do mar e que entra no mercado. É nos mo-
mentos de crise de recursos que começamos 
a viver em que precisamos uma gestão mais 
cientifica, mas baseada em dados reais. O pa-
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pel da Docapesca é importante neste contex-
to”, começou por dizer Ricardo Serão Santos 
à Lusopress. “Tem resultados positivos o que 
é muito bom, tem uma gestão que é exemplar 
e continua com uma dinâmica que esperamos 
que supere todas as expectativas e que se ex-
panda com a mesma eficácia para o futuro”, 
acrescentou o Ministro do Mar.

Um mandato de excelência coloca 
a Docapesca com desempenho positivo

Os números não deixam enganar. O trabalho 
realizado pelo Conselho de Administração 

nos últlimos anos tem visto os seus frutos. À 
conversa com Teresa Coelho, Presidente da 
Docapesca, e com Carlos Figueiredo e Sérgio 
Faias, os restantes membros do Conselho de 
Administração, ficamos a perceber melhor o 
trabalho desenvolvido e os objectivos futu-
ros da empresa.

Como descrevem o trabalho da Docapesca?
Teresa Coelho: A Docapesca é uma empresa 
com 59 anos do sector empresarial do Esta-
do que tem a tutela financeira e sectorial do 
Ministério do Mar. Presta um serviço de pri-
meira venda de pescado fresco no continen-

te e, desde 2014, é autoridade portuária nos 
portos de pesca e tem funções também na 
náutica de recreio. O seu principal objectivo 
é transferir valor para o sector das pescas e 
também para o sector de recreio, desde que 
exerce funções nessa matéria. Tem vindo a 
fazer a promoção do pescado, tendo tam-
bém preocupações ao nível da sustentabili-
dade. Do ponto de vista da empresa, a prin-
cipal preocupação são os rendimentos dos 
pescadores e o sector da pesca em geral.

A Docapesca actua em diferentes áreas, dife-
rentes sectores. Como se divide no terreno o 
vosso trabalho?
Teresa Coelho: Nós temos postos, 22 lotas, 
37 portos, estaleiros, marinas... Os nossos es-
tabelecimentos estão distribuídos desde Vila 
Praia de Âncora até Vila Real de Santo Antó-
nio. Nós temos cinco delegações: Norte em 
Matosinhos, que tem as áreas desde Viana do 
Castelo até Matosinhos; depois temos as áreas 
Centro-Norte, que tem responsabilidades de 
Aveiro até Figueira da Foz; existe a delegação 
do Centro que tem competências de Peniche a 
Nazaré; a delegação Centro-Sul com Sesimbra, 
Setúbal e Sines; e depois a delegação Sul que 
tem todo o Algarve. Nós temos tentado dividir 
as áreas em “exploração”, que é o principal 
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trabalho da Docapesca, pois todo o trabalho 
das lotas está englobado na exploração. De-
pois existe a “manutenção”, pois é necessá-
rio manter os estabelecimentos a funcionar 
de forma eficiente. E existe ainda a questão 
da “certificação” e da segurança alimentar, 
que são questões importantíssimas para nós. 
Neste momento nós focamos a nossa atenção 
na segurança das pessoas e bens, nos portos, 
e na segurança alimentar, pois cada vez mais 
nós queremos que o consumidor final tenha a 
garantia que o produto transacionado nas do-
cas da Docapesca é um produto de confiança 
e que garante toda a rastreabilidade.

Tanto nesse processo como na Docapesca, fa-
lamos de quantas pessoas envolvidas?
Teresa Coelho: Cerca de 500 trabalhadores 
no quadro da Docapesca. Depois nós tam-
bém temos um conjunto de empresas que 
prestam serviços à Docapesca, como é o 
caso da vigilância, da segurança, da limpe-
za. Portanto, 500 trabalhadores directos 
e um número bastante significativo de tra-
balhadores e fornecedores, logo os nossos 
stakeholders são bastante alargados. 

A Teresa Coelho encontra-se, neste momen-
to, no seu segundo mandato enquanto presi-
dente. Qual foi o estado em que encontrou a 
Docapesca aquando da sua chegada?
Teresa Coelho: As empresas do sector em-

presarial do Estado têm o dever de apre-
sentar resultados positivos. E a Docapesca é 
uma empresa que tem resultados positivos 
desde 2009. O que nós temos tentado fazer 
é continuar a manter esses valores. O que 
nós encontrámos foi um trabalho muito me-
ritório. O que tentámos fazer foi melhorá-lo 
e consolidá-lo, como é óbvio. Por exemplo, 
na área da certificação. Nós tínhamos um 
processo iniciado ao nível da certificação na 
Iso2200o, que é a norma internacional do 
sistema de gestão da certificação alimentar. 

E acontece que não tínhamos nenhuma lota 
certificada e, actualmente temos sete lotas 
certificadas e queremos até 2022/2023, ter 
todas as lotas certificadas. O processo não 
é mais rápido porque houve a revisão da 
norma. Portanto, para o ano todas as sete 
lotas que temos certificadas vão entrar em 
processo de recertificação, e outras três 
lotas vão ser certificadas. Portanto, iremos 
ter dez lotas certificadas. Relativamente à 
valorização do pescado mantivemos a cam-
panha da cavala, que já tinha sido iniciada 
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pelo conselho de administração anterior, 
e acrescentámos a campanha do carapau. 
Pois tanto uma como outra são espécies 
abundantes, sustentáveis, ricas do ponto de 
vista nutricional e acessíveis do ponto de vis-
ta do consumidor. A campanha do carapau 
foi uma campanha de sucesso, o valor do 
carapau aumentou, portanto conseguimos 
aumentar o rendimento dos pescadores. 
Conseguimos que o carapau que, mesmo 
já tendo mais notoriedade do que cavala, 
precisava ainda de alguma divulgação, con-
seguisse chegar a alguns consumidores aos 
quais era completamente desconhecida. 
Este é um trabalho que vamos continuar a 
fazer e talvez este ano iremos mudar um 
pouco o tipo de comunicação. No ano passa-
do investimos nas campanhas através televi-
são, mas este ano estamos a tentar chegar a 
alvos mais jovens, por isso ainda não decidi-
mos o que vamos fazer.

A campanha do carapau que acabou de refe-
rir foi a que envolveu, por exemplo, o Fernan-
do Pimenta?
Teresa Coelho: Envolveu. O que nós tentá-
mos fazer, e como também temos a alçada 
da náutica de recreio, foi chegar a toda a 
gente com especial enfoque nas camadas 
mais jovens. A campanha tem cinco atletas 
da área do mar: tem o Fernando Pimenta da 

canoagem, a Sara Pratas da vela, a Teresa Al-
meida do bodyboard, o Hugo Vale do surf e 
o Francisco Lufinha da kitesurf. Portanto, a 
campanha é um spot publicitário que passou 
na televisão e saiu também a publicidade em 
jornais e, ainda mais importante, estes atle-
tas têm ido em acções a escolas – em 2019 
foram a 22 escolas – falar do pescado, do 
desporto e a importância que o pescado tem 
no seu rendimento em termos desportivos.

O que é que mudou nos últimos anos compa-
rativamente ao que encontrou quando aqui 
chegou?
Carlos Figueiredo: Como aTeresa já disse, 
deparámo-nos com um trabalho que já esta-
va numa trajectória positiva e que nós tentá-
mos reforçar. Uma maior atenção tem sido 
dada à gestão financeira e certificação. Aqui-
lo é talvez mais notório no trabalho da Doca-
pesca, até devido também à sua dispersão 
geográfica, deve-se aos procedimentos da 
contratação pública e, desse ponto de vista, 
temos conseguido atingir os objectivos de-
finidos pelo accionista, relativo também ao 
rácio da aquisição de serviços relativamente 
ao nosso volume de negócios. Temos tido 
um crescimento de resultados positivos, 
não temos dívida (bancária) o que é quase 
impossível nesta área. Mas acabamos por 
também estar sempre dependentes da po-

lítica comum de pescas, o que faz com que 
por vezes existam condicionalismos exter-
nos que nos impedem de crescer o nosso 
volume de negócios e, portanto, isso obri-
ga-nos a ter, anualmente, uma visão quase 
que introspectiva. Mas no conjunto, temos 
mais de 40% de autonomia financeira o que, 
tendo em conta o panorama nacional já nos 
deixa numa posição confortável sendo um 
caso interessante, sobretudo no conceito 
empresarial do Estado. Uma área na qual de-
senvolvemos uma atenção muito particular 
foi em tudo o que toca às cobranças de dívi-
das e aí sim, foi feito um trabalho muito afin-
cado e sistemático, portanto neste aspecto 
estamos numa trajectória bastante positiva. 
No relacionamento com os fornecedores, 
estamos também numa situação positiva e 
que se destaca do contexto nacional, aferin-
do os habituais 35-38 dias. Uma secção que 
a presidente também já referiu é a questão 
dos pedidos de serviços externos, no que 
toca aos serviços de segurança e limpeza, 
nos quais também somos exigentes. Basi-
camente, para traçar um plano geral, pode 
dizer-se que a Docapesca é uma empresa 
que financeiramente está saudável e que se 
destaca. Publicamente, isso por vezes não é 
mencionado, mas de facto é uma empresa 
que tem uma gestão muito criteriosa e isso 
é visível também pelos fornecedores, que 
querem continuar a trabalhar connosco pois 
todos os valores são sempre pagos a tempo 
e horas e isso é algo de que a Docapesca se 
deve orgulhar.

E no que respeita aos investimentos, como 
tem sido o vosso trabalho?
Sérgio Faias: Relativamente à nossa actua-
ção, naturalmente que quando assumimos 
funções o objectivo é sempre deixar as em-
presas por onde vamos passando, melhores 
do que aquilo que encontramos. Neste caso 
da Docaspeca, temos um desafio porque é 
uma empresa de um sector muito tradicio-
nal mas que encontramos muito vocaciona-
da para dar apoio ao sector e, nesse sentido, 
criou-nos um esforço acrescido de saber o 
que era preciso para melhorar a empresa e 
para pôr a organização do sector empresa-
rial do Estado, mais ainda ao serviço daquilo 
que é o sector do mar e o sector específico 
da pesca.  
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No caso concreto de, em 2016, quando 
assumimos funções, estávamos num mo-
mento em que tínhamos duas filosofias 
que se estavam a fundir nesse momento, 
nomeadamente a integração, em 2014, do 
que eram as infra-estruturas da antiga IPTM 
e das pessoas. Havia aqui ainda alguma di-
ficuldade de entrosamento das pessoas e 
um conjunto de actividades que a empresa 
não estava ainda bem adaptada. Temos per-
corrido esse percurso de criar uma filosofia 
única de trabalho entre os diferentes agen-
tes da empresa - desde os mais tradicionais 
agentes da pesca aos agentes da autoridade 
portuária. Tivemos esse desafio e, para além 
disso, todo um conjunto de infra-estrutruas 
que foram integradas naquilo que é hoje o 
património da Docaspesca e nos foram en-
tregues com um conjunto de fragilidades 
que resultam da exposição a que tudo o que 
são estruturas marítimas estão expostas. 
Nesse sentido, temos tentado ao longo des-
tes anos, melhorar essas condições, garantir 
as condições de segurança naquilo que são 
os portos e estruturas portuárias que estão 
estendidas ao longo de todo o litoral portu-
guês. A Docapesca está desde Caminha até 
Vila Real de Santo António, incluindo algu-
mas zonas navegáveis interiores, como o 
Guadiana, Ria Formosa, onde temos equipa-
mentos e infra-estruturas quer a náutica de 
recreio, quer as carreiras fluviais regulares. 

O que temos feito com investimento na or-
dem dos cinco a seis milhões de euros por 
ano tem sido a requalificação dessas infra-
-estruturas, melhorias das condições de se-
gurança e ter os portos e lotas nas melhores 
condições de trabalho para os pescadores 
poderem exercer a sua actividade com segu-
rança e também melhorando a cadeia de va-
lor do pescado que se inicia na embarcação 
quando o pescador captura o seu pescado 
ate que depois é entregue aos comerciantes 
para fazerem a distribuição desse pescado. 
O nosso papel é garantir que todas as condi-
ções de higiene e segurança alimentar estão 
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garantidas desde o fornecimento de gelo ao 
acondicionamento de pescado, fornecimen-
to dos recipientes para a conservação desse 
pescado, garantir essas condições que se 
fazem e nos permitiu, hoje em dia, ter sete 
lotas certificadas. É o resultado de um con-
junto de melhorias que têm sido integradas 
na empresa quer a nível das infra-estruturas 
mas também a nível de processos de traba-
lho e procedimentos internos dos nossos 
trabalhadores. Significa que temos feito 
formação aos trabalhadores, permitindo 
que vão crescendo e depois implementando 
aquilo que são os conhecimentos que vão 
tendo ao  longo deste percurso e que depois 
se reflete em melhoria das condições e de 
valorização do pescado que é transacionado 
nas nossas lotas.
Como empresa de alguns anos, tínhamos 
necessidade de fazer refrescamento daqui-
lo que são os recursos humanos e também 
das formas de trabalhar, de passar para a 
área digital, desburocratizar e desmateriali-
zar, é um processo que estamos a trabalhar. 
Vamos apostar naquilo que são os novos 
sistemas informáticos, e novo sistema de 
leilão que é o coração daquilo que é a acti-
vidade da empresa. Estamos a investir nisso, 
juntamente com as universidades e com os 
centros de investigação que estão a dar esse 
apoio para desenhar um novo sistema que 
nos dê solidez para o futuro. Em 2020, con-
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tamos ter um piloto em funcionamento para 
depois expandir a toda a empresa.

Teresa Coelho: Ao longo deste mandato ten-
tamos melhorar e implementar a questão do 
plano de gestão da prevenção dos riscos da 
corrupção e infrações conexas. É uma maté-
ria que está na ordem do dia, que preocupa 
a Docapesca, que tem um plano de preven-
ção dos riscos de gestão. Fizemos a revisão 
do plano com muito cuidado porque conhe-
cendo bem a empresa percebemos onde 
estão os riscos e implementamos planos de 
acção para mitigar os riscos. É uma matéria 
que preocupou desde o primeiro dia em que 
entramos, temos a revisão do plano feita, 
vamos aprovar o plano nos próximos dias. 
Sobre os investimentos também consegui-
mos alavancar muitos investimentos porque 
fizemos parcerias com outros actores, como 
é o caso das polis, das câmaras municipais. 
Todos os investimentos são realizados  com 
receitas próprias, não temos transferências 
do Orçamento de Estado. Tentamos ter com 
todas as entidades da Administração Central 
e Local o melhor dos relacionamentos por 
forma a conseguir ter a melhor gestão. Te-
mos quatro eixos fundamentais, que passam 
pela sustentabilidade, valorização da segu-
rança, capital humano e desempenho econó-
mico-financeiro. Um dos grandes objectivos 
no primeiro mandato era conseguir ter uma 

avaliação de desempenho. Temos um novo 
sistema de avaliação de desempenho que en-
tra em vigor em 2020, que é um sistema em 
que todos os trabalhadores contribuem para 
a concretização dos objectivos da empresa.

Houve ainda a aposta no projecto Pesca por 
um Mar sem Lixo.
Teresa Coelho: É um projecto da Docaspeca 
com uma parceria com a Associação Portu-
guesa de Lixo Marinho, com os municípios e 
com as diferentes organizações de produto-
res. É um projecto em que nós fornecemos 
os contentores para as embarcações maio-
res, e sacos de cor diferente para as mais pe-
quenas que trazem os resíduos ja separados 
para terra. Depois, as empresas de gestão 
de resíduos recolhem e dão o devido enca-
minhamento. É um projecto interessante im-
plementado em 16 portos. O nosso objecti-
vo é que fique em todos os portos, do ponto 
de vista ambiental é importante. A questão 
marinha preocupa-nos a todos.

Quais os principais desafios que se adivinham 
até ao final do mandato? 

Teresa Coelho: O desafio é sempre deixar a 
empresa melhor do que quando a encontra-
mos, o próximo desafio será sempre man-
ter cada objectivo estratégico. Queremos 
melhorar o rendimento dos pescadores. Em 
2019 foi o melhor ano em termos de pescado 
transacionado desde que há registos, apesar 
de estamos dependentes de uma política de 
pescas e de quotas que, a determinado mo-
mento do ano, se atingem. Temos muitas 
adversidades, climáticas também, nunca po-
demos ter certezas e ter perspetiva exatas 
do que será. O nosso objectivo é, através da 
melhoria das condições dos estabelecimen-
tos, através do melhor relacionamento com 
os diferentes stakeholders conseguir valori-
zar o pescado, aumentar o rendimento dos 
pescadores. Depois, obviamente dotar a 
empresa dos melhores recursos, ter as me-
lhores infraaestruturas, poder ser sempre 
uma empresa de confiança no setor das pes-
cas. O nosso mandato foi renovado em Ju-
lho de 2019, temos ate 2021 outro mandato. 
A Docapesca é uma empresa que acarinha 
os trabalhadores, todos vestem a camisola 
e assim queremos continuar.  L
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Academia do Bacalhau de Paris 
realizou a habitual gala de Natal

Aproximando-se o Natal, os com-
padres e comadres da Academia 
do Bacalhau de Paris reuniram-se 

para mais uma gala natalícia. “A gala é 
sempre um momento muito especial para 
qualquer uma das academias, do mundo 
inteiro. É um momento de festa, de en-
contro num sítio mágico, e mais uma vez 

O mês de Dezembro trouxe a habitual gala de Natal da Academia do Bacalhau de Paris. 
Mais de 200 compadres encheram o Pavillon Dauphine, em Paris, e, juntos, deram voz 
aos principais pilares da academia. Foi tempo de celebrar o final de mais um ano 
de muita amizade, portugalidade e solidariedade.

E a academia de Paris levou os compadres 
e comadres a um lugar mágico. Paris é 
uma cidade mágica, mas esta sala é linda, 
o serviço é espectacular, a companhia é 
muito boa. Tudo reunido para uma grande 
gala, como tem sido as galas da Academia 
do Bacalhau de Paris”, disse o compadre 
Fernando Lopes. Manuel Soares, presiden-

te da academia, afirmou ser “sempre um 
stress a organização, saber o número de 
pessoas”, mas que ainda assim, mais uma 
vez, disseram sim à chamada, contando o 
jantar com mais de 200 pessoas. 
A solidariedade é o mais importante e, 
por isso, os jantares da associação contam 
com diversos apoios. A Quinta da Pache-
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ca é um desses exemplos. “A quinta está 
com muito sucesso, temos ganho muitos 
prémios em termos nacionais e interna-
cionais”, disse Paulo Pereira, que marcou 
presença como convidado.
Um projecto que tem marcado o final dos 
últimos anos da academia do bacalhau é a 
Roupa sem Fronteiras. Depois de realiza-
da mais uma edição, foi hora de fazer um 
balanço. “É um projecto com vários anos, 
correu muito bem, mas já não podia ser de 
outra forma. É uma máquina que está or-
ganizada, temos pessoas que continuam 
no projecto desde o primeiro momento. O 
número de ajudantes tem crescido, e é um 
momento muito agradável. É o momen-
to durante o ano em que conseguirmos 
transmitir algo de concreto. Durante os 
jantares parte do valor reverte para bene-
ficência, mas parte das pessoas nem sabe, 
neste projecto é diferente. Sabemos que 
aquelas calças ou camisa que dobramos 
vai para alguém que precisa e acaba por 
ser uma ligação diferente”, explicou Fer-
nando Lopes. 
Presente na gala de Natal da academia 
esteve o Cônsul Geral António Moniz, que 
está a poucos dias de terminar a sua mis-
são na capital francesa. A gala não termi-
nou sem os habituais votos natalícios. L
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Lusotopithon
Hirond’ailes e Rádio Alfa
juntaram-se a favor do Téléthon

iniciativa Lusotopithon visou anga-
riar fundos a favor do Téléthon, um 
evento organizado pela associação 

francesa contra as Miopatias, que tem como 
objectivo angariar fundos para investiga-
ções médicas. A acção decorreu nas instala-
ções da Rádio Alfa com uma noite cheia de 
desafios. Durante a madrugada foram vários 
os artistas que foram passando pelo estúdio. 
Suzette Fernandes é uma das responsáveis 
do evento, e explicou à Lusopress o objecti-
vo do mesmo. “O Téléthon é uma festa que 
começou há 36 anos, e nós habituamo-nos 
na Rádio Alfa a fazer uma actividade Télé-
thon com a associação Hirond´ailes. Durante 
toda a noite temos actividades e visitas de 
muitas pessoas que vêm apoiar a iniciativa 
fazendo donativos ou comprando alguns 
produtos. Temos, por exemplo a Nathalie 
Afonso a pintar ao vivo um quadro sobre as 
festas de Nossa Senhora de Agonia, sortea-
do no final através de rifas”. Todos os fun-
dos angariados revertem a favor da causa. 
Também o artista Tony Gama se juntou à 
iniciativa. “Estou sempre pronto a ajudar e 
esta causa é importante, que eu já abraço há 
muitos anos. Esta doença toca-me porque 
abraça qualquer pessoa em qualquer altura 
da vida e penso que todos temos um amigo 
ou familiar tocado pela doença. E isto não 
custa nada, é a festa da solidariedade e do 
amor que se faz uma vez por ano”. L

A associação Hirond´ailes, em conjunto com a Rádio Alfa, 
organizaram uma noite dedicada à campanha do Téléthon. 

A
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Associação Dimitri Francisco 
levou a magia do Natal 
a crianças hospitalizadas

evar a magia do Natal aos hospitais pediátricos portugue-
ses é uma das missões da Associação Dimitri Francisco. 
Este ano, a equipa que ficou com a missão de alegrar o 

Natal das crianças hospitalizadas no Hospital de Santa Luzia, em 
Viana do Castelo, foi acompanhada pela Lusopress.
A Associação Dimitri Francisco foi oficialmente fundada em Mar-
ço de 2019, mas conta já com 37 anos de história, fruto da ac-
ção individual desenvolvida por Gilberto Francisco. Emigrante 
em França, começou a levar alegria às crianças internadas em 
hospitais pediátricas, após sentir o sofrimento e a tristeza das 
crianças internadas durante a época natalícia, fruto das presen-
ças constantes no hospital devido à malformação do coração 
do filho, Dimitri Francisco, que veio a falecer. Gilberto Francisco 
tomou a decisão de encarnar a figura de Pai Natal e, na altura, 
pediu autorização aos hospitais franceses para levar presentes 
às crianças internadas. Após 34 anos a levar a magia do Natal 
aos hospitais pediátricos franceses, chegou a altura de expandir 
o projecto até Portugal, após sugestão de um familiar, há cerca 
de dois anos. A percorrer inicialmente três hospitais pediátricos 
portugueses, a associação chega agora a dez hospitais de vá-
rios pontos do país e, este ano, também a um orfanato. Numa 
primeira fase, a associação deixa uma caixa nos hospitais para 
recolher as cartas com os desejos das crianças. Depois, adqui-

“OH! OH! OH! Feliz Natal! O mote foi dado pelo Pai Natal e os duendes acompanharam esta 
missão. Foi com boa disposição e alegria que uma equipa da Associação Dimitri Francisco 
levou a magia do Natal ao Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

L
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re os brinquedos e, a 25 de Dezembro, o 
Pai Natal, renas e duendes levam-nos aos 
hospitais, onde passam momentos de 
muita alegria com os mais novos.
Este ano, para além de Viana do Castelo, 
estiveram equipas presentes em Coim-
bra, Pombal, Leiria, Porto, Portimão, Faro 
e Guarda, este último destino através de 
amigos. Em Viana do Castelo alguns jo-
vens locais juntaram-se a emigrantes re-
sidentes em França e, juntos, espalharam 
a magia do Natal levando brinquedos, 
chocolates e uma grande dose de boa dis-
posição. L
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À descoberta de Portugal
Sernancelhe, a terra da Castanha, 
é um concelho virado para o futuro
Sernancelhe é, por excelência, terra da castanha. O nome ganhou-o pela qualidade e sabor
do fruto que enche as casas dos lavradores e que faz parte da gastronomia regional. 
Ciente do seu percurso histórico, Sernancelhe, hoje, abraça o desenvolvimento de forma 
planeada e sustentada. A Lapa, Aquilino Ribeiro e a castanha são marcas deste território, 
sendo encaradas como estratégicas para o seu desenvolvimento. “Pela mão do grande 
escritor Aquilino Ribeiro, visite as terras da Senhora da Lapa e prove a melhor castanha 
do mundo. Bem-vindos a Sernancelhe”, lançou assim o mote Carlos Silva Santiago, 
presidente do Município desde 2013. Natural da República Federal da Alemanha, e filho 
de emigrantes, é com uma visão próxima que reconhece a importância dos emigrantes 
para o país. Sernancelhe está de portas abertas. Descubra, seguindo as rotas e roteiros, 
os locais onde a natureza se exprime de forma exuberante, onde as serras e os rios se unem, 
dando origem a cenários de grande beleza natural.

Lusopress | POLÍTICA
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m concelho virado para o futuro
Sernancelhe situa-se na região 
centro-norte de Portugal, na parte 

nordeste do distrito de Viseu, estando inte-
grado na área geográfica da Comunidade In-
termunicipal do Douro, à qual pertence ad-
ministrativamente. Atravessado no sentido 
sul-norte pelo rio Távora, as suas paisagens, 
constituídas por autênticos monumentos 
graníticos, transformam-se em miradouros, 
como sucede no planalto da Lapa, pousa-
do a mais de 900 metros de altitude. As 17 
aldeias - Arnas, Carregal, Cunha, Chosendo, 
Escurquela, Faia, Ferreirim, Fonte Arcada, 
Freixinho, Granjal, Lamosa, Macieira, Pen-
so, Quintela, Sarzeda, Sernancelhe e Vila da 
Ponte -, dispersas por mais de 220 quilóme-
tros quadrados, refletem um passado que 
abraça o futuro de forma harmoniosa. Cien-
te do seu percurso histórico, Sernancelhe 
abraça o desenvolvimento com sentido de 
planeamento e preocupação com a susten-
tabilidade, podendo afirmar, com seguran-
ça, que é apologista do velho ditado: “não 
se deve dar o passo maior que a perna”.
Moderno, é esta a palavra que o autarca 
começa por escolher para caracterizar o 
seu concelho. “Temos condições físicas e 
humanas para acompanhar os desígnios do 
século XXI. Sernancelhe está aqui escondido 
neste Portugal profundo, com cerca de 220 
quilómetros quadrados, é um território mui-
to extenso, até digo que a cidade do Porto 
cabe cinco vezes dentro do concelho de Ser-
nancelhe. Somos cerca de seis mil habitan-
tes durante o ano, obviamente em período 
de férias, apesar dos nossos emigrantes co-
meçarem a vir cada vez mais durante todo 
o ano, independentemente dos períodos 
festivos, chegamos a atingir 18 mil pessoas. 
É um concelho que tem de se preparar com 
algum cuidado para isso”, esclarece Carlos 
Silva Santiago.

As marcas do concelho
Apesar da agricultura ser a principal activida-
de do concelho de Sernancelhe, hoje come-
çam a surgir novas oportunidades. “Já de-
senvolvemos muito o sector da construção 
civil, a metalomecânica e a agro-indústria”. 
No que respeita às grandes marcas identi-
tárias de Sernancelhe, “a castanha é, sem 
dúvida, o nosso ex-libris, temos a variedade 
Martaínha, e usamos a castanha enquanto 
elemento gastronómico de promoção do 
nosso território, mas também temos no 
âmbito do turismo literário Aquilino Ribeiro, 
um dos maiores escritores portugueses do 
século XX, e vivemos um pouco à volta disso. 
Em 2019, celebramos o centenário da obra 
Terras do Demo, um marco no extraordiná-
rio percurso de Aquilino porque conferiu a 
este território uma identidade muito pecu-
liar, e depois temos o turismo religioso com 

U o Santuário de Nossa Senhora da Lapa, que 
foi o santuário Mariano mais importante do 
nosso país até há 90 anos atrás. Ainda hoje é 
de referência mundial e é uma porta de en-
trada para a descoberta do turismo religioso 
em toda esta região do Douro Sul. O con-
celho é pequeno em termos demográficos, 
mas grande em dimensão, e, pese embora 
estejamos situados no interior de Portugal, 
temos características de futuro e que vamos 
sabendo aproveitar na componente imate-
rial, nomeadamente no turismo religioso, 
gastronómico e literário. Nestes três facto-
res diferenciadores arranjamos força para 
nos afirmar e, acredito, por isso mesmo, que 
um território como Sernancelhe, numa altu-
ra de viragem em que o interior ganha força 
com a coesão territorial, fará certamente 
parte dessa estratégia e desse futuro”, ex-
plicou o autarca. 

A gastronomia genuína
A gastronomia é uma das vertentes turísti-
cas mais fortes de Sernancelhe, apesar de 
Carlos Silva Santiago afirmar não ser “fácil 
falar de Sernancelhe de forma isolada, por-
que somos pequenos para falarmos da nos-
sa gastronomia, que é a genuína do interior 
do país”. Dos assados no forno a lenha com 
castanhas, aos enchidos, tudo ali ainda tra-
duz um cariz muito familiar e de proximida-
de, transparecendo as verdadeiras tradições 

e raízes do interior de Portugal. “A nossa 
gastronomia provém do que ainda se pro-
duz na terra, que não é mecanizado, que é 
feito pelas mãos e saber das nossas gentes. 
O nosso turismo gastronómico, especial-
mente a castanha e os doces conventuais, 
são pormenores da nossa identidade. Esta 
diferença em relação aos produtos urbanos 
tornam Sernancelhe especial e tornam-nos 
distintos, autênticos e ainda muito cientes 
dos valores que são marcas deste territó-
rio”, acrescenta o edil.
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A diferença e genuinidade do interior
Mais do que Norte e Sul, Portugal encontra-
-se dividido entre Litoral e Interior. Esta 
assimetria, tão fortemente criticada pelas 
gentes do interior rural de Portugal, tornou 
o país desequilibrado em termos populacio-
nais. “O interior foi abandonado, mas a cul-
pa não é das pessoas do interior, mas sim de 
fatores e políticas estranhas que litoraliza-
ram o país”, lamentou o autarca. Abandona-
do e, por vezes, esquecido, mas ainda assim 
o Interior mantém algo que o torna único e 
especial: as raízes e as tradições. “Mantive-
ram-se as raízes e os costumes etnográficos 
que nos distinguem do consumismo e do 
Litoral. Estas condições ajudam, hoje, a que 
o Interior seja um espaço muito apetecível, 
não só para o turismo gastronómico, mas 
para o turismo paisagístico, cultural e patri-
monial. Temos muito valor arquitectónico e 
paisagístico, que nos tornam diferentes. Um 
concelho como o nosso agarra-se a estes pe-
quenos pormenores, que são afinal factores 
diferenciadores, para sobreviver no mundo 
de hoje, cada vez mais difícil”, acrescenta 
Carlos Silva Santiago.

O valor da castanha, e não só
É verdade que Sernancelhe é a terra da cas-
tanha, mas não só. “A castanha é um produ-
to sazonal, apesar de a termos como um ex-
-libris na nossa afirmação. Obviamente tem 
um contributo económico muito importante 
para o nosso concelho, para as nossas famí-
lias, é um produto biológico, e se em tem-
pos era a batata das famílias pobres, hoje a 
castanha figura nos pratos mais elaborados 
da gastronomia erudita deste país. Na altura 
da castanha, Sernancelhe está no mapa do 
mundo da importância gastronómica, mas 
também não basta ter a figura da importân-
cia e da promoção, é preciso perceber qual 

o contributo que representa para a econo-
mia local e para as famílias do concelho. E é 
cada vez maior, pois num ano de produção 
média entram cerca de 3,5 a 4 milhões de eu-
ros nas famílias de Sernancelhe”, reconhece 
o autarca, que ainda assim destaca outros 
produtos que hoje também ajudam ao de-
senvolvimento do concelho. “Somos um 
grande produtor de uva, posso garantir que 
60% da produção da uva Malvasia Fina que 
dá origem ao espumante Terras do Demo 
é de Sernancelhe. Hoje também temos um 
contributo muito grande na área da maçã. 
Não podemos restringir a agricultura apenas 
a um produto por ser de excelência, há ou-
tros que fazem também de nós diferentes”.

Expansão empresarial
Sernancelhe está agora a concluir o seu se-
gundo parque empresarial, situado na sede 
da vila, com todos os lotes já vendidos e 

com as empresas a desenvolverem as suas 
actividades. O Município criou o Gabinete de 
Apoio à Economia, o que tem ajudado ao de-
senvolvimento do território. “Isto satisfaz-
-nos imenso porque temos défice de mão-
-de-obra, precisamos de muito mais gente. 
Sernancelhe é uma vila que tudo o que tinha 
para alugar e vender em termos de lotes, 
está vendido. Estamos em expansão, o que 
para mim é um sinal positivo, mostra a vita-
lidade do concelho e do território. O muni-
cípio preparou-se para viver o momento do 
século XXI, e vivemos ao nível do século XXI, 
embora sejamos um município rural, mas te-
mos a ambição de poder estar ao nível das 
regiões que se propõem ser de cariz euro-
peu. Hoje, por exemplo, temos uma gran-
de metalomecânica, que surgiu há cerca de 
sete anos e é uma referência no concelho e 
na região. Mostra que é possível, em terri-
tórios como o nosso aparecerem grandes 
indústrias que ajudam a desenvolver a eco-
nomia de forma decisiva”.
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Emigrantes, os embaixadores de Portugal 
no Mundo
É de portas abertas que Sernancelhe está 
para com todos os emigrantes. Carlos Silva 
Santiago é um admirador confesso de todos 
os portugueses que, um dia, deixaram as 
suas terras em busca de melhores oportu-
nidades de vida. “Tendo em conta que falo 
para a Lusopress, que trabalha muito e bem 
essa relação entre as regiões portuguesas 
e os empresários fora de Portugal, quero 
dar nota que, hoje, o país é o que é graças 
aos nossos emigrantes. Eles são os maiores 
embaixadores de Portugal pelo mundo. Te-
mos pessoas que, por força do mercado da 
saudade, já conhecem os nossos produtos. 
Se Portugal tem a importância que tem no 
mundo, a eles o devemos também. Não fos-
sem os nossos empresários no estrangeiro 
- que têm sabido encontrar em Portugal os 
fornecedores certos, com a qualidade cer-
ta para poderem satisfazer os mercados 
nos países de origem onde eles estão a tra-

balhar a nossa economia e os produtos de 
base local, com a identidade dos lugares, 
não tinham conhecido esta expansão, com 
o consequente incremento das pequenas 

empresas dos concelhos do interior, como é 
o nosso caso. Sem isso, Portugal não tinha 
a dinâmica internacional que tem hoje, por 
isso também me obriga a deixar uma mensa-
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gem de grande reconhecimento e agradeci-
mento a estes grandes embaixadores, gran-
des portugueses que daqui saíram à procura 
de uma vida melhor e que, não só a encon-
traram, como hoje contribuem directamen-
te para a qualidade de vida de Portugal e dos 
portugueses”.

Desenvolvimento sustentado
Estando a decorrer o seu segundo manda-
to como presidente do Município, o autar-
ca foi desafiado a escolher o projecto chave 
do seu mandato. Resposta difícil para quem, 
todos os dias, com pequenas ou grandes ac-
ções, contribui para o desenvolvimento sus-

tentado do concelho. “É difícil para qualquer 
autarca escolher, apenas por uma questão 
de satisfação pessoal ou reconhecimento, 
um projecto em particular, atendendo a que 
hoje o mais importante na gestão de um Mu-
nicípio como Sernancelhe passa pela satisfa-
ção plena dos seus concidadãos em áreas 
tão fundamentais como o social, a educação 
ou a cultura, por exemplo. Estive 12 anos 
com o meu antecessor e lembro-me como 
era Sernancelhe em 2002. Todos os anos, e 
em todos os momentos, temos de aprovei-
tar e sinalizar um conjunto de ideias que pos-
sam, em áreas específicas, contribuir para 
que Sernancelhe e esta região possam ser 
diferentes. Não consigo apontar um projec-
to nestes últimos 30 anos que fosse mais im-
portante que o outro. Se calhar, hoje, para 
ter uma zona empresarial que custa três 
milhões de euros, em que tivemos apenas o 
apoio de um milhão de fundos comunitários, 
e que é determinante para fixar as pessoas, 
criar emprego, alguém teve de construir ou-
tros projectos para o nosso território, para 
que fosse sustentado e consolidado. Jamais 
teria avançado para este projecto se o con-

celho não tivesse boas vias de comunicação, 
se não tivéssemos criado quase 90% em ter-
mos de cobertura de água e saneamento 
para todas as pessoas, e uma rede cultural 
que nos diferencia de todos os outros. O 
concelho cresceu de forma sustentada, con-
solidada, fomos sabendo ao longo do tempo 
satisfazer as necessidades das pessoas que 
cá vivem e que se dedicam a Sernancelhe 
com total entrega e sentido de pertença”.
Ainda assim, o autarca assumiu um desejo: 
“gostava de chegar a 2021 e ter, pelo menos, 
o mesmo número de pessoas dos censos de 
2011. E esse é o objectivo. Podemos fazer 
muitas coisas, muito alcatrão e muito para-
lelo, mas precisamos de quem o use, quem 
o desgaste, e a parte mais importante é a 
componente humana”.

Portugueses de Valor vão passar
por Sernancelhe
Na edição 2020 do projecto Portugueses de 
Valor da Lusopress, que será realizado em 
Bragança, a comitiva irá passar também por 
Sernancelhe. O projecto é, aliás, motivo de 
destaque por parte do autarca. “Eu não vejo 

este projecto como uma mais-valia só para 
o concelho de Sernancelhe, vejo como uma 
mais-valia para a valorização do trabalho que 
os nossos emigrantes desenvolvem. Eu sou 
filho de emigrantes, os meus pais estiveram 
durante 14 anos na Alemanha, compreendo 
aquilo que é deixarem as suas aldeias e as 
suas terras numa altura em que não havia 
esta globalização, numa altura muito difícil. 
Seja a Lusopress ou outra instituição, deve-
mos respeitar, valorizar e incentivar o traba-
lho dos nossos emigrantes. Entendo mesmo 
que este evento deve ser encarado por todos 
nós como um prémio mais do que merecido 
para distinguir cada um dos nossos emigran-
tes que, nos milhões que estão espalhados 
pelo Mundo, são os nossos grandes divulga-
dores e embaixadores, seja com o seu traba-
lho, seja com a valorização da nossa cultura e 
da nossa língua. O projecto é muito interes-
sante, é muito bonito e o facto de trazerem 
esses emigrantes de valor, que vão alterando 
todos os anos, é uma forma de os encontrar, 
valorizar e dizer que há aqui alguém que re-
conhece o vosso trabalho. Para além disso, 

ainda se faz essa acção no nosso país de ori-
gem. É notável trazer as pessoas de volta ao 
país de origem e nelas reconhecermos todo 
este valor que são os nossos emigrantes, que 
são os principais responsáveis pela dinâmica 
económica que o país hoje tem no mundo in-
teiro”, conclui. L
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IV Encontro de Investidores marcado 
pelo Programa Nacional de Apoio 
ao Investimento da Diáspora
Depois de Sintra, Viana do Castelo e Penafiel, foi a vez de Viseu acolher o Encontro 
de Investidores da Diáspora. Esta foi a 4ª edição do evento sob o lema “Conhecer 
para Investir”, e visa fornecer aos empresários portugueses no estrangeiro, acesso 
a informação em áreas-chave sobre as políticas públicas em Portugal. 

IV Encontro de Investidores da Diás-
pora teve lugar no Pavilhão Multiusos 
de Viseu, numa iniciativa promovida 

pela Secretaria de Estado das Comunidades 
Portuguesas, através do Gabinete de Apoio 
ao Investidor da Diáspora, em parceria com 
a Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro e a Comunidade 
Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, com o 
apoio da Câmara Municipal de Viseu e do 
Turismo do Centro de Portugal. O encontro 
reuniu mais de 500 participantes, incluindo 
membros do Governo, deputados à Assem-
bleia da República, autarcas, responsáveis 
de entidades públicas, representantes de 
empresas, de câmaras de comércio e do as-
sociativismo das comunidades portuguesas. 

O Destaque para a presença de muitos em-
presários portugueses e lusodescendentes, 
provenientes quer da diáspora portuguesa, 
designadamente de 26 países dos cinco con-
tinentes, quer do território nacional, em par-
ticular da região de Viseu Dão Lafões.
Durante a sessão de abertura, o presiden-
te da Câmara Municipal de Viseu salientou 
a importância destes encontros enquanto 
oportunidade de congregar empresários 
portugueses e lusodescendentes residentes 
em dezenas de países, assim como empre-
sários estabelecidos em território nacional, 
proporcionando-lhes informação, espaço  
de interação mútua, de conhecimento e 
troca de experiências, e de promoção de ne-
gócios, na perspectiva quer da captação de 

investimento, quer da internacionalização 
do território.
Seguiu-se o presidente do Conselho Inter-
municipal de Viseu Dão Lafões, que desta-
cou o potencial económico da região nas 
mais variadas áreas, em particular no sector 
automóvel, saúde e indústria farmacêutica e 
agro-alimentar, bem como a sua excelência 
de oferta e oportunidades.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Au-
gusto Santos Silva, reafirmou que a diás-
pora portuguesa constitui um poderoso 
instrumento de afirmação internacional de 
Portugal e de desenvolvimento do tecido 
económico e empresarial do país e dos seus 
territórios, citando alguns exemplos concre-
tos. Face à percepção clara da importância 
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estratégica do empreendedorismo das co-
munidades portuguesas, da sua expressão 
económica e do seu duplo potencial de 
captação de investimento no nosso país e 
de plataforma de apoio à sua internaciona-
lização, trabalhado no Gabinete de Apoio 
ao Investidor da Diáspora, anunciou que se 
decidiu elaborar um Programa Nacional de 
Apoio ao Investimento da Diáspora.

Programa Nacional de Apoio ao Investimento 
da Diáspora
O IV Encontro de Investidores da Diáspora 
ficou marcado pela apresentação do Pro-
grama Nacional de Apoio ao Investimento 
da Diáspora. Um programa do Governo que 
pretende “incentivar o regresso e investi-
mentos”, dos emigrantes, e “promover as 
exportações” portuguesas.
O Programa terá por objectivo valorizar e 
potenciar este activo estratégico, através de 
um enquadramento integrado e multidisci-
plinar que o apoie e concretize nos territó-
rios. O programa ficará sob tutela partilhada 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
através da Secretaria de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, e do Ministério da 
Coesão Territorial, através da Secretaria de 
Estado da Valorização do Interior. Contribui-
rão outras áreas governativas importantes 
para o empreendedorismo da diáspora e a 
sua ligação ao território
nacional, como a Economia e Turismo, a In-
ternacionalização, a Inovação e Moderniza-
ção Administrativa, a Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, o Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, as Infraestruturas e 
Habitação, e a Agricultura, para além das 
Regiões Autónomas e das relevantes enti-
dades aos níveis nacional, regional e local. 
Com todas as tutelas e entidades envolvi-
das será feito um trabalho de articulação 
em rede, através da Rede de Apoio ao Inves-
timento da Diáspora.

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abru-
nhosa, confirmou, na sua intervenção, a 
importância do Programa Nacional do In-
vestimento da Diáspora enquanto instru-
mento de promoção da coesão territorial, 
atenuação das assimetrias territoriais, apro-
fundamento das relações entre emigrantes 
e lusodescendentes e a sua comunidade de 
origem e reforço do sentimento de perten-

ça a um desígnio comum. Nesse sentido, 
entre outras medidas, serão criadas linhas 
de apoio financeiro direcionadas ao investi-
mento da Diáspora, disponibilizadas pelos 
Programas Operacionais Regionais, geridos 
pelas Comissões de Coordenação e Desen-
volvimento Regional, com avisos dedicados 
e em contínuo, dotação financeira dedicada 
aos territórios de baixa densidade, majora-
ção das taxas de apoio para esses territó-
rios, e aposta na inovação empresarial e na 
qualificação dos recursos humanos. Será 
também elaborado um Manual de Apoio ao 
Investimento da Diáspora. Estima-se que a 
partir de 2020 as candidaturas estarão per-
manentemente abertas para projectos de in-
vestimento e criação de emprego oriundos 
da diáspora. Ainda no âmbito do programa 
apresentado, estão previstos maiores incen-
tivos se os investimentos se realizarem no 

interior do país. O programa apresentado 
foi bem recebido por emigrantes que têm 
objectivos concretos de regressar e investir 
em Portugal.

Reconhecimento do trabalho 
de José Luis Carneiro
Na Conferência de Abertura, por José Luís 
Carneiro, anterior Secretário de Estado das 

Comunidades Portuguesas, orgulhou-se da 
criação do Programa Nacional de Apoio ao 
Investimento da Diáspora e o enquadrou no 
caminho trilhado no âmbito da promoção 
do investimento da diáspora e da internacio-
nalização por via desta, destacando alguns 
exemplos emblemáticos que evidenciam 
bem o espírito empreendedor dos nossos 
concidadãos no mundo. Referiu também o 
eixo estratégico fundamental que represen-
tam as comunidades portuguesas no mun-
do para a política externa do nosso país, e 
o peso e papel idênticos que as diáspora 
vem assumindo na acção externa de outros 
países, assumindo importância crescente o 
que denominou de geopolítica da diáspora, 
no contexto da política internacional. No 
final da sua intervenção, Berta Nunes apro-
veitou para agraciar José Luis Carneiro,  
com a medalha de mérito, grau ouro, pelo 
trabalho realizado enquanto Secretário 
de Estado das Comunidades. O encontro, 
organizado pela Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas, foi mais uma 
ocasião para as comunidades portuguesas 
no estrangeiro conhecerem as oportunida-
des e potencialidades de investimento que 
Portugal oferece. L
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O Jurí é constituído por:
- Armindo Freire,
- Fernando Lopes,
- Ildeberto Medina, 
- Joaquim Barros,
- Nuno Cabeleira
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Conheça 15 
dos nomeados 
Portugueses 
de Valor 2020

Alexandre Vaz
Local de nascimento: Ferreira de Aves, Sátão
Onde vive: Sátão
Actividade: Autarca

Natural de Ferreira de Aves, em Sátão, Alexandre Vaz tem dedi-
cado grande parte do sua actividade profissional ao concelho que 
o viu nascer. “Recordo as brincadeiras que tive na escola, guardo 
os jogos de futebol, guardo o contacto que tinha e os ensinamen-
tos dos meus pais e que a minha professora me deixou, que neste 
caso foi a minha mãe. Tenho uma recordação muito boa do liceu 
por onde passei, o Liceu Alves Martins e do Colégio Tomás Ribeiro 
onde estudei e onde fiz o 7º ano”. Em Sátão tem as suas memórias 
de infância, mas foi em Coimbra onde se formou e onde realizou 
o sonho de se licenciar em Medicina em 1979. Começou no Hos-
pital de Viseu até passar para um hospital concelhio em Sátão. Aí 
manteve-se até à criação de um posto médico na aldeia onde hoje 
habita, Lamas de Ferreira de Aves. Em 2005 tornou-se presidente 
da Câmara Municipal de Sátão, cargo que desempenhou durante 
12 anos. Hoje, é o vice-presidente do Município apoiando quem 
sempre esteve ao seu lado. Ser médico e poder exercer a profissão 
com o contacto com as pessoas foram os maiores sonhos que Ale-
xandre Vaz cumpriu na vida. 
Respeitado por toda a população local, Alexandre Vaz tem no 
contacto com as pessoas, na educação, na maneira de estar e na 
honestidade os seus valores máximos. Sempre foi exercendo me-
dicina de forma benévola em instituições locais, retirando daí o ca-
rinho do contacto com as pessoas. “Como cidadão, fui presidente 
do Clube Recreativo de Ferreira de Aves durante alguns anos. Em 
relação às IPSS na autarquia, iniciamos um programa de apoio mais 
forte às instituições e sempre que uma IPSS entre em dificuldades, 
o Município tem apoiado. Dizer também, como médico, que du-
rante vários anos exerci medicina numa IPSS, que é do concelho, 
durante alguns anos, sem nunca ter auferido dinheiro, apenas o 
carinho das pessoas”. Considera-se patriota com a ideia de defen-
der de Portugal, esteja onde estiver. “A mensagem que eu deixo 
aos portugueses é que acreditem nos políticos, acreditem no país 
e, sobretudo, aqueles que têm levado o nome de Portugal longe 
o continuem a fazer da mesma maneira, fazendo aquilo que mais 
gostam”.

Lusopress | PORTUGUESES DE VALOR
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António Joaquim Lopes
Local de nascimento: Santa Comba, Vila Nova de Foz Côa
Onde vive: Lisboa
Actividade: Empresário de restauração

António Joaquim Lopes nasceu e viveu a sua infância na aldeia de 
Santa Comba, em Vila Nova de Foz Côa. É de origem de uma família 
pobre e, por essa razão, foi obrigado a sair da escola com apenas 
nove anos de idade para ir guardar as ovelhas no campo. “Ganhava 
30 escudos por mês”, conta. As possibilidades na aldeia eram pou-
cas e os mais velhos tinham de trabalhar para ajudar a criar os mais 
novos, sendo o caso de António  Joaquim Lopes. 
Só saiu da aldeia para cumprir o serviço militar em Angola, estando 
na guerra durante 27 meses. Ao regressar à terra, decide emigrar 
para França em busca de uma vida melhor. Aprendeu e trabalhava 
numa profissão que lhe permitiu arranjar umas económicas. “Decidi, 
por isso, investir num restaurante na Cruz Quebrada, em Lisboa”. 
Juntamente com a esposa, também de Santa Comba, tiveram de 
abandonar França e tinham no restaurante uma hipótese de uma 
nova vida. Sem perceber nada de restauração, António Joaquim Lo-
pes viu-se abraçava uma nova vida com o seu restaurante na Cruz 
Quebrada. “Tive a felicidade de o restaurante ser perto da Universi-
dade de Educação Física, a única que existia no país e o único centro 
de estágio que havia na altura. Não percebia nada de restauração, 
mas adaptei-me, fui vendo como é que os profissionais faziam e 
venci. Tive noites sem ir à cama, mas consegui vencer”. Começou 
na restauração em 1974, estando nesse restaurante durante 20 anos 
consecutivos. Posteriormente, adquiriu um novo restaurante em Al-
gés, onde aqui concentra toda a sua família a trabalhar há 25 anos. 
Sempre foi um homem realista, apesar de sonhar sempre com algo me-
lhor. Admite que em pequena desejava ter um bicicleta, não imaginan-
do que hoje teria mais do que um carro.  “Sendo eu de uma aldeia com 
uma cultura pobre, nunca pensei chegar onde cheguei. Hoje, mesmo 
com 75 anos continuo a trabalhar e consegui coisas na minha vida que 
nunca pensei ter. Sempre sonhamos, mas um sonho mais recente e que 
já consegui alcançar foi criar a minha marca de vinhos - Ladeira de Santa 
Comba - onde gasto no restaurante anualmente uma média de 20 mil 
litros”. É um homem de trabalho, o principal valor que tem na vida, con-
tinuando a trabalhar das 7h da manhã à meia noite, todos os dias. 
Faz ainda parte do Lar de Santa Comba, tendo sido convidado para 
trabalhar e ajudar a desenvolver a instituição, “porque os velhinhos 
precisam muito. Está num sítio rural onde as pessoas têm baixas re-
formas e é preciso ajudar”. Apesar de ter começado a trabalhar em 
França, é a Portugal que pertence e onde gosta de estar. “Para mim 
ser português é desenvolvermos o nosso país, a nossa terra. A fran-
ça ajudou-me a começar uma vida, mas é aqui que eu quero viver, é 
o nosso sol, é aqui que eu gosto de trabalhar. Sou 100% patriota”. A 
todos os portugueses que se encontram espalhados pelo mundo, 
António Joaquim Lopes lembra que é em Portugal que devem inves-
tir, trabalhar e fazer pela vida. 

António Morais
Local de nascimento: Santa Eulália, Seia
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresário na área dos lacticínios 

Foi a cerca de 40 quilómetros da Serra da Estrela, na aldeia de 
Santa Eulália, pertencente ao concelho de Seia, que nasceu An-
tónio Morais. Corria o ano de 1949 quando nasceu um homem 
destinado à actividade comercial de lacticínios. “Nasci pobre e 
humilde, e recordo-me de transportar leite com um burro numa 
carroça, para fazer queijos. Ia buscar o leite numa carroça, a mi-
nha mãe faia o queijo e o meu pai vendia nas feiras”. António Mo-
rais fez ainda a vida militar e só quando regressou é que entrou 
a 100% na actividade de produção e comercialização de queijos, 
juntamente com o pai e o irmão. Apesar de ter estado sempre en-
volvido nesta actividade, foi nesta altura que surgiu a construção 
da Queijaria Anastácios. “Fomos crescendo aos poucos, a procura 
do nosso queijo sempre foi muita, pois era feito com assiduidade 
e muito cuidado para ser um bom queijo. Nós fomos pioneiros 
na produção de queijo nesta região, já apareceram outros pro-
dutores, mas nada que se compare à qualidade do nosso queijo”. 
António Morais revela-se um homem sonhador, que conseguiu 
cumprir o sonho de construir uma fábrica. Infelizmente teve um 
AVC há alguns anos, facto que o tem deixado impossibilitado de 
lutar por novas conquistas. Não deixa de ser uma pessoa solidá-
ria, ajudando sempre que possível organizações locais, entre as 
quais os Bombeiros. “Para mim ser português é um orgulho e 
sempre me considerei patriota. É importante trabalhar em prol 
do desenvolvimento, quer da minha vida, quer do desenvolvimen-
to dos negócios”.
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Armindo Casalinho
Local de nascimento: Leiria, Portugal
Onde vive: França
Actividade: Empresário na área da construção civil

Armindo Casalinho da Silva nasceu em 1962, em Leiria. Uma 
das maiores recordações que tem da sua juventude é o mo-
mento em que decide partir de Portugal, em direcção a França. 
Tinha na altura 18 anos, e decide abraçar um novo projecto de 
vida, a emigração. O objectivo era procurar ter melhores con-
dições de vida, mas em França viu-se impossibilitado de obter 
os papéis para ficar legalizado. Armindo Casalinho não baixou 
os braços e manteve-se durante dois anos a trabalhar em ter-
ras gaulesas, mesmo sem os documentos. Conhecendo entre-
tanto aquela que seria a mulher da sua vida, Armindo toma a 
decisão de casar e regressa a Portugal em no mês de Janeiro 
para casar em Agosto. Nesse período, apenas com a ajuda de 
um jovem, conseguiu construir a sua casa em Portugal, com 
140 metros quadrados. Já casado, regressa a França com a sua 
esposa e consegue a legalização. 
Em França, começou por trabalhar numa oficina de motori-
zadas, mas rapidamente passou para o sector da construção, 
onde se mantém até hoje. Aprendeu rapidamente a sai pro-
fissão, foi crescendo profissionalmente até surgiu a oportuni-
dade, em 1986, de criar uma sociedade para uma empresa de 
construção. Dois anos depois, Armindo Casalinho decidiu dei-
xar a sociedade e criar a sua própria empresa, que se mantém 
no activo até hoje.
Considera que com o esforço que tem feito, tem conseguido 
concretizar tudo aquilo que tinha pensado para a sua vida. 
“Quando cheguei não tinha nada, e só esperava casar, ter uma 
casa e uma vida melhor. Tudo isso consegui. Agora desejo con-
tinuar a ajudar os meus filhos e continuar com a vida mais está-
vel. Gostava de deixar, daqui a algum tempo, a empresa para o 
meu filho mais novo, que já trabalha hoje comigo”.
Armindo Casalinho considera que foi com honestidade e se-
riedade que conseguiu alcançar as diferentes metas da sua 
vida. “Hoje não preciso de fazer publicidade, os meus clientes 
fazem-na por mim. Isso é sinal da seriedade do meu trabalho”.
A nível solidário, Armindo destaca a ajuda voluntária que pres-
tou na ajuda à construção do Monumento em Champigny-sur-
-Marne, em homenagem aos emigrantes portugueses. Para si 
ser português, significa ser fiel ao seu país e deseja muita sorte 
e tudo de bom aos portugueses.

Cidália Lourenço
Local de nascimento: Faro
Onde vive: França
Actividade: Empresária

Cidália Lourenço nasceu em Faro, no ano de 1966. São muitas e boas as 
recordações que tem da infância, passada ainda em Portugal. Desde os 
3 anos que os pais a deixaram a morar com os avós, e por isso cresceu 
no campo, junto dos animais. “Os meus avós eram pessoas que traba-
lhavam no campo e tenho recordações fantásticas desses tempos. Lem-
bro-me de ir para a escola de bicicleta, de passar nas ruas pequenas, 
pelos campos. Todos os alunos estavam na mesma turma. Recordo-me 
de festas antigas, de tradições”. Cidália chegou a França com 10 anos, 
altura em que os pais decidiram levá-la para junto da família. Tinha ter-
minado em Portugal a 4ª classe, mas em França continuou os seus es-
tudos. Teve na mente a ideia de seguir Medicina, apesar de sempre ter 
manifestado gosto pelas línguas. “Quando chegou o momento de me 
inscrever em Medicina, vi que eram muitos anos de estudos, tive medo 
de não chegar até ao fim e inscrevi-me em Comércio Internacional”. Co-
meçou por trabalhar numa empresa do ramo dos brinquedos, pois pre-
cisavam de alguém que falasse correctamente italiano, como era o seu 
caso. Trabalhou aí vários anos, entrou com centrais de compras, como o 
Carrefour e o Leclerc, a negociar e a criar coleções. Ao fim de oito anos 
foi contactada para entrar na área da decoração de jardins e aí traba-
lhou muito com Portugal, comprando muita cerâmica para jardim. “Isto 
foi há 20 anos atrás, e comecei a ir para a China, mercado que conheço 
muito bem, estive praticamente um ano lá a morar, e importo imensa 
mercadoria da China”. Há 10 anos, Cidália Lourenço criou a sua própria 
empresa, no ramo do jardim e decoração de interiores, e hoje trabalha 
praticamente com todas as cadeias de compras francesas. Para além 
disso, tem também uma empresa sediada em Hong Kong, na China. 
O seu sonho é regressar e viver em Portugal, gerindo as suas empre-
sas através da sua pátria. Valoriza o respeito pelos outros, colocando a 
família em primeiro lugar, assim como as pessoas com quem trabalha 
ou que a acompanham de alguma forma. “Isso sempre me trouxe muito 
sucesso porque sou reconhecida no mercado como uma pessoa íntegra e 
de palavra”. Ajuda crianças na China, através de uma associação de um ami-
go francês, onde constroem escolas em aldeias muito recuadas. “Tenho 
dado apoio nesse sentido, pois é um país no qual eu vou muito e ao qual 
eu devo muito. Eu também conheço a pessoa, sei para onde vão os fundos 
e fiz isto de forma totalmente privada e não através da minha empresa”. 
Cidália tem muita honra em ser portuguesa. Embora seja casada com um 
português nascido em França, nunca optou pela nacionalidade francesa. 
“Considero-me patriota quando vejo a bandeira portuguesa, quando oiço 
o hino nacional, quando ouço falar português”. Para terminar, deixa uma 
mensagem de incentivo a todos os portugueses: “temos de ter um sonho e 
tentar alcançá-lo, mas sempre respeitando aqueles que nos acompanham, 
que estão ao nosso lado e nos ajudam. Eu, sendo portuguesa, vivendo em 
Paris, achei sempre que era importante saber onde nós nascemos e quem 
nós somos. É importante nunca esquecer que somos portugueses”.
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Fernanda Martins
Local de nascimento: Santa Maria da Feira, Aveiro
Onde vive: França
Actividade: Advogada

Fernanda Martins tinha seis anos quando partiu de Santa Maria da 
Feira para Paris. Lembra, com orgulho, o percurso que os pais fize-
ram e a coragem de ambos quando decidiram emigrar. Apesar das 
modestas condições em que que a família viveu durante os primeiros 
anos em França, Fernanda diz, com um sorriso aberto, que teve uma 
infância feliz. A maior felicidade e as melhores memórias que tem 
desse período são as férias de verão passadas em Portugal. Mesmo 
distante, Fernanda sempre foi ensinada, pelos pais, a dar valor às 
suas raízes. Em casa só se falava português e a rádio estava sempre 
sintonizada nas notícias e nas músicas portuguesas. 
Falar português foi fulcral para o seu percurso profissional. Come-
çou por integrar um escritório de advogados que fazia negócios com 
o Brasil e que, por isso, procuravam alguém que falasse português. 
“Entrei como secretária, fui assistindo a traduções. Ao mesmo tem-
po, fui-me formando e tirei uma licenciatura em direito privado”. 
Mais tarde, integrei uma universidade para ser responsável pelo 
curso de Gestão de Recursos Humanos. Hoje, é chefe de gabinete 
na União Nacional das Empresas Industriais, trabalhando para o pre-
sidente.  
É uma orgulhosa portuguesa. Fernanda já cumpriu um dos seus 
maiores sonhos, ter uma casa em Portugal. O regresso a terras lu-
sas é um sonho que anseia concretizar. Aos portugueses deixa esta 
mensagem “ temos de deixar esse sentimento de inferioridade de 
lado, temos de acreditar que tudo é possível”.

Fernando Martins
Local de nascimento: Aguiar da Beira, Guarda
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Fernando Martins é natural de Aguiar da Beira mas cedo emigrou 
para França. Com 11 anos partiu rumo a Paris para, inicialmente, 
trabalhar no sector da construção civil. Aos 26 anos muda-se para 
a região da champagne e começa a trabalhar, juntamente com a 
esposa, nas vinhas. Mais tarde, em 2001, surgiu a oportunidade 
de criar uma empresa de prestação de serviços vitivinícolas. Até 
hoje em funções, a empresa realiza todos os serviços nas vinhas, 
desde a poda à vindima. É precisamente nesta altura, na vindima, 
que  Fernando Martins traz de Portugal cerca de 250 trabalha-
dores para, durante algumas semanas, trabalharem nas vinhas. 
Foi desta forma que Fernando Martins decidiu construir uma casa 
que pudesse alojar os vindimadores. “Em tempos cheguei a ter 
350, hoje são cerca de 250 por ano. Por isso, pela construção da 
casa, acabei por me tornar empresário do sector da construção 
civil”, explicou. A actividade na construção não se ficou por aí, 
mantendo até aos dias de hoje a empresa em funcionamento. 
Da mesma forma que se trabalha na gestão de duas empresas, 
trabalha-se igualmente numa terceira. As ideias na cabeça de 
Fernando Martins não param e daí surgiu a construção do Gîtes 
des Sablons, um conjunto de casas rurais. Quando se pensa que 
Fernando Martins, com empresas em três sectores de actividade 
distintos, não tem novas ideias, está-se enganado. Em Junho de 
2017 criou a Design Meubles, uma loja de móveis em Châtillon-
-sur-Marne. O empresário assume que todos os sonhos que tinha 
na vida já os conseguiu alcançar, mas que a cada dia que passa, 
um novo surgirá para tentar concretizar. Assenta a sua vida em 
lealdade e amizade, orgulhando-se de ter muitos amigos, quer 
em Portugal, quer em França. O seu lema de vida, que o deixa 
também a todos os portugueses é que “para conseguirmos algu-
ma coisa da vida temos de trabalhar, não se pode esperar que o 
dinheiro caia do ar”.
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João Medeiros
Local de nascimento: Açores
Onde vive: Estados Unidos da América
Actividade: Empresário

João Medeiros nasceu na ilha dos Açores, no fim da década 
de 50. Portugal não vivia na plenitude das suas capacidades 
e muitos portugueses decidiram carimbar o passaporte em 
direcção a outra realidade. A família de João não foge à regra 
e emigrou para o continente americano. “Em 1969 fui com os 
meus pais para os EUA”, diz. 
Ao chegar a um país novo, uma realidade e cultura diferente, 
João atravessa a sua primeira grande dificuldade. “Com 10 
anos fui para a escola e depois das aulas ia ajudar os meus 
pais. Viemos à procura de uma vida melhor, não falávamos 
a língua. Foi muito custoso”, confessa. Quando questionado 
pelo motivo da ter saído de Portugal, o português responde 
de forma peremptória. “Havia trabalho, mas não havia di-
nheiro”, relembra. 
Desde cedo, João Medeiros encarou a realidade profissional 
e logo criou a sua identidade. “O primeiro emprego foi a tra-
balhar num grupo, durante as férias escolares, e ao longo de 
12 horas por dia. Com 10 anos já trabalhava. Fui cozinheiro e 
trabalhei numa fábrica de jóias”, realça. 
É neste contexto que João descobre a sua vocação.“Trabalhei 
muitos anos com artistas famosos. Era supervisor, tinha sem-
pre muitas pessoas a trabalhar para mim. Tudo passava pe-
las minhas mãos e eu tenho muita experiência”, destaca. O 
empresário ganhou notoriedade na área da ourivesaria e em 
1984 abriu o seu próprio espaço. “Decidi fazer a minha fábri-
ca. Não sabia se ia ganhar dinheiro e não foi fácil”, diz. 
John Medeiros é o nome que veste o negócio do empresário 
e, ao mesmo tempo, espelha a vasta experiência que João 
acumula. A empresa é especialista em jóias e tem o cunho 
pessoal do português. 
Com as recordações escritas na memória, João é apaixonado 
por Portugal e por tudo o que envolve as suas origens. “O 
português é uma pessoa de classe, uma pessoa que trabalha 
muito. Gosto muito dos nossos portugueses. É preciso ter 
muita fé e nunca desistir”, realça. 

Jorge Mendes
Local onde nasceu: Cascais, Lisboa
Onde vive: França
Actividade: Advogado

Jorge Mendes é hoje um conceituado advogado do sul de França, 
mas as suas origens pertencem a Cascais. Viveu até aos sete anos 
em Portugal, de onde tem ainda memórias do bairro onde morou, 
de vizinhos, da sua primeira bicicleta e da escola que frequentou e 
onde fez a primeira classe. Chegado a França em 1977, foi aqui que 
deu seguimento ao seu percurso académico. Assume que teve um 
fácil e rápido período de adaptação a Paris, cidade onde a família se 
instalou. “Não sofri muito na integração, nunca senti um mau acolhi-
mento. Não me lembro como aprendi a língua francesa, surgiu rápido 
e de forma natural”. Sempre continuou a falar português em casa, o 
que lhe permite hoje dominar bem as duas línguas. Foi na região pari-
siense que fez os seus estudos secundários, mas quis completar o 12º 
ano em Lisboa, no Liceu Francês. “Permitiu-me descobrir melhor a mi-
nha cidade e o mau país, com 18 anos”. No final deste ano, regressa a 
França, agora para a região sul, onde ingressa numa Universidade de 
Direito. Saiu com Doutoramento em Direito, tendo lá estado duran-
te nove anos como estudante e assistente universitário, tendo dado 
aulas durante alguns anos. “Só fui advogado aos 33 anos, com uma 
média de sete anos de atraso, porque preferi ficar na Universidade a 
dar aulas”. Quando chegou a hora de abraçar o mercado de trabalho, 
Jorge Mendes questionou qual a sua diferença perante os outros ad-
vogados. “Era a língua. Então comecei a trabalhar com a comunidade 
portuguesa. Frequentei festas, sardinhadas, bailes, e foi assim que, 
pouco a pouco, os clientes foram aparecendo”. Hoje, Jorge Mendes 
tem um gabinete com vários advogados e assistentes lusófonos, em 
Marselha.
O seu sonho era ter um trabalho que lhe permitisse contactar com 
os dois países (França e Portugal) e, isso, está-se a realizar diariamen-
te. “Era o que eu queria, ter uma ligação sempre com Portugal e, ao 
mesmo tempo, ter um trabalho liberal. Agora, o meu sonho é poder 
passar alguns meses, quem sabe alguns anos, em Portugal, também 
para os meus filhos terem mais contacto com a língua”. Na sua vida 
e na sua profissão salienta o carácter que mantém e a acessibilidade 
para as pessoas. “Tenho sempre um olhar atento às pessoas”.
Jorge Mendes é o presidente da delegação regional da Câmara de 
Comércio Franco-Portuguesa no Sul de França. Criei a Association 
Culturel de Beausoleil e é ainda o responsável por uma associação de 
eventos culturais no sul de França. No sul há poucas instituições e as-
sociações, não é como em Paris, mas eu estou a tentar criar eventos 
e associações para que depois possam continuar com outros. É assim 
que vejo as coisas, tentar implementar uma vida associativa no sul de 
França”.
Apesar de ter a sua vida implementada em França, Jorge Mendes 
orgulha-se de seu país, Portugal, e quer sempre representar de forma 
digna as suas raízes portuguesas.
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José Fernandes 
Local de nascimento: Alfaião, Bragança
Onde vive: Portugal
Actividade: Comandante de Bombeiros

José Fernandes nasceu em 1958 na freguesia de Alfaião, do con-
celho de Bragança. É precisamente aqui que hoje é visto como 
um herói, não fosse o Comandante dos Bombeiros de Bragança. 
Ainda hoje se recorda na entrada na escola, com apenas sete 
anos e actividades que fazia com amigos de então.  “A partir 
do fim de Maio nós, na minha aldeia, íamos com as vacas para 
o rio. A partir de Junho levávamos a merenda, guardávamos as 
vacas e íamos nadar”. Seguiu-se o liceu, que completou até ao 
7º ano, indo depois para a tropa. Há 40 anos que José Fernandes 
é militar. Começou como sargento, correu várias unidades do 
país, concorreu ao Instituo Superior Militar, em Águeda, e tran-
sitou para o curso de Oficiais. Foi promovido várias vezes, até 
ao posto que hoje desempenha, de Tenente Coronel. Sente-se 
um homem realizado e com todos os todos os sonhos alcança-
dos, até mais do que algum dia pôde imaginar. “Nunca pensei 
desempenhar funções nobres como as que desempenho agora. 
Temos de ter disponibilidade 24 horas por dia, 365 dias por ano. 
Nas recordações que eu tenho, eu sempre gostei de ser militar. 
Recordo-me quando andava no liceu e admirava os militares 
fardados no quartel de Bragança. Felizmente concretizei este 
sonho e fiz tudo o que queria fazer”. É casado há 35 anos e tem 
dois filhos, ambos a viver actualmente no estrangeiro.
Um dos seus lemas de vida é questionar-se o que pode dar aos 
outros. “A vida já me deu muito. É isso que tenho feito nestes 
últimos 14 anos que estou a comandar os Bombeiros de Bragan-
ça. Nós temos feito muito, e ajudamos muita gente. Não nos 
interessa quem é, mas sim onde é para socorrer o mais depressa 
possível. Inicialmente estive aqui requisitado pelo exército, e era 
o exército que me pagava. Agora, estou aqui a título totalmente 
voluntário, sou um dos muitos voluntários que trabalham nesta 
casa. Estou a concretizar um sonho e uma ambição pessoal”.
Se há profissões que são solidárias, ser bombeiro é uma delas. 
Mas, além disso, José Fernandes é ainda presidente da Liga dos 
Bombeiros do Núcleo de Bragança. Para si, ser português é um 
orgulho imenso. “Se há coisas que os militares fazem é amar e 
defender a sua pátria, inclusive com o sacrifício da própria vida. 
Todos os portugueses devem ter o maior orgulho em serem por-
tugueses. Nós, já dominámos o mundo, hoje em qualquer canto 
do mundo encontramos um português”.

José Roussado
Local de nascimento: Sintra
Onde vive: França
Actividade: Bancário

José Roussado nasceu em Sintra, em 1954, e assume ter tido uma 
juventude feliz. Passando pelo teatro e pelo desporto, José Rou-
ssado teve a oportunidade de ser treinado pelo Professor Moniz 
Pereira e por Eduardo Cunha enquanto atleta do Sporting. As-
sume que a juventude também se marca pelo percurso escolar, 
e neste ponto José Roussado passou pela Escola Industrial do 
Cacém e pelo Liceu de Sintra. Ainda jovem, foi durante as férias 
escolares, nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro que 
começou a trabalhar em fábricas da região. Aos 19 anos, quase 
por acaso, e sem intenção de emigrar, chegou a França, onde 
se mantém até aos dias de hoje. “Vim para França um ano an-
tes do 25 de Abril, por diversas razões. Contudo, tive a sorte de 
ter uma mãe destemida, pois conseguiu uma coisa, na altura, que 
ninguém conseguia: o passaporte para vir para o estrangeiro. Ini-
cialmente vinha para passear, mas acabei por encontrar qualquer 
coisa e fiquei por aqui. Instalei-me no Paris 20, onde fiquei até 
1975”, recorda.
A sua ligação à comunidade portuguesa sempre foi muito forte, 
tendo sido eleito em 1984, pela primeira vez, Conselheiro das Co-
munidades Portuguesas. Repetiu a eleição em 1987. Foram vários 
os momentos associativos de que se recorda. “Em 1985 fui a uma 
reunião a Estugarda e em 1987 estive presente na reunião mundial, 
em Albufeira”. José Roussado fez também parte da Associação 
Portugal de Abril, da qual destaca sobretudo a organização de um 
grande espetáculo na Mutualité com Carlos do Carmo e Linda de 
Suza. “Um espectáculo de casa cheia, gente na rua, desesperados 
por não conseguirem entrar na sala”. Em 1985 fundou, juntamen-
te com Jaime Alves, a ARCOP de Nanterre. A associação organiza 
anualmente um dos maiores eventos da comunidade portuguesa: 
a Feira de Nanterre.
A proximidade com a comunidade portuguesa permite-lhe ver e 
analisar a relação da diáspora com o seu país. “Os portugueses 
que vivem aqui estão próximos, mas ao mesmo tempo distantes 
do nosso país. Próximas pela convivência com as suas famílias e a 
sua realidade, mas distantes porque não se interessam por aquilo 
que se passa e se vive em Portugal. Criam-se mesas de voto em 
França aquando de eleições em Portugal e não se registam votos. 
Neste aspecto há uma distância. Ainda assim, nos eventos portu-
gueses aqui em França, há uma grande adesão”.
Por isso mesmo, a mensagem de José Roussado é clara. “Gostava 
que os portugueses se implicassem mais na sociedade onde vi-
vem. Há um trabalho muito grande a fazer para que os portugue-
ses se integrem mais na vida política e cívica em França”.
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José Ventura
Local de nascimento: Montelavar, Sintra
Onde vive: França
Actividade: Empresário

José Ventura nasceu no ano de 1960, na vila de Montelavar, con-
celho de Sintra, local onde passou a sua infância. Vivia perto do 
campo e os seus avós tinham animais de criação, por isso sempre 
teve grande liberdade e contacto com a natureza. Foi criado nesse 
meio até ao falecimento do avô materno, que a o núcleo da famí-
lia. Nesse momento decidem emigrar para França e começar uma 
vida nova. “Eu vim juntamente com a minha mãe e a minha irmã, 
mais nova, a salto”. Já em França, continuou na escola a muito 
sacrifício, sem saber falar francês. Fez um CAP (Certificado de Ap-
titude Profissional) como serralheiro civil, área que escolheu não 
prosseguir, porque acabou por se instalar com um sócio no ramo 
do calçado. Quando o seu primeiro sócio foi morar para o Brasil, 
José associou-se a um dos seus fornecedores e manteve a empre-
sa, que ainda hoje dirige, a MENPORT, especializada na venda para 
revenda de calçado. “Comecei nos sapatos em 1985, tinha 25 anos, 
foi uma vida de muito sacrifício, tinha sido pai à pouco tempo. Não 
éramos muito conhecidos, e fazer o nosso lugar no mercado foi 
complicado. Hoje temos mais de 30 anos de casa, somos reconhe-
cidos pela qualidade e seriedade no trabalho”.
José caracteriza-se como alguém com o certo excesso de ambição, 
o que o levou a dar propriedade ao seu trabalho sobre a sua vida 
pessoal, algo que de certa forma lamenta. Diz-se uma pessoa fácil 
de lidar, e julga que a sua maior qualidade seja talvez a franqueza. 
Estar com a sua família e tentar viver o melhor possível com as 
pessoas com quem convive é algo de muito importante para si. 
Sempre sonhou em conseguir deixar algo de bom para as filhas, 
fruto da educação que teve, e sente que o conseguiu. “Estamos de 
passagem, mas sempre fui ambicioso em criar a minha própria em-
presa, ser dono de mim próprio, com muita luta”. José não abdica 
da seriedade em tudo na vida e de ser bom para os outros. 
Faz parte da Academia do Bacalhau de Paris, sendo um dos mem-
bros mais antigos, sempre gostou de conviver e ajudar o próximo. 
Também apoia instituições francesas também ligadas a doenças. 
Diz também que não abdica de forma alguma das suas férias em 
Portugal. 
Considera que os portugueses se têm, ao longo do tempo, afir-
mado como um povo sério, trabalhador e pontual, “qualidades 
que são reconhecidas em qualquer parte do mundo. Para mim ser 
português é ser reconhecido pela honestidade e ser amigo do pró-
ximo. 
Sou muito patriota, gosto muito de Portugal, tenho lá casa, vou 
assim que posso. Uma das minhas filhas já vive lá. Gostava que to-
dos os portugueses fossem orgulhosos daquilo que somos. Temos 
pessoas de muito valor, somos reconhecidos pela nossa seriedade 
no nosso trabalho”.

Luís Silvério
Local de nascimento: São Mamede da Ventosa, Torres Vedras
Onde vive: Nazaré, Portugal
Actividade: Empresário

Luís Silvério é uma verdadeira referência em Portugal na revenda de pescado 
fresco e congelado. O talento para esta arte passou de geração em geração e 
foi transmitido como uma herança da família. O avô já negociava peixe e o pai 
também fazia uma pequena distribuição na aldeia, mas os tempos eram dife-
rentes e as dificuldades bem maiores. “Naquela altura a distribuição era feita 
com carroças e com burros. No tempo da escola, o meu pai punha-me em 
cima de um burro para ir fazer vendas de peixe às aldeias juntamente com os 
funcionários que ele tinha”, recorda. Luís não esconde a admiração que sen-
te pelo pai e diz que ele foi uma das pessoas que mais o inspirou. “O meu pai 
não sabia ler nem escrever, mas vendia peixe pelas aldeias e tinha o seu livro 
de fiados onde apontava todos os fiados que fazia às pessoas através da nu-
meração”. O empresário estudou em Torres Vedras na Escola Industrial, mas 
depressa trocou os livros pelo trabalho e arregaçou as mangas para se juntar 
ao irmão mais velho. “O meu irmão lançou-se por conta própria e começou 
a comprar peixe em Peniche e a levá-lo para a Ribeira Nova em Lisboa. Eu 
ainda andava na escola, mas disse que não queria estudar mais, fui ter com 
ele e aos 15 anos fui para a Universidade da Vida que era a Universidade da 
Ribeira em Lisboa”, diz-nos. 
A Universidade da vida até pode ter sido exigente, mas hoje reconhece que 
o preparou da melhor forma. “Havia lá um senhor em Lisboa que tinha um 
armazém onde é hoje a Portugália. Eles escreviam umas letras muito mal fei-
tas, mas eu tinha que ir para a porta do armazém conferir o peixe e tinha 
que perceber a letra que eles escreviam. Depois comecei a crescer e com 
apenas 21 anos já era empresário”, recorda. A empresa Luís Silvério & Filhos 
foi fundada em 1987. Na Nazaré têm uma moderna unidade fabril com uma 
fábrica de congelação e um armazém para peixe fresco. Parte do peixe co-
mercializado pela empresa vem da Mauritânia, Marrocos, Senegal, Espanha, 
Noruega, Tanzânia, Uganda e África do Sul. Depois é distribuído pelo terri-
tório português ou além-fronteiras, abastecendo grandes grupos como o 
Jerónimo Martins, Makro ou Ocean e navegando em novos mercados como 
é o caso do americano ou italiano. “Nós estamos a mandar sardinhas frescas 
para a América e para o Canadá, carapaus, peixes nobres de qualidade para 
os grandes restaurantes de Nova Iorque e para Itália para uma peixaria ultra 
moderna. Conseguimos fazer isso com bom produto, boa qualidade e temos 
orgulho em elevar o nome de Portugal”, afirma Luís Silvério. 
Actualmente dá trabalho a mais de 30 funcionários e garante todos são tra-
tados como membros da família. O empresário diz sempre “aos mais novos 
que são todos filhos” e este carinho é retribuído pela equipa. A solidarieda-
de também é um dos valores transmitidos, por isso, fazem frequentemente 
importantes doações para os Bombeiros Voluntários e apoiaram inclusive a 
viagem do surfista McNamara até à Nazaré para dinamizar a localidade. O 
nome do empresário é reconhecido e a opinião é unânime na cidade. “Eu 
acho que todos gostam de mim e eu gosto de todos”, diz-nos. O trabalho e a 
humildade caracterizaram o seu percurso e, aos 62 anos, Luís Silvério garante 
que é um homem feliz com as marés da vida. 
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Manuel Silva Reis 
Local de nascimento: Porto
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresário

Manuel Silva Reis nasceu na cidade do Porto e o seu nome está 
intimamente ligado à empresa mais antiga de vinhos em Portu-
gal: a Real Companhia Velha. Oriundo de uma família tradicional, 
Manuel é terceira geração de uma família ligada ao vinho. “O meu 
avô esteve ligado ao vinho durante toda a sua vida, até interrom-
per quando foi combater. O meu pai esteve 50 anos ligado ao 
Vinho do Porto, e eu já vou no meu quadragésimo ano”. Estudou 
ate ao 7º ano, ano que, por força da revolução do 25 de Abril, a 
família foi obrigada a emigrar. O seu pai era um dos accionistas do 
Banco Fernandes Magalhães e o sócio maioritário da Real Com-
panhia Velha. Fomos ocupados pelos militares que colocaram a 
nossa família na fronteira.  Estivemos três anos emigrados forço-
samente. Fiz alguns cursos lá fora e acompanhei o meu pai nos 
negócios. Quando retomámos a empresa eu já tinha 18 anos e, 
como o meu pai não tinha directores, pediu-me para ficar ao lado 
dele. Comecei a minha carreira ao lado do meu pai no dia 1 de Ou-
tubro de 1978. A empresa na altura estava com dificuldades, mas 
com o tempo e apoio conseguimos fazer um caminho”. Com uma 
vida ligada incondicionalmente aos vinhos, também os seus so-
nhos se confundem com os da empresa. “Conseguir ter uma em-
presa bi-centenária, e mantê-la activa e presente no mercado já é 
um sonho cumprido. Outro sonho que nós tínhamos, e que está a 
ser concretizado, foi crescer nos vinhos de denominação - Origem 
Douro. Com muito esforço e dedicação, hoje somos os maiores 
proprietários da região do Douro. O meu outro sonho, era con-
seguir que a geração dos meus filhos e sobrinhos, conseguissem 
dar seguimento ao carácter familiar e português que a empresa 
tem”. O seu lado profissional e pessoal assenta na honestidade e 
integridade que implementa todos os dias, primando por evitar 
sempre os conflitos. 
Manuel Silva Reis foi o fundador da Associação Nacional de Jo-
vens Empresários, onde fez grandes organizações como o Portu-
gal Fashion, a criação da Fundação da Juventude e do Ministério 
da Juventude. É ainda mesário da Santa Casa da Misericórdia, e 
apoia muito os projetos sociais do Hospital de Santo António. 
“Tento ao máximo apoiar causas sociais”. Tem um grande or-
gulho em ser português e confessa que quando olha a bandeira 
portuguesa emociona-se. “Com estas questões da globalização, 
esquecemo-nos várias vezes do patriotismo. Portugal é Portugal, 
e para mim será sempre Portugal. Hoje em dia ser português é um 
orgulho e uma virtude. É uma ambição que cada um tem de ter, 
para fazermos este país melhor e mais justo, para que o mundo 
olhe para nós com respeito e admiração”.

Manuel Soares
Local de nascimento: Sever do Vouga, Aveiro
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Manuel Soares é natural de Sever do Vouga, no distrito de Avei-
ro, tendo nascido em 1964. A família é o principal elemento 
da qual se recorda da sua infância. Partiu com 17 anos para 
França e lá permanece até hoje. Começou por trabalhar com o 
seu pai numa empresa, mas rapidamente veio ao de cima a sua 
veia empreendedora. Criou a sua primeira empresa em 1988, 
lançando-se por mero acaso no mundo dos mosaicos mas, pou-
co tempo depois, o mármore torna-se a sua paixão e hoje tem 
uma empresa de renome em Paris. Em 1994 cria a Real Mar-
bre, empresa que perdura até hoje. A coragem e a seriedade 
são duas das características do povo português que considera 
terem-no influenciado na sua vida.
Para Manuel Soares o sucesso profissional que atingiu em 
França não teria sido o mesmo se tivesse ficado em Portugal, 
acredita que não lhe teriam surgido as mesmas oportunidades 
e também a necessidade de trabalho e vontade de vencer. Em 
pequeno, sonhava em poder construir uma vida profissional e 
pessoal se sucesso, passos que considera ter alcançado com 
sucesso. Ainda assim, tem sempre sonhos e objectivos a cada 
dia que passa: “agora é deixar traços da nossa passagem”.
Construiu toda a sua vida com base na família, o que considera 
ser um dos valores essenciais na sua existência. Diariamente, 
acrescenta a seriedade e a motivação de ir sempre além do que 
faz no dia-a-dia.
Manuel Soares é membro activo da Academia do Bacalhau de 
Paris, tendo já desempenhado as funções de vice-presidente e 
sendo desde o início de 2019 presidente da academia. Acha im-
portante participar numa associação que ajuda as pessoas mais 
carenciadas. A maioria dos funcionários das suas empresas são 
portugueses, o que revela desde logo o seu patriotismo. Para 
si, ser português “é guardar as nossas raízes e guardar a nossa 
forma de pensar e nunca esquecer a nossa pátria”. Como al-
guns portugueses a viver no estrangeiro, ajuda a economia do 
país tendo recentemente criado uma empresa em Portugal de 
produção e transformação. Define os portugueses como um 
povo patriota, trabalhador e corajoso, mas a quem ainda falta 
união e solidariedade. Acima de tudo, Manuel Soares deseja 
muita saúde e sucesso no dia-a-dia a todos os portugueses.
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Livres
pensamentos

numa manhã de céu azul com um sol grandioso, deixamos 
Aljustrel e no caminho começamos a encontrar grandes pla-
nícies de sobreiros, suinicultura de porco preto criado livre-

mente em montados. É fantástico todo o contraste paisagístico que 
o nosso olhar registou desde as vinhas do Alto Douro até às planícies 
cheias de sobreiros do Alentejo.
Neste troço do percurso encontramos, à beira da EN 2, a vila de Cas-
tro Verde,  que tem das escolas mais bonitas do território. Tem água 
por perto, a albufeira da barragem do Roxo. Tem vinha a perder de 
vista. Mas um bom punhado de gente só vem lá para novembro, pela 
altura do vinho da talha, festa que atrai muitos curiosos para a aber-
tura das talhas de barro e prova do vinho novo. 
Já perto de Almodôvar, a paisagem muda. Os montes serranos dão 
lugar a planícies douradas e a estrada faz se agora mais plana, como 
a terra que a circunda. Esta vila que é sede de concelho, situa-se no 
Baixo Alentejo, entre a planicie alentejana e a Serra do Caldeirão, 
marcando a transição entre o Alentejo e o Algarve. Com caracte-
rísticas de predominância agrícola, toda a região produz principal-
mente cortiça, mel, queijo de cabra, e aguardente de medronho. 
Almodôvar é uma vila de forte cariz alentejano, pacata, histórica e 
tradicional, marcada pela típica calmaria deste região. 
A Igreja Matriz do século XVII é o mais imponente monumento, na 
simplicidade das suas colunas toscanas, na riqueza dos altares la-
terais e na sumptuosidade do altor-mor mandado construir por D. 
João V, o Magnânimo.
Voltando à nossa estrada, avistam se montes de cortiça, produtores 
de enchidos e de mel, palcos improvisados, famílias ciganas que fa-
zem o caminho a cavalo, nas suas vidas itinerantes.
Ao chegar ao Ameixial, vê-se uma placa em homenagem aos camio-
nistas da EN 2 a lembrar a importância que esta via já teve. Quase 
à saída (para quem vai para o Algarve) há uma pequena pérola à 
espera de quem traz o corpo moído da viagem. Não se vê da estrada 
e há que procurar por Fonte da Seiceira para dar com um espelho de 
água pequeno, mas muito bem arranjado. Um verdadeiro « Havre 
de Paix ».
Na continuação da nossa viagem, passamos por Barranco do Velho, 
terra muito  interessante e aproveitamos para conhecer o famoso 
restaurante Tia Bia que apresenta uma comida tradicional da região, 
onde se pode provar pratos com alguns sabores serranos como bo-
chechas de porco preto assadas no forno, a largar o osso, acompa-
nhadas por migas.
Antes de chegar a São Brás de Alportel o troço passa pela Serra do 
Caldeirão uma das mais belas serras do nosso país. Aqui se produz a 
aguardente de medronho Mourinha e a destilaria de Marilia Ramos 
é das mais tradicionais. A caldeira é de cobre, assim como a cabeça, 
a manga e a serpentina, tudo partes da geringonça tradicional usada 
para produzir esta aguardente macia que se bebe de um trago. 
Vale a pena cruzar São Brás de Alportel ao entardecer para testemu-
nhar o momento em que os montes conquistam um tom averme-
lhado, e à tardinha os habitantes saem à rua para conversar e onde 
é frequente avistar pastores que regressam a casa conduzindo as 

E suas ovelhas. E voltando as costas ao Caldeirão, vamos percorrer 
uma viagem única que tem um pedaço de vista para o mar. Mas an-
tes de chegar a Faro decidimos fazer um pequeno desvio e visitar 
Loulé para ver sobretudo o Mercado Municipal, um restaurante bem 
curioso denominado “O Bocage”, e o “Café Calcinha” de decoração 
tradicional com uma esplanada onde se encontra a estátua de Antó-
nio Aleixo poeta bem conhecido pela sua obra poética « Este livro 
que vos deixo» 
Loulé é uma cidade que tem vindo a crescer tanto a nível demográfi-
co, como a nível comercial e turístico. Com características históricas 
da civilização árabe, que marcam o centro da cidade. Aqui podemos 
visitar alguns monumentos como o Castelo Medieval, a Alcaidaria 
que alberga o Museu Arqueológico, o Santuário Nossa Senhora da 
Piedade, a Igreja Matriz, e o Mercado Municipal que visto de longe 
parece uma praça de toiros.
No nosso caminho podem-se avistar lindíssimas chaminés orna-
mentadas do Algarve que se assemelham a minaretes, torreões ou 
pequenas mesquitas, mas que nada têm a ver com a ocupação dos 
árabes entre 711 e 1249. Fazendo um pequeno desvio, podemos visi-
tar Estoi, vila muito perto de Faro, onde se consegue apreciar uma 
grande variedade de casas com magníficas chaminés que são verda-
deiros simbolos da arte popular desta região. 
E foi assim que, o nosso percurso pela EN 2, iniciado em Chaves pas-
sando por montes, vales, serras, vinhas, arvoredos e climas bem di-
ferentes avistamos ao longe o mar e chegamos finalmente a Faro, 
capital do Algarve, onde tanto do seu lado direito como à sua es-
querda se podem encontrar praias de areia branca majestosas, com 
um mar sem frio e um sol radiante que convida a dar um mergulho e 
por ali descansar durante alguns dias.
Nesta cidade a maioria das atracções e pontos de interesse situam-
-se na Cidade Velha, um antigo e pitoresco núcleo urbano com mais 
de dois mil anos. Para além das suas muralhas, podemos encontrar 
vários edifícios históricos como a Sé Catedral, a Praça D. Afonso III, 
e o Arco do Repouso. Visitar a zona adjacente à Marina e caminhar 
por ruelas e recantos, visitar galerias e museus ou relaxar a tomar 
um café ou um copo de vinho numa simpática esplanada.
Conta a história que foi aqui nesta cidade que nasceu, no ano de 
1350, a Senhora Brites de Almeida, mais conhecida pela padeira de 
Aljubarrota, lendária mulher que bateu nos espanhois que estavam 
escondidos no forno que tinha naquela localidade. 
Região fantástica onde se deve ficar uns dias e aproveitar da paisa-
gem, do seu clima cheio de sol, da temperatura da água do mar, e 
também pela simpatia das suas gentes.
Em suma: A mítica Estrada Nacional 2 é um percurso extraordinário 
que vai de Norte a Sul de Portugal passando pelo seu interior, atra-
vessando serras, montes, vales, rios, barragens, vinhas, arvoredos, 
planícies e paisagens de encanto. É sobretudo propícia para poder-
mos apreciar regiões diversas com clima para todos os gostos, com 
uma gastronomia riquíssima e muitos monumentos cheios de his-
tória que merecem bem uma visita. Um percurso de sonho de que 
tenho a certeza nunca mais vão esquecer. L

Comendador António Nuno Cabeleira
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DJEFF: um dos mais influentes Dj´s 
portugueses da actualidade

DJEFF é um dos mais conhecidos Dj´s portugueses da actualidade. De origem cabo-verdiana 
e angolana, Tiago Barros nasceu em Lisboa e, hoje, com 35 anos percorre o mundo 
mostrando o que sabe fazer de melhor. Numa das suas recentes passagens por Paris, 
o Dj esteve à conversa com a Lusopress, onde falou das suas influências e das músicas 
que leva aos palcos de todo o mundo. De Angola, o DJEFF foi buscar os ritmos africanos, 
fazendo uma conjugação com House music. Apesar de não viver no país africano, 
o Dj tem uma produtora no país com o objectivo de lançar o melhor do electrónico para outros 
países. Falou ainda dos seus projectos futuros e, no final, deixou uma mensagem 
para os seus fãs.  

isboa foi a cidade que viu DJEFF nas-
cer, em 1984, e onde confluíram o 
Cabo Verde paterno e a Angola ma-

terna. Crescer em Lisboa significou estar 
exposto à música de Michael Jackson, 
Europe, Michael Bolton, Brian Adams, en-
tre muitos outros, mas viver numa casa 
de herança africana significou também 
beber das raízes ao som de músicos e 
grupos africanos como Kassav, Tabanka 
Jazz, Livity, Cesária Évora, Eduardo Paim, 
entre outros. Da sua irmã mais velha veio 
o primeiro contacto com a música elec-
trónica – Robin S, Reel 2 Real, Sizequeen, 
Daft Punk, Armand Van Helden – e a pai-

L xão foi instantânea. “Desde pequeno 
sempre fui apaixonado por música. Tenho 
um tio, que é o Neno, que era guarda-re-
des de futebol e era um grande fã de Jú-
lio Iglésias e gostava de o imitar, e dentro 
da nossa família era a recordação que eu 
tenho mais próxima da música. A primei-
ra vez que entrei numa discoteca foi por 
volta dos 14 anos e, quando entrei, vi o 
Dj a pôr música e apaixonei-me por aquilo 
que ele estava a fazer. Daí surgiu a curio-
sidade em saber o que era ser Dj, descobri 
o Dj Erick Morillo, que é o meu ídolo até 
hoje e ai começou esta aventura - saber o 
que era ser Dj, aprender novas técnicas, 



123



124

Lusopress | DESPORTO, CULTURA E LAZER

comecei a tocar com vinil, fiz uma forma-
ção na discoteca Scala com o Dj Miguel 
Mateus onde aprendi a tocar com vinil e 
a saber um pouco mais o que era o hou-
se music. No final da formação, houve 
um concurso que eu ganhei, comecei a 
trabalhar nessa discoteca e aí começou a 
minha carreira e assim caminha enquanto 
Dj”, explicou Tiago Barros.
Em 1999 começou a frequentar as mati-
nés do Bauhaus, club histórico do Esto-
ril em Lisboa, mas enquanto os amigos 
dançavam, Tiago Barros observava o Dj, 
nascendo assim o fascínio. A partir daí 
começou uma viagem – comprou uma 
mesa de mistura para misturar com dois 
Discmans; coleccionou música de dança e 
investigou sobre estilos e DJs, descobrin-
do Erick Morillo, uma referência global da 
arte da mistura que serviria de inspiração 
a DJEFF até hoje.
Passou a ser o DJ, tanto das festas de fa-
mília como das festas de escola até que, 
em 2002, surgiu a oportunidade de apren-
der a sério com um DJ mais experiente. 
No entanto, a sua paixão pela música foi 
complementada com o curso de Artes 
Gráficas e Design em 2008, com 24 anos. 
Foi também nesse ano que toma a deci-
são de ir viver para Luanda, em Angola. 
É no calor de Luanda que inicia o seu tra-
balho de produção musical, e, dois anos 
mais tarde, em 2010 edita pela Pandora 
Records o seu primeiro tema original, 
uma co-produção com DJ Silyvi intitula-
do “Canjika”. “Quando fui para Angola 
era com o objectivo de começar a mistu-
rar música eletrónica com os elementos 
africanos. O meu pai é cabo-verdiano, a 
minha mãe é angolana, eu nasci em Por-
tugal e o meu pai era marinheiro. Ele sem-
pre que viajava e regressava a casa trazia-
-me muita música de todos os estilos. Por 
isso, desde pequeno, habituei-me a ouvir 
diferentes estilos musicais, mas quando 
comecei a ouvir house music apaixonei-

(Boddhi Satva), “Rollin My Way” – Tribe 
Records (Zepherin Saint).
Em 2011, o DJEFF editou o seu álbum de 
estreia, “Malembe Malembe”, em cola-
boração com Silvyvi e cria a sua própria 
editora, a Kazukuta Records com a fina-
lidade de editar não só a sua música mas 
também de ajudar outros artistas a mos-
trar o seu trabalho ao mundo através do 
primeiro selo discográfico de electrónica 
nascido em Angola. “Foi a primeira edi-
tora de música electrónica em Angola. 
Na altura em que vivia lá achei que tinha 
lógica tentar potenciar não só a minha 
música, mas também de outros artistas 
angolanos. Foi assim que nasceu a Ka-
zukuta Records, porque há 15 anos atrás 
quando cheguei a Angola as pessoas di-
ziam que eu tocava house music de uma 

-me. Ir para Angola ajudou-me a misturar 
os dois estilos porque tinha os músicos 
angolanos para trabalhar. Aí começou 
esta referência que tornou o DJEFF espe-
cial”, acrescenta.
Os seus temas originais e remisturas ga-
nham força e apoiantes e, num curto es-
paço de tempo, o DJEFF passou a fazer 
parte das playlists de muitos DJs inter-
nacionais, onde se destaca o genial Little 
Louie Vega, metade dos Masters At Work, 
uma verdadeira instituição da música 
electrónica de dança. A colaboração com 
DJ Silyvi dá mais frutos e, em pouco tem-
po, são editados: “Tambuleno”, “Noba”, 
“Malembe” , “Sikama” – NULU Records 
(Anane Vega /Antonello Coghe), “Nawe”- 
Soulgasm Music (The Wizard Brian Coxx /
Alias Rythm), “Mwini” – Offering Records 
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forma diferente e começaram a pedir cd´s 
misturados por mim. Hoje em dia assina-
mos artistas que tenham esta vertente 
mais eletrónica dentro da sua música e o 
objectivo é potencial ao máximo para o 
mundo”, explica.
Em 2013, foi editado “Soldier Ascension”, 
o segundo álbum de originais, com uma 
direcção soulful e uma sonoridade que 
incorpora as raízes africanas, mas mistu-
ra-as com o house ouvido nas pistas de 
todo o mundo. De destacar a colaboração 
com Nelson Freitas em “I Love You”, ou 
Paulo Flores em “Esse Mambo”, entre 
outras. O apoio veio de diferentes qua-
drantes do house mundial e contou com 
menções de Tony Humphries, Rancido, 
Mr. V ou Boddhi Satva, entre outros. Em 
2015, o DJEFF foi convidado para ser um 
dos nomes a representar a cena electró-
nica no Boiler Room Lisboa, cujo set se 
tornou um dos mais aclamados da edição 
portuguesa. 2017 foi o ano de “Gratitu-
de”, o terceiro álbum de originais de DJE-
FF, editado com o selo da sua Kazukuta 
Records e distribuído digitalmente por 
todo o mundo, que inclui temas como 
“So Blessed”, ou “Love Vibration” uma 
colaboração com Ron Caroll, ou ainda 
“Reborn”, uma colaboração com os Ho-
meboyz. 2018 iniciou-se com actuações 
memoráveis em clubs e eventos icónicos, 

como o Watergate de Berlin, no Rex Club 
de Paris e com um convite muito especial 
para tocar num evento de moda e criati-
vidade na Fabrica, da Benetton, em Trevi-
so, Itália. Em Abril, chegou “Labyrinth”, 
um tema que leva o DJEFF até ao topo da 
tabela de vendas do Traxsource, loja que 
convida o DJ a assinar uma mix exclusiva 
e a tomar conta do seu Instagram oficial 
durante um fim de semana. Em Agosto, o 

DJEFF estreou-se no catálogo da Spinnin 
Deep, sub label da gigante Spinnin Recor-
ds, com “ZUGU ZUGU”, uma colaboração 
com Zakes Bantwini que recebeu apoios 
de todos os quadrantes da electrónica 
mundial, com Pete Tong a estrear o tema 
na BBC Radio One, com a FIFA a escolher 
“Zugu Zugu” para musicar a entrada de 
Pogba na Champions League, e com Bla-
ck Coffee ou os Major Lazer a tocá-lo re-
gularmente. Mais recentemente surgiu o 
single Beija Flor, em parceria o Projecto 
Kaya.
Apesar de todo o sucesso alcançado até 
agora, Tiago Barros assume que tem 
“muitos sonhos por concretizar. Um de-
les é tocar no Tomorrowland. Para qual-
quer Dj que toque música eletrónica, o 
Tomorrowland é uma das referências, as-
sim como o festival Coachella, nos EUA. A 
nível de países a única zona onde me falta 
ir é à Austrália, mas deve faltar pouco”, 
assume.
Sempre a lançar música nova, o DJEFF re-
vela que singles nunca vão parar de sair. 
“Estou sempre dentro do estúdio durante a 
semana quando não estou a viajar, por isso 
música não falta para os próximos tempos. 
Aproveito para agradecer a todos os meus 
fãs pelo carinho e pelo suporte. Continuem 
a dar aquela energia positiva, muito obri-
gado e até breve”. L
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Manuel Cargaleiro 
tem novos azulejos em Paris 
e foi duplamente condecorado

dia começou mais português na esta-
ção de metro Champs-Elysées Clemen-
ceau. É uma das estações mais em-

blemáticas de Paris, e acolheu, pela segunda 
vez, um painel de azulejos do ceramista por-
tuguês Manuel Cargaleiro. Aos 92 anos, o ar-
tista português juntou aos painéis de azulejos 
instalados em 1995, novas peças nesta esta-
ção, chamada Estação Cargaleiro. O evento 
contou com a presença do Primeiro-Ministro 
português, António Costa, da Maire de Paris 
Anne Hidalgo, e ainda da Ministra da Cultura 
de Portugal, Graça Fonseca e do Embaixador 
de Portugal em França, Jorge Torres Pereira.
Logo após a inauguração da obra, o mestre 
António Cargaleiro deslocou-se até a Mairie 
de Paris onde foi duplamente condecorado: 
por Portugal e por Paris. Perante dezenas de 
convidados, o artista recebeu a Medalha de 
Mérito Cultural do Governo português, e a 
medalha de Grand Vermeil, a mais importante 
condecoração da capital francesa, entregue 
por Anne Hidalgo, Maire de Paris. 

Uma vida ligada à arte
Manuel Cargaleiro é um desenhador e pintor 
conceituado, mas foi a forma como trabalhou 
a cerâmica que lançaram o seu nome no mun-
do artístico. É reconhecido dentro e fora do 
país continuando empenhando em projectos 
numa altura em que chegou aos 92 anos.
Nasceu em 1927 e foi na infância que desco-
briu a arte da cerâmica numa olaria próximo 
de casa. Foi no princípio dos anos 50 que 
começou a participar em mostras e expo-
sições em Portugal. É ainda nesta década 
que recebe os primeiros prémios artísticos. 
Estudou posteriormente em Itália e França, 
tendo fixado residência neste último país. 
Ao longo da sua vida participou em inúmeras 
exposições colectivas por todo o mundo e, 
individualmente, o seu trabalho foi mostrado 
em cidades como Genebra, Milão, Lausanne, 

Manuel Cargaleiro foi duplamente homenageado em Paris, com a Medalha de Grand-Vermeil, 
a maior distinção da cidade francesa, e a Medalha de Mérito Cultural entregue pelo Governo 
português

O
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Paris, Brasília, Lisboa, Portalegre ou Reims. 
Para além da cerâmica, do desenho e da pin-
tura, Cargaleiro também se dedicou, no final 
do século XX, à tapeçaria. O artista também 
desenvolveu uma ligação especial à cidade 
italiana de  Vietri Sul Mare, actualmente sede 
da Fondazione Museo Artistico Industriale 
Manuel Cargaleiro.

Uma homenagem mais que merecida
Para além da homenagem, o pintor e cera-
mista apresentou, neste dia, os novos painéis 
de azulejos da Estação de Metro de Paris de 
Champs-Elysees–Clemenceau, com acesso 
ao Grand Palais, dando assim continuidade 
ao trabalho do artista nesta estação, onde se 
encontram já vários painéis seus, datados de 
1995 e hoje considerados Património Cultural 
de Paris. Os novos painéis são para o ceramis-
ta “um ramo de flores” que oferece à cidade 
onde vive há mais de 60 anos.
Anne Hidalgo, Maire de Paris, elogiou o tra-
balho do ceramista português com mais uma 
obra de arte pública em França, referindo que 
“muitas vezes nos corredores do metro os 
parisienses estão sempre apressados e cabis-
baixos, mas acho que através destes painéis 
abre-se uma janela de cor para o mundo e 
para Portugal”.
No salão nobre da Mairie, repleto de amigos, 
convidados e personalidades portuguesas e 
francesas, o mestre Cargaleiro, que nasceu na 
pacata aldeia de Chão das Servas, em Vila Ve-
lha de Ródão, foi descrito por António Costa 
como “um verdadeiro embaixador artístico e 
cultural de Portugal em França e no mundo. A 
sua dimensão internacional merece reconhe-
cimento, mas mais do que isso, Manuel Car-
galeiro nunca esqueceu as suas origens. Esta 
é uma forma de fazer justiça pelas inúmeras 
dimensões em que o seu talento e a sua obra 
representam um enorme contributo para a 
arte e a cultura portuguesas”. Além disso, “já 
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tive oportunidade de visitar o Museu Carga-
leiro em Castelo Branco este ano e fiquei mui-
to surpreendido com a riqueza e diversidade 
do acervo do mestre”.
Manuel Cargaleiro recebeu emocionado as 
duas medalhas que falam do seu percurso e do 
seu valor cultural para os dois países. “Não es-
perava nada assim, nem mereço. Eu quero que 
me ponham ao nível dos operários que traba-
lham nas fábricas da cerâmica, mais nada. Eu 
não quero ser mais do que isso”, afirma.
Manuel Cargaleiro confessou ainda que 
Portugal e França são os seus dois amores. 
“Não posso passar sem os dois. Em Lisboa 
estou feliz, mas em Paris também porque 
já a considero a minha terra. Moro aqui há 
60 anos, por isso estou em casa. Não posso 
dizer da qual eu gosto mais, mas evidente 
que estamos sempre ligados à terra onde 
nascemos”. L

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

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

Président : Christine FERNANDES DUCROT

Directeur Général : David FERNANDES

Directrice du pôle entretien : Sandra ALVES
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Cap Magellan e Império 
atribuem bolsas a estudantes 
lusófonos em França

á seis anos que a associação Cap Ma-
gellan e a Império Assurances organi-
zam um evento destinado a conceder 

bolsas de estudos para jovens estudantes 
que descendem ou aprendem o idioma por-
tuguês. O evento tem como objectivo con-
ceder 12 bolsas no total de 1600 euros cada, 
totalmente financiadas pela Império Assu-
rances. O objectivo destas bolsas é recom-
pensar os alunos mais merecedores, cujo 
caminho educacional demonstra seriedade 
e interesse marcante para a formação. O júri 
também esteve atento à situação social de 
cada candidato. 
As bolsas, foram entregues pelo director 
geral da Império Assurances, Diogo Teixeira, 
pelo Cônsul Geral de Portugal em Paris, An-
tónio de Albuquerque Moniz, e pela directo-
ra executiva da Cap Magellan, Luciana Gou-
veia. “Na verdade, o desafio foi lançado pela 
Império à Cap Magellan. Fazia sentido para a 

A associação de jovens lusodescentes Cap Magellan, com a parceria da Seguradora Império, 
atribuíram bolsas de estudo a doze estudantes lusófonos  em França. A acção decorreu no 
Consulado Geral de Portugal, em Paris. A iniciativa é patrocinada pela Seguradora Império 
e teve como critério de selecção o mérito escolar. 

H

Império lançar isto connosco e foi-nos lança-
do o desafio, nós aceitámos naturalmente e, 
desde então, tem acontecido todos os anos. 

Já vamos na sexta edição em que a Império 
renova a confiança na Cap Magellan”, expli-
cou Luciana Gouveia.
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Este ano, a cerimónia das Bolsas Império 
- Cap Magellan foi realizada no Consulado 
Geral de Portugal em Paris, com a presença 
dos 12 vencedores, das suas famílias, organi-
zadores e membros do júri. “Trata-se de uma 
iniciativa, das mais relevantes que fazemos 
anualmente aqui no Consulado. Gosto parti-
cularmente porque trata-se de apoiar 12 jo-
vens que vão ter os seus estudos facilitados e 
que vão poder realizar os seus sonhos. Como 
eles próprios disseram, as bolsas vão ter 
grande relevância no seu percurso de estu-
dantes”, ressalvou o Cônsul António Moniz.
Os estudantes foram escolhidos por um júri 
composto por quatro elementos: um repre-
sentante da Império, um representante da 
Cap Magellan, a Coordenadora do ensino 
português em França, Adelaide Cristóvão e 
a Inspectora geral do ensino de português 
no Ministério francês da educação, Anne Do-
minique Valières. O júri foi particularmente 
sensível ao mérito dos candidatos e à situa-
ção social dos pais, assim como a relação 
com a lusofonia, a motivação de cada um 
e os projectos profissionais respectivos. Os 
alunos têm idades compreendidas entre 17 
e os 20 anos. Na cerimónia esteve presente 
o Cônsul Geral, António Moniz, o director 
geral da Império Assurances, Diogo Teixeira, 
membros da associação Cap Magellan, assim 
como familiares dos alunos vencedores. 
“Queremos mostrar que a Império está 

perto da Comunidade portuguesa, que 
apoia as iniciativas culturais e as associa-
ções de uma forma geral, que são oriun-
das da comunidade portuguesa, para con-
tinuar a fazer viver a nossa comunidade e 
apoiá-la”, disse Diogo Teixeira. 
Desde que o concurso começou, a Cap Ma-
gellan e a Império já atribuiram mais de 70 
bolsas de estudo. “Fiquei muito contente, é 
uma ajuda que permitirá financiar os meus 
estudos, mas igualmente financiar material 
informático que me permite seguir o sonho 

de criação robótica”, revelou Alexis Carva-
lho, um dos premiados. As candidaturas che-
garam de todo o país – “o que mostra que o 
evento tem visibilidade e tem uma visibilida-
de nacional” – e os candidatos vencedores 
residem na região parisiense, mas também 
em Perpignan, Marseille, Nancy, Pau e Bor-
deaux. Os vencedores foram: Ella Butel, Inês 
da Cunha, Manon Douet, Kévin Ferreira, Ale-
xis Martins de Carvalho, Pierre Mendes, Loui-
se Nataf, Benjamin Richard, Diana Rodrigues, 
Marina Sadi e Lucas Vaz dos Santos. L
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Caixa Geral de Depósitos e a Fidelidade 
assinaram um acordo de parceria 
com os Lusitanos de Saint-Maur

Caixa Geral de Depósitos e a Fidelidade firmaram oficialmente 
uma parceria com o clube Lusitanos de Saint-Maur para o res-
to da temporada e a próxima que se iniciará. Já presente nos 

últimos anos, a Fidelidade e seu director administrativo em França, 
Francisco de Oliveira, decidiram fortalecer a sua presença ao lado 
do projecto do Lusitanos de Saint-Maur. Agora, estão acompanha-
dos pela Caixa Geral de Depósitos que, por vontade do seu director 
geral em França, Nuno Luis de Almeida, formalizou esta associação 
com o clube mais português de França. Motivos de felicidade para 
o presidente Mapril Baptista e para todo o clube que, mais do que 
nunca, confirma a sua ambição de voltar ao topo nos próximos anos. 
“Para mim, é muito importante, como presidente do Lusitanos de 
Saint-Maur, ver a Caixa Geral de Depósitos a apoiar o nosso projec-
to. Isso leva-me de volta às origens do clube, quando a associação 
foi criada pelos portugueses, há mais de 50 anos, e o clube conti-
nua mantendo esse vínculo com Portugal e com os portugueses em 
França. Para nós, é uma óptima notícia assinar com a Caixa Geral de 

A Caixa Geral de Depósitos França e o Grupo Fidelidade assinaram um acordo de parceria 
com a equipa de futebol Lusitanos de Saint-Maur. O objectivo do acordo é apoiar o clube rumo 
à subida de divisão. Para ambas as instituições é uma forma de proximidade à comunidade 
portuguesa, apoiando o clube mais português de França.

A
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Depósitos e com a Fidelidade. Só posso estar agradecido”, afirmou Mapril Baptista.
Francisco de Oliveira, director da Fidelidade, também partilhou o mesmo sentimen-
to. “É um vínculo forte que temos com um clube que representa a comunidade por-
tuguesa e esta diáspora que representa Portugal na França. A palavra “Lusitanos” 
fala por si. Já tive o prazer de ver jogos e pretendo voltar ao estádio para levar a 
minha energia para a equipa, para que suba na classificação, mas acredito que não 
é apenas a vontade da Fidelidade, é também a dos dirigentes do clube, da equipa e 
seus adeptos”.  L
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Mosteiro de Moreira da Maia 
abriu as portas a um concerto 
ecuménico, o Moreira´s XMAS Carols

Pastoral da Juventude de Moreira 
da Maia lançou um novo projecto 
que se traduziu na realização de 

um Encontro Ecuménico de Cantares de 
Natal: Moreira´s XMAS Carols. O grupo 
procurou, assim, que este encontro fos-
se uma oportunidade única para se des-
frutar de boa música e de um excelente 
espírito de convívio. O principal objectivo 
foi oferecer à comunidade, e aos jovens, 
de qualquer sensibilidade cristã, um es-
paço de encontro, conhecimento e parti-
lha, através da música. Numa época tão 
forte como a que se vive no Natal, este 
encontro procurou oferecer, a todos os 
que participaram, uma experiência de 
vivência e expressão da fé numa cultura 
jovem, sem preconceitos e socialmente 
assumida e comprometida. “Um concerto 

O Mosteiro de Moreira da Maia abriu as suas portas para um Concerto Ecuménico de Natal, 
o Moreira´s XMAS Carols. O evento, da iniciativa da Pastoral da Juventude de Moreira da Maia, 
teve como objectivo oferecer à comunidade, de qualquer sensibilidade cristã, um espaço de 
encontro, conhecimento e partilha, através da música.

A
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ecuménico consiste, no fundo, na reunião e num espaço 
de encontro para jovens de várias inspirações cristãs, de 
várias profissões de fé e foi isso que lançamos. Convida-
mos vários grupos e reunimo-nos todos numa noite, num 
espaço de convívio onde reina a música que é espaço de 
encontro entre todos”, explicou Diogo Jesus, responsá-
vel da Pastoral da Juventude de Moreira da Maia.
“Todos nós hoje sentimos aqui um calor humano, um ca-
lor espiritual até, uma energia positiva, um sentimento 
de paz, alegria e conforto. Dou os parabéns a este grupo 
da Pastoral da Juventude de Moreira da Maia, fez um tra-
balho fantástico, nota-se que é feito com amor, paixão. 
Esta partilha de emoções, de afectos é tão salutar, saí-
mos todos de coração cheio”, confessou Carlos Moreira, 
presidente da Junta de Freguesia de Moreira da Maia.
O espectáculo contou com diferentes géneros musi-
cais, fazendo parte do cartaz os grupos Mendigo de 
Deus, Follow Him, Ritmo de Fé, Chorus, David Neutel e 
Porto Gospel Music. “É uma das grandes preocupações 
do nosso Papa Francisco e nós só temos de responder 
a esse desafio e tornarmo-nos jovens aberto à comuni-
dade, mas não só à nossa comunidade. Somos todos di-
ferentes, mas somos todos iguais, pelo amor a Cristo e 
centrados no que esta noite não foi pensar em grupos 
específicos mas pensar no nascimento de Jesus Cristo”, 
acrescentou Diogo Jesus.
O mesmo espírito foi partilhado pelo presidente da jun-
ta, “isto é a cultura espiritual que vem ao de cima e isto 
só nos enriquece a todos. Todos têm a sua palavra, todos 
têm a sua mensagem, e essa mensagem passada numa 
forma de musica é fantástico. Todos ficamos a ganhar 
com esta noite”.
O certame foi uma oportunidade para conciliar música 
e espírito de convívio, numa experiência de vivência e 
expressão da fé numa cultura jovem.  O Moreira´s XMAS 
Carols é um evento apoiado pela Paróquia do Divino Sal-
vador de Moreira e pela Junta de Freguesia de Moreira 
da Maia. O certame conta ainda com o apoio e patrocínio 
de dezenas de outras entidades locais, e não só, que se 
associaram à organização.
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Centro Interpretativo da Cerâmica de Pinela
Onde o barro está na essência da gente

Lusopress foi até à terra das “Can-
tareiras”. Mais concretamente Pi-
nela. Aqui, nesta pequena aldeia do 

concelho de Bragança, descobrimos o barro 
como essência das suas gentes e encontra-
mos a única artesã que faz louça de Pinela. A 
conversa com Julieta Rodrigues decorreu no 
Centro Interpretativo da Cerâmica de Pinela. 
A antiga escola da aldeia, abandonada pela 
falta de crianças na região, deu agora lugar a 
um centro onde se pode ver, compreender e 
sentir como a cerâmica faz parte da essência 
da gente de Pinela, com a tradição das can-
tareiras ficou escrita na louça de barro. Nes-
te local, Pinela mostra, preserva, valoriza e 
promove boa parte da sua história. 

O amor pelas Cantarinhas de Pinela
Julieta Rodrigues, como tantas outras rapa-
rigas de Pinela, saiu da aldeia com apenas 
17 anos, para emigrar para França. Não tra-
balhava no barro mas, na sua meninice e ju-
ventude, acompanhava vizinhos e familiares 
na arte da olaria, observava com interesse e 
conta que o barro sempre fez parte da sua 
essência. Por isso, quando regressou à terra, 
já mulher madura, decidiu recuperar aquela 

Julieta Rodrigues abriu 
as portas do Centro 

Interpretativo da Cerâmica de 
Pinela e explicou 

à Lusopress como 
se mantém viva a tradição 

as Cantarinhas de Pinela. 
Uma arte abandonada que 

esta artesã decidiu recuperar.

A arte entretanto perdida. Diz que trabalha 
por amor e com paixão, pelo barro. “Nunca 
fui oleira, mas com vontade sempre de poder 
mexer no barro, trazia qualquer coisa dentro 
de mim, que eu dizia ao meu marido, quando 
eu tiver os meus filhos grandes, eu vou tra-
balhar no barro e sempre com um bichinho a 
mexer que eu queria trabalhar no barro. Não 
trabalhava o barro, mas andei a ajudar a fazer 
cântaros, a dar à roda, ajudei aqui a minha tia 
a trabalhar no barro. Na minha família a can-
tareira era a irmã do meu avô. Em geral, qua-
se todas as casas tinham uma cantareira e em 
casa do meu avô era a irmã dele. Fiquei sem-
pre com uma paixão de pequenina, por não 
me deixarem tocar na roda, fiquei sempre 
com uma paixão de poder tocar, e quando 
os meus filhos cresceram, foi aí que eu decidi 
mudar de vida, vim para o barro e o barro é 
qualquer coisa de mágico”, começou por ex-
plicar Julieta Rodrigues. 
Quando regressa a Portugal, já não existiam 
cantareiras em Pinela, mas Julieta Rodrigues 
procurou um Centro de Formação e, mais 
tarde, abriram um curso de cerâmica. “Vie-
ram os formadores, um do Alentejo e outro 
de Coimbra. Ligaram-me a dizer que iam abrir 

um curso, se eu estava interessada, disse-lhes 
logo que sim e fui logo no dia seguinte ins-
crever-me. Fiz o curso de cerâmica de 1997 a 
1999”. Desde 1999 que Julieta Rodrigues leva 
as Cantarinhas de Pinela à feira e com marca. 
“Na minha louça, em todas as peças, sai um 
selinho que diz Cantarinhas de Pinela, com o 
nome da aldeia. Eu acho que já não há local 
nenhum por aí fora onde não haja um selinho 
onde diz Cantarinhas de Pinela”.
Apesar de ser uma arte difícil e trabalhosa, 
Julieta Rodrigues afirma que “quem corre 
por gosto não cansa. Se andar em baixo, tris-
te com qualquer coisa que não está a correr 
bem, o meu refúgio é o atelier, é o barro, an-
dar a mexer, a sentir. Fecho a porta, começo 
a trabalhar no barro e fico muito melhor”. O 
problema e desafio que se colocam é a continui-
dade. “Tenho andado a insistir, seria para mim 
um enorme prazer ensinar o pouco que sei”.
 
Centro Interpretativo da Cerâmica de Pinela
Mostrar, preservar, valorizar e promover, é 
com este intuito que nasce o Centro Inter-
pretativo da Cerâmica de Pinela. Uma terra 
de “Cantareiras” que durante muitos anos 
produziram loiça única na região e a faziam 
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chegar às localidades vizinhas. A velha escola 
primária que, por ausência de crianças sufi-
cientes, viu as suas portas fechar, foi recupe-
rada, mantendo na sua génese a missão de 
transmitir conhecimento. Este é agora um es-
paço de exposição, de formação, de memória. 
As pequenas cantarinhas que deram fama 
a Bragança são, talvez, as peças mais co-
nhecidas na actualidade da louça de barro 
de Pinela, mas nem sempre assim foi. Esta 
localidade, com forte tradição na olaria, foi 
em tempos o maior centro de produção de 
louça de barro da região. Produzia-se louça 
utilitária, cântaros, alguidares, vasos e mui-
tas outras peças usadas no dia-a-dia pela 
população. Contam os mais velhos que não 
havia família onde não existisse uma “canta-
reira”. Era das mãos das mulheres que saiam 
as famosas peças mas o processo de produ-
ção envolvia toda a família.
Primeiro, era necessário colher o barro. Pe-
los montes da freguesia ou nos poços aber-
tos nas minas de Paredes, procuravam-se os 
veios com o barro mais branco, diziam que 
era o melhor, o mais moldável. Os homens 
enchiam sacos com barro que, com a aju-
da dos animais, transportavam para casa. 
Por norma, esta recolha da matéria-prima 
acontecia em tempo quente, para a terra 
não guardar muita humidade. O barro era 
peneirado com os crivos da farinha, só o pó 
mais fino era aproveitado. O que sobrava, o 
barro mais grosso, era muitas vezes vendido 
pelas aldeias com a finalidade de esfregar os 
potes de ferro.
Mas este barro sozinho não possuía consis-
tência suficiente para ser trabalhado para 
fazer louça. Era necessário acrescentar-lhe 
outro tipo de terra, por regra apanhada 
para os lados de Izeda, a que vulgarmente 

chamavam “o grosso” ou “fermento”. Era 
uma terra mais pastosa, que dava consistên-
cia ao barro de Pinela. De seguida, tudo devia 
ser bem misturado, até fazer “uma bola”, que 
devia repousar dois dias para expulsar a água 
que possuía a mais. Só depois da “bola” pron-
ta, as cantareiras davam início ao processo 
criativo, de joelhos em torno da roda, come-
çavam a dar forma à sua louça. A roda, muitas 
vezes animada pelos mais pequenos, devia 
manter uma velocidade elevada e constante, 
uma mudança na velocidade podia deitar a 
baixo a peça em construção. Um trabalho que 
exigia alguma mestria e muita concentração. 
Preparadas as peças, ainda precisavam de ir ao 
forno, para serem cozidas a elevadas tempera-
turas. Em Pinela, em tempos, havia dois fornos 
de barro comunitários, actualmente resta ape-
nas um. Porque o trabalho da cozedura exigia 
algum tempo e muita lenha, juntavam-se várias 
“cantareiras” para cozer a sua loiça em conjun-
to e não havia qualquer confusão porque cada 
qual possui a sua marca desenhada nas peças. 
Carregar o forno era uma verdadeira arte. Em 
baixo colocavam-se as peças maiores e ia-se 
colocando louça até ao cimo. Mais uma vez, os 
homens iam ao monte recolher lenha para ga-
rantir a cozedura, muitas vezes urzes, que facil-
mente ardiam e criavam brasas suficientes para 
manter o forno com uma boa temperatura. 
Durava horas este processo, por norma a coze-
dura fazia-se ao final da tarde para que a louça 
pudesse permanecer toda a noite no forno e, 
na manhã seguinte, ser desenfornada. A partir 
daí, cada cantareira recolhia a sua louça, pronta 
para vender nas feiras ou de aldeia em aldeia.

Louça de Pinela
A louça de Pinela era habitualmente utilitá-
ria. Contam os mais velhos que as cantari-

nhas foram feitas para oferecer aos mais pe-
queninos, numa altura em que pouco havia 
para lhes dar. Pelo seu reduzido tamanho, 
não tem outra utilidade que não seja a de-
corativa. Foi em Bragança, na Feira das Can-
tarinhas, que nasceu a tradição de oferecer 
cantarinhas às raparigas solteiras, as que 
recebessem mais cantarinhas seriam as mais 
pretendidas pelos rapazes da terra. A tradi-
ção mantém-se e, na Feira das Cantarinhas, 
é habitual comprar estas pequeninas peças 
para oferecer a quem se quer bem. As ori-
ginais, de Pinela, ainda existem graças a Ju-
lieta Rodrigues, que decidiu recuperar esta 
arte tradicional e manter o nome de Pinela 
associado à olaria.
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Catarina Mestre
Prodígio da natação precisa de apoios 
para sonhar com os Jogos Olímpicos

atarina Mestre tem 19 anos e é nada-
dora de competição pelo Clube de Na-
tação de Lisboa.  Vê-la dentro de água 

é vê-la feliz. A água e a natação fazem parte 
da sua vida desde sempre. “Lembro-me de 
nadar desde sempre. Comecei com adapta-
ção ao meio aquático com apenas três anos, 
influenciada pelo meu irmão que já pratica-
va natação. Quando cheguei à competição 
comecei a desenvolver ainda mais o gosto 
por nadar e estar na água bastantes horas”, 
começou por contar.
Catarina tem talento, mas no desporto é pre-
ciso muito mais: luta e persistência. “Estive 
no Sporting toda a minha vida, ou seja, desde 
que comecei a nadar até aos meus 16 anos. 
Depois, parei um ano. Senti que não estava 
no meu ambiente, não sentia propósito no 
que fazia diariamente. Posteriormente surgiu 

C
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Julieta Rodrigues abriu 
as portas do Centro 

Interpretativo da Cerâmica de 
Pinela e explicou 

à Lusopress como 
se mantém viva a tradição 

as Cantarinhas de Pinela. 
Uma arte abandonada que 

esta artesã decidiu recuperar.

a criação do Clube de Natação de Lisboa e fiz 
logo parte dos originais que criaram a equipa. 
Começámos sem piscina, mas agora temos 
a ajuda da Junta de Freguesia das Avenidas 
Novas que nos apoia com a cedência da pisci-
na, onde podemos estar à vontade”, explica 
a nadadora.
Hoje, Catarina Mestre está de volta às pisci-
nas representando o Clube de Natação de 
Lisboa. “Agora sinto mais sintonia com o 
clube que represento, sinto-me bem. Aqui 
existe lealdade, união, não importa se temos 
mínimos olímpicos ou se estamos a aprender 
a nadar. Aqui estamos ligados e isso nota-se 
no ambiente”.
No Sporting, Catarina Mestre sempre conse-
guiu obter mínimos nacionais e foi alcançando 
vários pódios, apesar da dificuldade. “Agora, 
depois de mudar de clube, consegui melhorar 
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os meus recordes pessoais todos, consegui 
ter um recorde regional de 50 costas e nos 
últimos três anos sou a única ‘costista’ que 
consegue medalha aos 50, 100 e 200 metros 
consistentemente nos nacionais que temos”.
Resultados invejáveis, mas só alcançados 
com muitos espírito de sacrifício. “A minha 
rotina de treino é exigente. Começo no Ja-
mor das 6h às 8h30 da manhã dentro de 
água e depois sigo para o ginásio, onde a 
duração depende dos dias e da carga des-
tinada a esse dia. O treino da tarde é entre 
as 8h/9h30, com ginásio antes. A minha vida 
pessoal é pouco ou nada existente porque 
ligo muito à natação e àquilo que ela repre-
senta para mim. Estar aqui para mim não é 
um sacrifício porque estou muito focada no 
meu objectivo final. Nunca foi fácil conciliar 
a escola, mas sempre foram sensíveis comi-
go”. O trabalho árduo e diário de Catarina 
Mestre tem um objectivo: “estou focada em 
garantir mínimos olímpicos, estar presente, 
e fazer história na natação portuguesa”. O 
primeiro objectivo, a curto prazo, é ainda 
tentar a presença em Tóquio 2020, pois sen-
te que tem “uma curva ascendente de cres-
cimento e de base pessoal para melhorar. 
Caso não consiga, tenho todo o tempo para 
me preparar para os Jogos Olímpicos de Pa-
ris, em 2024”.

A importância dos patrocínios
Numa época em que se fala de números im-

pressionantes praticados no mundo do fu-
tebol, Catarina Mestre lamenta a falta de 
apoios para a natação. “Na rua, ninguém 
conhece nadadores, porque só se fala de fu-
tebol, que é o desporto mais investido em 
Portugal e também na Europa. A minha ideia 
é mudar isso”, afirma. Por isso, para melho-
rar e poder continuar a praticar aquilo que 
gosta, sublinha a importância de contar com 
apoios. “Natação é um desporto que, apesar 
de não parecer, é dispendioso. Pode-se pen-
sar que é apenas uma touca, óculos e fato 
de banho, mas a nível de fatos técnicos para 

as provas são dispendiosos, as deslocações 
para os treinos, tudo é dispendiosos. Tudo 
tem certos custos, que sem um parti-time 
é mais complicado de suportar. Os patrocí-
nios podiam ajudar mais. Seria muito impor-
tante ter apoio por menor que seja. Não é 
fácil praticar estas horas todas aquilo que 
gosto, seguir aquilo que gosto, seria muito 
importante ter patrocínio, dava-me outra 
confiança para encarar as provas e poder re-
presentar Portugal nos Jogos Olímpicos, em 
Mundiais e em Europeus também”, conclui, 
apelando a um apoio.
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incentivo e apoio do regresso dos emigrantes a Portugal é, 
neste momento, uma questão importante para o nosso país 
e, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou, 

na Assembleia da República, um projeto de resolução recomendan-
do ao Governo apoie a criação de um Portal do Emigrante e de um 
Guia de Regresso do Emigrante. Deixo aqui as linhas principais desse 
documento: 
“Os portugueses encontram-se pelo mundo inteiro. Portugueses de 
todas as idades, com atividades dispersas, com pequenas e grandes 
conquistas; mas não deixam de ser portugueses. Muitos deles, mes-
mo de segunda geração, mantêm sempre a sua nacionalidade por-
tuguesa e, com isso, os seus direitos. Pode considerar-se um caso 
de identidade cultural de relevo, dado que nem todos os países têm 
estas características.
Assim, realça-se que, para além de se manter português, há também 
que ter oportunidade para ter contacto suficiente para se sentir 
português, por exemplo, através de redes que potenciem a nossa 
diáspora.
Quando olhamos para políticas de emigração na Europa contempo-
rânea, podemos distinguir as políticas de emigração das políticas 
das diásporas. Neste espectro, políticas de emigração são todas as 
políticas que facilitam ou restringem a mobilidade (saídas ou regres-
sos) através das fronteiras internacionais. Exemplos disso incluem 
acordos sobre trabalho sazonal ou recrutamento permanente, polí-
ticas de regresso, esquemas de retenção, portabilidade de direitos 
e restrições de saída.
As políticas de diáspora não abrangem apenas a criação tradi-
cional de redes que estabelecem uma conexão com indivíduos e 
comunidades no estrangeiro (por exemplo, através de alcance a 
divulgação cultural e educativa) mas também políticas de envol-

Carlos Gonçalves
Deputado do PSD eleito pelas Comunidades

vimento das pessoas. Estas visam proporcionar aos emigrantes 
e aos membros da diáspora um conjunto de direitos e obriga-
ções através de políticas de cidadania, como o direito de voto, 
dando-lhes ferramentas para uma melhor integração socioeco-
nómica no país de origem ou de destino - tais como esquemas 
de tributação, portabilidade de direitos e reconhecimento de 
qualificações.
Ao mesmo tempo existem diversas referências negativas dos jovens 
emigrantes quanto à forma como trabalham os consulados, conside-
rando-os muito burocratizados, com horários de atendimento muito 
reduzidos, com atrasos a pedidos de renovação de passaportes e 
cartões de cidadão, entre outros problemas. Neste sentido, os por-
tugueses que se encontram pelo mundo, apesar de exercerem as 
suas atividades profissionais ou de lazer lá fora, deixam de poder 
usufruir dos seus direitos. Não porque não os tenham, mas sim por-
que a falta de informação, a burocracia e os horários de funciona-
mento dos consulados impossibilitam que estes portugueses exer-
çam os seus direitos. Esta excessiva complexidade acaba por afastar 
os portugueses da sua pátria, enfraquecendo o elo existente entre 
os que partem e os que ficam. Podemos então afirmar que temos 
emigrantes portugueses de jure e não de facto.
Um aspeto administrativo que iria melhorar os procedimentos tanto 
na ótica do português emigrado como dos serviços consulares seria 
a simplificação do processo de renovação do Passaporte.
Hoje, para renovar o Passaporte, é necessário ter Cartão de Cidadão 
válido. Deste modo, se o Cartão de Cidadão se encontrar caducado 
ou se se tiver extraviado, o cidadão tem primeiro de se deslocar ao 
consulado para renovar este documento de identificação pessoal, 
regressando outra vez para o recolher e pedir o Passaporte, repetin-
do novamente a ida ao consulado para levantar este último. O mes-

O apoio ao regresso 
dos emigrantes a Portugal
O
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mo se coloca quando nasce uma criança, sendo necessário duplicar 
as deslocações ao consulado. Se em alguns casos os consulados 
mais próximos são acessíveis, em muitos países, em especial, fora 
da Europa, ficam a centenas de quilómetros de distância, causando 
dificuldades acrescidas aos emigrantes.
Ainda acerca dos consulados e embaixadas, e de modo a promover 
o trabalho realizado por artistas portugueses, que vivam em Portu-
gal ou no estrangeiro, seria importante a realização de exposições 
que promovessem o trabalho destes artistas, de forma que todos 
aqueles que se deslocassem a uma destas instituições pudessem 
apreciar e valorizar o talento e obra destes portugueses.
As diásporas são, portanto, relevantes em diversos aspetos. Em 
primeiro lugar, do ponto de vista da ciência política, uma diáspo-
ra fortemente conectada pode ser utilizada pelo país de origem 
para influenciar as instituições nos países de destino. As vanta-
gens de manter ligações com os emigrantes e os seus descenden-
tes é também vista como forma de manter acesso a uma rede de 
capital humano mais amplo, rendimentos estrangeiros adicionais 
na forma de remessas, e potenciais investimentos.
Estas diásporas não são apenas compostas dos emigrantes que 
partiram, mas igualmente dos descendentes desses mesmos emi-
grantes que, embora possam não ter nascido em Portugal, man-
têm uma ligação através dos seus pais e da sua família, muita da 
qual permaneceu em Portugal. É, portanto, fulcral não esquecer 
esses elementos tão importantes da nossa diáspora.
Mas se há portugueses que emigram, também existem portu-
gueses que gostariam de regressar. O inquérito de 2017 realiza-
do pela Fundação AEP dá-nos algumas estatísticas importantes 
acerca das intenções de regresso dos emigrantes portugueses 
entrevistados: sabemos que 65% dos inquiridos pensa regressar 
a Portugal, embora nem todos com planos definidos para o re-
gresso, enquanto 56,4% deles desejaria vir a ter uma atividade 
empresarial em Portugal, apesar de 80,4% indicar como prazo 
expectável para a materialização desse investimento um período 
superior a 3 anos. 
Os fatores que explicam o não regresso imediato a Portugal pren-
dem-se sobretudo com motivos profissionais - 57,8% dos inquiri-
dos revela as baixas oportunidades de carreira existentes no país, 
enquanto que 51,7% refere os baixos salários na profissão que de-
sempenham. Mais uma vez, o mercado e as condições de trabalho 
revelam ser fatores determinantes. 
Também o estudo “Motivações para um eventual regresso de emi-
grantes a Portugal”, no qual são realizadas 32 entrevistas a portu-
gueses entre os 25 e os 55 anos a residir no estrangeiro, revela que 
27 dos 32 entrevistados não tem intenções de regressar no curto ou 
médio prazo. São tendencialmente aqueles com habilitações mais 
elevadas que se mostram mais dispostos a regressar, embora a ma-
terialização do seu regresso, tal como mencionado anteriormente, 
seja mais complicada, sendo a principal razão para a permanência a 
perceção de que em Portugal não conseguiriam ter o mesmo nível 
de vida do que dispõem no estrangeiro.
Mas, se os jovens emigrantes portugueses apontam o mercado 

de trabalho nacional e os respetivos salários como sendo fatores 
de desmotivação para quem regressa, o que os motiva então a 
regressar?
As motivações para as intenções de regresso dos emigrantes podem 
dividir-se em três principais fatores:
- Fatores sociais: conforto em determinados ambientes sociais, po-

líticos e culturais, relações de género, número de migrantes que 
reside no país de destino, etc.;

- Fatores profissionais: que incluem salários, condições e instalações 
de trabalho, e oportunidades para desenvolvimento profissional;

- Fatores pessoais e familiares: motivações individuais, alteração da 
estrutura familiar e, ainda, a sua manutenção (como o apoio a ele-
mentos idosos), bem como redes de amizade. 

Estas três componentes são de extrema importância nas intenções, 
no processo de decisão e no movimento de regresso entre países 
de origem/destino, permitindo assim a construção da intenção de 
regresso.
É então necessário, como já explanado anteriormente, centralizar 
a informação acessível aos emigrantes que, além de informação 
meramente consular, deverá também conter informação acerca de 
atividades da diáspora e também atividades em Portugal, de modo a 
estabelecer uma ligação entre os que partem e os que ficam.
Assim, relevando o acima referido e ao abrigo das disposições cons-
titucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido 
Social Democrata vem propor que a Assembleia da República reco-
mende ao Governo que:
1. Apoie a criação de um Portal do Emigrante, com um sistema de 

registo simples onde seja reunida a informação relevante para 
quem se encontra fora de Portugal, incluindo informação consu-
lar, informação sobre atos eleitorais, potenciais oportunidades de 
negócio, eventos da comunidade, entre outros, de forma a refor-
çar políticas de envolvimento de diásporas, através do reforço de 
informação e benefícios para os seus membros;

2. Elabore um Guia de Regresso do Emigrante, no qual se devem 
detalhar oportunidades de emprego e negócio e informações 
sobre alojamento e habitação, dividido por regiões, para que os 
emigrantes portugueses que pretendam regressar consigam ter 
acesso a esta informação importante, para uma tomada de deci-
são consciente.

3. Altere os procedimentos de forma a que seja possível submeter 
o pedido de renovação do Passaporte em simultâneo com o pe-
dido de renovação do Cartão de Cidadão. O pedido simultâneo 
de documentação deve ser aplicável igualmente para a primeira 
emissão, tornando mais eficiente o processo de registo de crian-
ças portuguesas residentes no estrangeiro.

4. Promova a cultura portuguesa e a ligação dos emigrantes a Portu-
gal, através de exposições compostas por obras de autores portu-
gueses, nas Embaixadas e Consulados.”

Espero que, tendo em conta a relevância desta matéria, o Governo 
de Portugal possa acolher estas sugestões e trabalhar para pro-
mover e apoiar efetivamente o regresso dos nossos emigrantes 
a Portugal. L
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O Autocarro N.º2 rolou 
para o Funchal para assistir 
ao famoso fogo-de-artifício 
de fim do ano

iniciativa nasceu de um “sonho” do 
nosso amigo Victor que queria ofe-
recer à sua querida Doroteia uma 

“lua-de-mel” na Madeira, para celebrarem 
no fim do ano 2019 os 50 anos de vida em 
comum. Assim deveria ser, se não existisse 
o já incontornável e inseparável grupo de 
amigos do autocarro Nº2.
Então, o amigo Manuel Pinto Lopes teve a 
excelente ideia de propor aos membros do 
Autocarro Nº2 a ida à Madeira para o São 
Silvestre.

A Madeira é um presépio, 
plantado no meio do oceano 
Lançada a ideia, foi constituída uma equipa 
de choque para realizar esta autêntica aven-
tura dificilmente realizável sobre esta for-
ma, mas que se tornou possível graças aos 
amigos madeirenses e membros do Auto-
carro Nº2, Marcelino e Nathalie Ribeiro que 
prontamente se ofereceram.
Encontrar o Hotel mais bem situado para 
assistir ao fogo-de-artifício, organizar as 
visitas aos sítios pitorescos e de interesse 
histórico-cultural, encontrar os restaurantes 
para podermos degustar as especialidades 
da cozinha madeirense e conhecermos a sua 
terra Natal.
O Manuel Pinto Lopes teve a difícil tarefa de 
organizar o grupo, sabendo à partida que 
uma parte dos membros do Autocarro Nº2 
não poderiam ir à Madeira por razões pes-
soais, mas que havia amigos que se queriam 
juntar a nós para esta extraordinária aven-
tura.

16-26-36-46-56
Poderiam ser os números do loto, mas não, 
foi assim que começou a formação do gru-
po, os primeiros 16 inscritos alguns ainda 
indecisos, transformaram-se sucessivamen-
te com amigos dos amigos até atingirem no 
final 56 pessoas que estiveram presentes na 
passagem do ano 2019/202O. 

A Um verdadeiro sucesso, que contempla o 
esforço dos nossos amigos Marcelino Na-
thalie, Marie Noëlle e Manuel Pinto Lopes.

Viagem de sonho, olhos maravilhados, 
sensações fortes e corações solidários
Não nos vamos alongar muito, as fotos rea-
lizadas com mestria pela nossa amiga Marie 
Noëlle que imortalizam os momentos de 
alegria e felicidade por nós vividos, falaram 
muito mais e melhor que qualquer narrativa 
por muito boa que seja.
Porém, não pudemos deixar de evocar o pe-
dido feito pela Nathalie Ribeiro através do 
Autocarro nº2, à Rádio Alfa, à Lusopress, à 
Academia do Bacalhau de Paris, à Associa-
ção Portuguesa de Benfeitoria, Santa Casa 
da Misericórdia de Paris e aos empresários 
Carlos de Matos e Mapril Baptista, para aju-
darem a Gabriela e a Martinha, duas irmãs 
que vivem no Funchal e que necessitam de 
duas cadeiras de rodas e de uma carrinha 
adaptada ao seu handicap para puderem 
sair de casa.
Voltaremos a falar aqui na nossa revista 
quando recebermos a informação exacta do 
que é necessário comprar e os custos para 
lhes proporcionar uma vida melhor.

A Madeira, tem mais encanto 
na hora da despedida
Esta conhecida balada dos estudantes de 
Coimbra, foi adaptada para que o grupo a 
pudesse cantar durante a visita, mas temos 
que reconhecer que a “A Pérola do Oceano“ 

não é encantadora só na hora da despedi-
da, o seu encanto está na forma acolhedo-
ra como recebe as pessoas, na sua beleza 
natural e na autenticidade das suas aldeias 
e vilas.
A Nathalie, o Marcelino e os filhos foram os 
autênticos embaixadores do Turismo Madei-
rense, pela maneira como nos receberam e 
organizaram a nossa estadia durante 6 dias 
no Funchal.

Um Programa personalizado e com critérios 
de turismo selectivo
Dia 28 instalação e jantar no Hotel Ocean 
Garden situado no flanco da falésia e perto 
do Miradouro do Pináculo, com vista pano-
râmica para o mar e para a cidade do Fun-
chal.

Dia 29 visitas: Câmara de Lobos, Cabo Girão, 
Ribeira Brava, almoço no restaurante pano-
râmico giratório em São Vicente e visita às 
piscinas naturais de Porto Moniz.

Dia 30: Visita à Camacha, Pico do Areeiro e 
Ribeiro Frio, almoço em Santana e visita às 
famosas Casinhas de Santana.
Partida para Porto Da Cruz, Machico e Pon-
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ta de São Lourenço. Jantar no Restaurante 
“Quinta Estação“ antigo edifício reabilitado 
da Rádio Funchalense, situado no Pico dos 
Barcelos e com uma vista sobre as surpreen-
dentes iluminações de Natal.

Dia 31: Visita do Jardim Botânico, Mercado 
dos Lavradores e almoço no restaurante o 
Lagar em Câmara de Lobos.
Jantar de fim do ano na sala privada e pa-
norâmica do hotel, todos aperaltados com 
elegância e boa disposição, o casal Manuel e 
Emília Oliveira, com a alegria estampada nos 
rostos deram o “lamiré“ para o começo da 
noite que se anunciava inesquecível.

Os jovens, do Autocarro Nº2 
também fizeram parte da festa
Chapéus dourados para os cavalheiros, co-
roas com diamantes para as damas numa at-
mosfera festiva, com atrações e Banda Mu-
sical, mas as vedetas da noite eram os jovens 
presentes que nos transmitiam a frescura do 
olhar e a garantia que estes encontros dos 
amigos do Autocarro Nº2 vão perdurar.
Perto da meia-noite tudo a postos para as-
sistir ao que o livro dos recordes Guinness 

considera de “o maior espetáculo pirotécni-
co do Mundo”.
13 cruzeiros fundeados na baía do Funchal 
com cerca de 30 000 pessoas a bordo, todos 
iluminados e a proa voltada para a terra.
O Autocarro Nº2 estaciona no terraço do 
hotel com vista para toda a cidade e para a 
baía, todos com o copo de champagne e 12 
passas na mão, olhos bem abertos, prontos 
para viver o grande momento.

Nenhum ser humano, deveria morrer sem 
assistir ao fogo-de-artifício do Funchal
O tema escolhido este ano “Madeira em Fes-
ta“ inspirado das tradições madeirenses do 
Natal e com cores dominantes: laranja, dou-
rados e prateados, custo da operação um 
milhão de euros.
Começa a contagem das 24 badaladas dos 
sinos da Torre da Sé do Funchal, o Novo Ano 
é anunciado com cerca de 170 000 tiros de 
fogo, repartidos por 38 postos espalhados 
pelas falésias funchalenses (anfiteatro natu-
ral ) e dois batelões no mar. 
Durante 8 minutos o céu do Funchal é inun-
dado por uma sinfonia colorida de “mil co-
res” ao ritmo da explosão dos 8 317 quilos 

de explosivos, o espectáculo é grandioso e 
fantasmagórico, fascinando todos os pre-
sentes cujos olhares exprimem a felicidade e 
alegria — o sonho tornou-se realidade.
Todos são unânimes, jamais poderemos es-
quecer este fim do ano na Madeira.

Dia 1: Descanso e jantar no hotel 
Dia 2: Subida de teleférico para a Vila do 
Monte e a descida para o Funchal, 2Km, em 
10 minutos nos tradicionais Carros de Cesto 
que podem atingir 80 Km hora.
Hoje é uma incontornável atração madeiren-
se e o testemunho do meio de transporte 
utilizado no passado.
Quero ir à minha terra, quero ver as minhas 
gentes, ouvir os sinos da Serra, tocarem ale-
gremente
Um dos momentos marcantes da nossa via-
gem foi a passagem na aldeia de Curral das 
Freiras, terra natal dos nossos anfitriões 
com o almoço na antiga escola, agora sede 
da Associação Refúgio da Freira e na qual 
nos foi servida a famosa Sopa de Castanhas.
A autenticidade dos testemunhos que en-
contrámos através das pessoas que mantêm 
vivas as tradições e costumes da região, a vi-
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sita do maior Presépio da Madeira ,realizado 
pelos membros da Associação que testemu-
nha o fervor religioso existente na aldeia, fi-
caram para sempre na nossa memória. Para 
marcar a nossa passagem em Curral das Frei-
ras e para terminar a nossa viagem à Madeira, 
nada melhor que fazer uma grande surpresa 
ao Marcelino que festejava o seu aniversário.
Com a cumplicidade da Nathalie e de toda a 
família, sem que ele esperasse todo o grupo 
do Autocarro Nº2 se apresentou no restau-
rante onde ele se preparava para jantar só com 
alguns familiares mais próximos. 
Festa rija, danças folclóricas, canções e música 
para dançar num ambiente de amizade e fran-
ca camaradagem onde não faltou um grande 
momento de pura emoção. O grupo do auto-
carro N2 para agradecer ao casal Ribeiro a for-
ma como nos recebeu e organizou a nossa es-
tadia, ofereceu-lhes uma viagem a Lisboa com 
estadia e 2 bilhetes para o jogo Benfica Braga 
na Catedral da Luz. No final foi cantada por to-
dos os presentes a balada da despedida que foi 
escrita para esta viagem à Madeira.
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Unir os Portugueses
A Lusopress que está na origem da criação 
do Autocarro Nº2 regozija-se por esta ini-
ciativa e felicita os amigos Marie Noëlle e 
Manuel Pinto Lopes, Marcelino e Nathalie 
Ribeiro a quem se deve o sucesso desta ma-
ravilhosa descoberta da Ilha da Madeira.
Saúda os Madeirenses em geral e a aldeia de 
Curral das Freiras em particular, pelo carinho 
como nos receberam.

Uma saudação muito especial ao Senhor An-
tónio Camacho a quem agradecemos a ofer-
ta de 56 colheres de pau típicas da aldeia, 
que fabricou manualmente para oferecer 
aos membros do Autocarro Nº2.
Ao amigo Anacleto pela sua dedicação e tra-
balho para manter vivas as tradições da sua 
terra e a maneira calorosa com que nos re-
cebeu na Associação Refúgio da Freira. L

Lusopress | LAZER
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Padre Nuno Aurélio
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Paris

ogo a seguir ao dia de Natal, as vi-
trinas das lojas anunciavam promo-
ções e descontos, chamando de 

novo a atenção dos consumidores. Entre 
trocas e quem aproveita para fazer (mais) 
compras, as lojas lá se (re)animam de fer-
vor e entusiasmo. Nem sei como há ainda 
espaço em casa para tanta coisa. Recordo-
-me muitas vezes das palavras do seu Diá-
rio, em que Miguel Torga, gigante maior da 
língua portuguesa - que por falta de apoio 
ideológico (e por nunca ter apoiado ne-
nhuma ditadura comunista, tal como So-
phia...) não foi premiado com um Nobel da 
Literatura - diz com a clareza sucinta dos 
profetas bíblicos: «Temos tudo, falta-nos o 
essencial» (vol. XVI). Talvez por isso, ande 
tanta gente perdida e insatisfeita, de saldo 
em saldo, à procura da boa oportunidade, 
do bom negócio, de qualquer coisa que lhe 
falte e que nunca encontra... 
Também por isto, o Santo Padre Francisco 
escreveu uma Carta Apostólica sobre o sig-
nificado e importância do Presépio a que 
chamou «Sinal Admirável». E se muitos já 
arrumaram o presépio, ele é a imagem que 
devia ficar-nos duma atitude permanente: 
como os pastores, somos convidados a co-
locar-nos espiritualmente a caminho, atraí-
dos pela humildade d’Aquele que Se fez 
homem a fim de Se encontrar com todo o 

L homem, e a descobrir que nos ama tanto, 
que Se uniu a nós para podermos, também 
nós, unir-nos a Ele, como diz o Papa. 
A fonte segura deste nascimento é o Evan-
gelho. E nele São Lucas diz-nos: «Chegou 
o dia de ela dar à luz e teve o seu Filho pri-
mogénito. Envolveu-O em panos e deitou-O 
numa manjedoura, porque não havia lugar 
para eles na hospedaria.» (Lc 2, 6-7).
Jesus é colocado numa manjedoura, que, 
em latim, se diz praesepium, donde vem 
a nossa palavra presépio. Ao entrar nes-
te mundo, o Filho de Deus encontra lugar 
onde os animais vão comer. A palha torna-
-se a primeira cama para Aquele que Se há 
de revelar como «o pão vivo que desceu 
do céu» (Jo 6, 51). Uma simbologia, que 
já Santo Agostinho tinha entrevisto quan-
do escreveu: «Deitado numa manjedoura, 
torna-Se nosso alimento». O sacramento 
da Eucaristia, na Missa, é a presença con-
tinuada de Jesus: já não é mais o Menino-
-Deus ao colo da Mãe, mas é o Filho de 
Deus feito homem e tornado alimento so-
bre a mesa do Altar, vivo nas nossas mãos, 
boca e coração.
Durante os dias do Natal, talvez o presépio 
feito em casa fique meio esquecido e es-
condido debaixo da árvore, sinal cristão da 
vida imortal que Jesus nos traz. Como diz 
o Papa Francisco: «o Presépio manifesta a 

O Presépio de Natal:
Vitrina da vida

ternura de Deus. Ele, o Criador do universo, 
abaixa-Se até à nossa pequenez. É fascinan-
te vermos que Aquele que nasceu de Maria 
é a fonte e o sustento de toda a vida. Em 
Jesus, o Pai deu-nos um irmão, que vem pro-
curar-nos quando estamos desorientados e 
perdemos o rumo, e um amigo fiel, que está 
sempre ao nosso lado; deu-nos o seu Filho, 
que nos perdoa e levanta do pecado».
As luzes de natal que «transfiguram» mui-
tas das nossas cidade e vilas e quase se 
tornam cartaz turístico, ainda se mantém 
mais uns dias. O Papa Francisco recorda 
que, no presépio, representa-se o céu es-
trelado na escuridão da noite. Fazemo-lo 
não apenas para sermos fiéis ao Evange-
lho, mas também pelo significado que 
possui. Pensemos nas muitas vezes que 
a noite envolve a nossa vida: escuridão 
do pecado, da solidão, do sofrimento, da 
tristeza, da ausência. Pois bem, mesmo 
em tais momentos, Deus não nos deixa 
sozinhos, mas faz-Se presente para dar 
resposta às questões decisivas sobre o 
sentido da nossa existência: Quem sou eu? 
Donde venho? Por que nasci neste tempo? 
Por que amo ou não sou amado? Por que 
sofro? Porque falho e erro? Por que hei-de 
morrer? Etc. Foi para dar uma resposta a 
estas questões que Deus Se fez homem. A 
Sua proximidade traz luz onde há escuri-
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dão, traz a certeza onde há dúvida e ilumi-
na a quantos atravessam as trevas da dor 
(cf. Lc 1, 79). Jesus é a nossa luz, Deus fei-
to um de nós, para nos iluminar e guiar. 
Todos os LED’s e Watts dizem-nos isso: 
mas quem tem ainda olhos para o ver e 
memória para o recordar?
Em muitos presépios, sobretudo nos de 
maior dimensão, aparecem representa-
das as ruínas de casas e palácios antigos 
que, nalguns casos, substituem a gruta 
de Belém tornando-se a habitação da 
Sagrada Família. O Papa diz que «aque-
las ruínas são sinal visível sobretudo da 
humanidade decaída, de tudo aquilo que 
cai em ruína, que se corrompe e se des-
faz. Este cenário diz que Jesus é a novi-
dade no meio dum mundo velho, e veio 
para curar e reconstruir, para reconduzir 
a nossa vida e o mundo ao seu esplendor 
primeiro». 
E porque a questão ecológica está na 
ordem do dia e das preocupações ac-
tuais, até ela se torna presente no ce-
nário do Natal, como O Santo Padre 
recorda: «Ao colocarmos no Presépio 
as montanhas, os riachos de água, as 
ovelhas e os pastores, (...) lembramos, 
como anunciaram os profetas, que toda 
a criação participa na festa da vinda do 
Messias. (nº 5).»

No Presépio, as figuras dos pastores e 
dos simples executando os mais diversos 
ofícios, lembram-nos que Deus Se faz 
homem para aqueles que mais sentem a 
necessidade do Seu amor e pedem a Sua 
proximidade. Jesus, «manso e humilde 
de coração» (Mt 11, 29), nasceu pobre, 
levou uma vida simples, para nos ensinar 
a identificar o mais importante e a viver 
do essencial, que nunca Lhe faltou. 
Do Presépio surge, clara, a mensagem 
de que não podemos deixar-nos iludir 
pela abundância, pelo excesso, pelo 
bling-bling e por tantas propostas pas-
sageiras de felicidade. Nascendo no 
Presépio, o próprio Deus dá início à 
única verdadeira revolução que dá es-
perança e dignidade aos pequeninos, 
aos marginalizados: a revolução do 
amor e da ternura, da compaixão e da 
misericórdia, da paciência e confiança. 
Do Presépio, e cheio duma força meiga, 
Jesus Menino-Deus verdadeiro, chama 
todos à partilha com os últimos, como 
caminho para um mundo mais humano e 
fraterno, onde ninguém seja excluído e 
marginalizado (cf. n 6) diz o Papa Fran-
cisco, que acrescenta: 
«O coração do Presépio palpita na figu-
ra do Menino Jesus. Assim Se apresenta 
Deus a nós: num menino, para fazer-Se 

acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza 
e fragilidade, esconde o Seu poder que tudo 
cria e transforma. Parece impossível, mas é 
assim: em Jesus, Deus foi criança e, nesta con-
dição, quis revelar a grandeza do seu amor, 
que se manifesta num sorriso e nas suas mãos 
estendidas para quem quer que seja. O após-
tolo João resume assim o mistério da Incarna-
ção: «De facto, a vida manifestou-se» (1 Jo 1, 
2). O Presépio faz-nos ver, faz-nos tocar este 
acontecimento único e extraordinário que 
mudou o curso da história e a partir do qual 
também se contam os anos, antes e depois 
do nascimento de Cristo. (...) O Presépio, ao 
mesmo tempo que nos mostra Deus tal como 
entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a 
nossa vida inserida na de Deus; convida a tor-
nar-nos seus discípulos, se quisermos alcançar 
o sentido último da vida.» (nº 8).
Pois é... O Presépio é mesmo a vitrina onde 
podemos contemplar a nossa existência e to-
das as potencialidades que ela tem. Não fica 
nunca em saldos, porque Deus nunca diminui 
nem faz descontos ao Dom infinito de amor e 
de vida que nos fez em Seu Filho Jesus. 
Bom 2020: o ano novo não nos dá nada, 
nem traz novidades com ele. Somos nós 
que lhe daremos tudo o que for belo, bem, 
bom e verdadeiro, porque Cristo, presen-
te de Deus, está connosco. Com Ele é Natal 
sempre. L
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Rui Gomes Pedro divide o seu 
tempo entre França e Portugal 

e entre a execução 
de projectos de gestão e a 
docência. Tem um currículo 

invejável no que diz respeito 
à sua formação académica 

e aos projectos desenvolvidos 
até ao momento. 

Está agora a desenvolver 
o projecto Monsanto Verde, 

implementado através de um 
modelo de gestão 

e desenvolvimento 
sustentável. 

Rui Gomes Pedro
Monsanto Verde reflecte 
um novo conceito de vida

ortuguês, mas cidadão do mundo. É 
assim que se pode ver a vida de Rui 
Gomes Pedro, de acordo com o seu 

percurso profissional. Nasceu em 1969 em 
Leiria, de onde recorda ainda os tempos 
passados no monte, a rega das árvores, as 
idas à praia, sobretudo na Nazaré e, mais 
tarde, em São Pedro de Moel. Começou a 
trabalhar cedo, com apenas 13 anos, na em-
presa do seu pai, uma fábrica de confecção 
de vestuário em pele. Com 16 anos tornou-
-se trabalhador-estudante e, com 18 anos, 
ganhou uma bolsa para estudar em Poitiers. 
Hoje, Rui Gomes Pedro tem duas licenciatu-
ras, de DESCAF-Comércio Internacional em 
1993 na Escola Superior de Comércio em 
Poitiers, França, e de Gestão e Organização 
de Empresas em 1996 no ISEG-Lisboa. Termi-
nou, em 2010, o MBA na HEC Paris (nº3 do 
ranking Financial Times). Ao longo do perío-
do frequentou vários cursos de formação 
para executivos no IMD Lausanne-Suiça, na 
UCLA Los Angeles-USA e na Doshisha Busi-
ness School, em Kyoto-Japão.
A sua experiência de gestor passou por 14 
anos de Nestlé com carreira internacional. 

P
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Uma experiência em ‘core’ e ‘receiver-end 
markets’, onde assumiu a direcção geral 
de marketing estratégico essencialmente 
em França, Benelux e Ibérica, e direcção 
comercial & trade marketing para a Europa 
do Sul em grande distribuição e fora-do-lar 
seja em B2B ou B2C. Rui pilotou projectos 
internacionais na unidade estratégica ao 
serviço da sede mundial Suíça para a exe-
cução de acções de valor junto das filiais de 
mercado. Em linha de contacto consumidor 
foi criador de produtos europeus, criador de 
conceitos lojistas mundiais e de eventos co-
dificados como SuperPremium. No âmbito 
interno liderou, executou e idealizou a res-
truturação de capacidades de fabricação eu-
ropeia, a fusão das sociedades, sinergias de 
metodologias entre países, uniformização 
de políticas internas, lançamento de marcas 
classificadas como estratégias para a organi-
zação. Como sucessos europeus evidencia-
-se o exercício em França de director geral 
de Movenpick of Switzerland e no campo de 
marketing estratégico ser o criador da mar-
ca de volume de gelados La Laitière que lhe 
valeu o 1º prémio Néstle Inovação, em 2005.

Em 2010, iniciou o exercício de docente e 
empreendedor, concluindo em 2015 o seu 
doutoramento em Estratégias Empresarias 
de Desenvolvimento Sustentável. Como 
empreendedor, e com orçamento de oito 
milhões de euros, lançou a ideia do famoso 
profissional Pierre Cluizel, proprietário da 
sua própria holding de chocolate de luxo. 
O sucesso de 800 metros quadrados, “Un 
Dimanche à Paris”, situa-se em pleno centro 
de Paris, em Ódeon (St. Germain des Prés). 
Sempre próximo, participa nos dois anos de 
negociação para parceria com a família real 
lançando, em Março 2019, a loja âncora de 
500 metros quadrados na Bluewaters Is-
land, no Dubai. Outros projectos decorrem 
em França junto de clientes que procuram 
reconversões e renovações dos seus negó-
cios para garantir longevidade nos seus ne-
gócios. É docente, desde 2010, em domínios 
de desenvolvimento sustentável e nas suas 
linhas de economia participativa, solidária, 
circular, funcional e verde. Centra-se nos 
campos de execução prático na recupera-
ção de negócios com forte potencial; no 
dinamizar marcas e indústrias adormecidas; 
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na aplicação de estratégias comunicacionais 
de instituições, marcas e empresas. As expe-
riências são partilhadas junto da l’Université 
Paris-Sorbonne e no CELSA, o mais notável 
Instituto de media, comunicação e jornalismo 
de França, onde é igualmente orientador de 
teses. É fundador e proprietário de duas em-
presas que apoiam o seu serviço de gestão. 
A empresa Sustainable- Goals, Lda, de Con-
tabilidade e todos os serviços administrati-
vos fiscais e financeiros onde conta com três 
colaboradores, e a empresa Angels Recipes, 
UNP Lda, de investimentos para execução de 
projectos. Procura responder, na sua gestão, 
às necessidades do lucro responsável através 
de acções concretas mediante valores socie-
tais, potenciando os pilares fundadores de 
preservação do ambiente envolvente. O seu 
último trabalho em Portugal faz referência à 
construção de um aldeamento turístico de 40 
moradias ecológicas em modo de construção 
passiva dentro de uma herdade agrícola de 
240 hectares certificada biológica, onde se 
pretende acolher turistas e residentes. Todos 
podem partilhar tarefas agrícolas na capta-
ção de uma alimentação saudável, de bem-
-estar e de proximidade. O cliente limitou-se 
a comprar a propriedade abandonada e dar o 
objectivo pretendido em dois anos de gestão 
corrente em chave na mão. A Herdade serve 
de planície no miradouro da aldeia de Mon-
santo partilhada com a beleza em horizonte 
da Serra da Estrela. Foi sobre este projecto 
que Rui Gomes Pedro esteve à conversa com 
a Lusopress, e que explicou melhor o concei-
to do mesmo.

Monsanto Verde
Perto da vila histórica de Monsanto, na 
região central de Portugal, mais concreta-
mente no concelho de Idanha-a-Nova, a so-
ciedade Monsanto Verde desenvolve ‘villas’ 
adaptadas às diferentes estações do ano 
com base em materiais ecológicos e respon-
sáveis no coração de uma herdade de ex-
ploração agrícola biológica e participativa, 
território de reserva natural, património pro-
tegido pela UNESCO. Este novo conceito de 
vida - combina economia solidária, partilha 
de espaços, cultura e aprendizagem - tem 
40 casas ecológicas à venda em 240 hecta-
res no coração de uma herdade totalmente 
certificada biológica. Estas casas utilizam 
materiais locais e respeitam os códigos do 
património rural da área. Reinventar a arte 
de viver o futuro é a palavra-chave do gestor 
professor Rui Gomes Pedro para este em-
preendimento, que combina know-how an-
cestral e tecnologias recentes. Mais do que 
apenas moradias, a Monsanto Verde propõe 
aos indivíduos que adoptem um verdadeiro 
modo de vida no modelo da rede de regiões 
orgânicas europeias (Regiões Ecológicas) 
com as suas próprias herdades biológicas e 
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de produção activamente agrícola.  Este é o 
mais recente projecto que tem ocupado os 
dias de Rui Gomes Pedro. “Tudo se iniciou 
em Paris, cidade onde estou completamente 
envolvido, a minha vida é sempre em ‘navet-
te’ entre Leiria, Lisboa e Paris, na docência 
universitária na Sorbonne. Dentro desse âm-
bito, tenho doutoramento em estratégias 
empresariais e desenvolvimento sustentá-
vel e esta é a minha paixão dos últimos dez 
anos. Na execução disso, acabo por estar 
muito envolvido em associações dentro do 
desenvolvimento sustentável, assim como 
na participação em feiras. Todas essas ações 
me permitem estar na ponta daquilo que é 
o grande desenvolvimento sustentável no 
ambiento dos países latinos, com França no 
seu apogeu. Ao estar no âmbito dessas visi-
tas e conhecimento, fui contactado no Salão 
Marjolaine, que é um dos salões de desen-
volvimento sustentável mais importante, 
mais antigo, com mais de 35 anos de exe-
cução, por um investidor que, ao conhecer-
-me, gostou bastante de mim e perguntou 
se eu estaria disponível para desenvolver 
uma acção em Portugal”, começou por ex-
plicar a origem do projecto. Tratava-se de 
uma compra, ainda em contrato promessa 
de 240 hectares num território em Castelo 
Branco, junto a Monsanto que, para Rui Pe-
dro Gomes, por aquilo que conseguiu perce-
ber, tornou-se um desafio bastante alician-
te. “Passou por traduzir uma herdade, que 
está completamente nos primeiros passos, 
numa atividade de âmbito ecológico, com 
desenvolvimento de casas à semelhança das 
normas de França, ja a pensar na RT2019, e 
daí fazer a construção de 40 moradias passi-
vas, no âmbito de uma estrutura agrónoma, 
biológica e com desenvolvimento de activi-
dades agrícolas, como trabalhar com várias 
espécies autóctones, explorações agrícolas, 
desde azeite biológico, leite, queijo, árvores 
de fruto, castanheiro, sobreiros. Pus tudo 
em prática, no âmbito da execução da acti-
vidade real e depois no ‘back’ com a criação 
da empresa, planeamento estratégico, a for-
ma como se faz o desenvolvimento dessas 
casas e a componente agrícola, contabili-
dade, ao qual tenho uma empresa de con-
tabilidade para fornecer esses serviços, no 
âmbito fiscal e, por fim,  mediante o negócio 
que vi resultar muito bem, que se iniciou em 
2017, propus um plano estratégico junto do 
investidor para que me desse autorização 
para se fazer um aldeamento turístico. Isto 
é, um hotel, de forma a que todos os pro-
prietários que irão usufruir dos 240 hectares 
na sua totalidade possam também eles ter 
algum rendimento com as moradias que ad-
quirem. Vários contactos foram submetidos 
juntamente com o Turismo de Portugal, de-
senvolvi todas essas conexões e tenho a boa 
nova que, no passado dia 30 de Dezembro 

de 2019, recebemos o alvará do Turismo de 
Portugal para o exercício de uma explora-
ção hoteleira dentro desta herdade, e tudo 
se está a desenvolver nesse sentido com o 
presidente da câmara para a actividade”, 
contou.

Público-alvo específico
O projecto vai iniciar construção dentro de 
oito a dez meses, mas existem já nove re-
servas para as moradias. “Trata-se de um 
público-alvo turístico para a unidade hotelei-
ra, isto é, as 40 moradias vão ser utilizadas 
como forma de se poder acolher nos tem-
pos em que elas não estiverem a ser usadas 
pelos seus investidores. Há uma grande falta 
de alojamento turístico na zona de qualida-
de, estão a ser construídos alguns, mas não 
são suficiente. Em Monsanto, que é a aldeia 
mais portuguesa de Portugal, existem cerca 
de quatro autocarros com frequência diária 
que se deslocam ao topo, que manifestam 
interesse em pernoitar. O segundo ponto 
é o investimento para quem quer ir para lá 
residir e, neste momento, no Município de 
Idanha-a-Nova, cerca de 10% da população 
é francesa e belga. Estamos a falar de uma 
componente francófona muito acentuada, 
como também existe uma proximidade boa 
para com Madrid, porque estamos a falar de 
270km de auto-estrada sem portagem di-
recta a partir de Monsanto, estamos a 9km 
da fronteira, a cerca de 2h30 quer do Porto 
quer de Lisboa, e a 1h30 da praia da Figueira 
da Foz. É um polo central”, explicou.

Reunião de esforços, o segredo do sucesso
A realização deste trabalho, com base numa 
implementação de negócio de desenvolvi-
mento sustentável actua num processo de 
parceria directa com os seus stakeholders, 
parceiros-chave de negócio nomeadamen-

te a câmara municipal e a comunidade local 
pelo que recebeu o alvará do Turismo de 
Portugal para que Monsanto Verde possa 
exercer actividade hoteleira, permitindo 
ocupar as casas em períodos de vazio dos 
proprietários, dinamizando o alojamento 
hoteleiro necessário para acolher o turismo 
ascendente na região.
Estando numa fase final do que ao pla-
neamento do projecto diz respeito, Rui 
Gomes Pedro explica que é a reunião de 
esforços entre os diferentes intervenientes 
que ditam o sucesso da operação. “A imple-
mentação deste projecto é uma implemen-
tação, sem dúvida, com as bases de desen-
volvimento sustentável, isto é, o conceito 
de desenvolvimento sustentável está a ser 
implementado na integra. Isso passa por 
uma parceria total nos interesses e desen-
volvimento dos vários stakeholders, dos 
parceiros. Esses parceiros são três: o pro-
prietário, a câmara municipal, e a parte que 
está na agricultura que são os residentes. 
Com os três pontos conseguimos respon-
der aos interesses de todos, nomeadamen-
te com o presidente que é imprescindível e 
é com ele que tem sido desenvolvido toda 
a actividade sem qualquer tipo de interesse 
da própria câmara, mas sim um interesse 
de desenvolvimento da comunidade no seu 
todo. Vai além-fronteiras da câmara porque 
permite desenvolver uma actividade de res-
tauração com o Instituto Superior de Hote-
laria de Castelo Branco para desenvolver a 
formação hoteleira. Na verdade, o ponto 
essencial é precisamente a união e coope-
ração entre todas estas entidades”, disse.
Assim como este projecto, no futuro Rui 
Gomes Pedro gostava “de replicar este 
conceito, principalmente noutro tipo de 
zonas”, actividade que vai conciliando com 
a docência e conferências onde intervém. 
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Na minha opinião!!! por Melita
Minha querida França onde estás e para onde vais! 

A França está a viver um “caos” com as greves a repetição e sem fim, 
a ordem pública durante as manifestações é dificilmente mantida, as 
forças policiais agredidas, alguns manifestantes feridos gravemente 
e o clima social agrava-se de dia para dia, provocando o desconten-
tamento geral da população.

As Pequenas Empresas estão com muitas dificuldades financeiras, 
abrem falência ou tentam fazer face à crise.
O comércio está a perder 40 a 50% de receitas e a despedir os em-
pregados.
Se a situação não melhorar muitos deles vão fechar e aumentar o 
desemprego já bastante elevado em França.

300 a 400 quilómetros de engarrafamentos de manhã e a mesma 
coisa à noite na região de Paris

Os habitantes da região parisiense são vítimas de engarrafamentos 
monstros, em causa está o Projecto Lei para mudar o regime das 
reformas, que consta do programa pelo qual o Presidente Emanuel 
Macron foi eleito.

Inexplicavelmente 60% dos franceses estão de acordo com a mudan-
ça do regime da reforma, mas 55% apoiam o movimento de greve.
Até agora as explicações que foram avançadas pelos representantes 
do Governo acerca das vantagens que esta mudança traz para os 
futuros reformados, não são muito claras e não convenceram.
Não se sabe bem quem vai ganhar com o sistema universal por pon-
tos ou quem vai ter que apertar o cinto.
O que parece é que o novo sistema assumirá o financiamento total 
do regime, acabando com o financiamento das reformas pelos acti-
vos. Actualmente para calcular o valor da reforma;
Primeiro calcula-se o salário médio dos melhores 25 anos da carreira.
Depois para encontrar o valor da pensão de velhice (reforma), cal-
cula-se 50% do valor do salário médio e obtém-se o valor da reforma 
completa.
No novo regime por pontos é a forma de calcular o valor do ponto 
que causa discórdia com alguns sindicatos, até agora pouco se sabe, 
mas tudo leva a crer será sobre um salário médio nacional.

Existem leituras diferentes e muitas dúvidas desta confusa apresen-
tação sobre:
-O Valor do ponto.
-A idade de partida 
-A avaliação do grau de dificuldade e risco da profissão.
Também não se sabe bem como vão ser suprimidos os regimes es-
peciais existentes, não podemos esquecer que em certas empresas 
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públicas alguns empregados podem pedir a reforma a partir dos 54 
anos de idade, por este motivo vejo muito mal eles aceitarem que 
tal privilégio lhes seja retirado e a partir de que ano.

Uma Europa, desunida com idades de fim de carreira diferentes

-Alemanha 67 anos. 
-Holanda 62 pode ir até 67 anos.
-Portugal 65 e 5 meses.
-Espanha 65 anos homens e mulheres.
-Polónia 60 anos as mulheres e 65 os homens. 
-Itália 65 para os homens e 60 para as mulheres.
-Inglaterra 65 os homens e 60 a mulheres.

Este projecto-lei preconiza a idade de partida aos 64 anos e é um 
ponto importante do desacordo com alguns sindicatos.
Estas diferenças para o direito à reforma (aposentado), nos países 
membros da Comunidade Europeia, são a prova que a estamos lon-
ge de uma harmonização completa.

60 milhões bloqueados por menos de 1% da população

A França tem 66 milhões de habitantes, mas nas manifestações (em 
média) raramente se atinge um milhão de participantes, o que signi-
fica que relativamente à população geral um “punhado” de pessoas 
pode paralisar ou provocar o caos no país.
Portugal, é um dos países da Europa que impõe serviço mínimo em 
caso de greve, e se não for respeitado o Governo pode requisitar os 
trabalhadores. Em França só nos hospitais e nos serviços de saúde é 
que obrigatório o serviço mínimo, assim, os sindicatos das principais 
empresas de transportes ou de energia têm o poder de provocar o 
bloqueio do país.

As novas Stars dos canais televisivos

Os sindicatos mudaram a estratégia de comunicação para o exte-
rior, perceberam que enviar aos jornais televisivos os militantes da 
“velha guarda” já não convencia ninguém, então nestas situações 
de conflito social era necessário encontrar na nova geração de mili-
tantes os bem falantes, que se apresentam como grandes especia-
listas, que falam de tudo como sábios e em nosso nome, como se 
fossem os legítimos representantes do Povo Francês.
O objectivo de alguns sindicatos é de politizar o conflito, nunca estar 
de acordo com nada nem com ninguém, não aceitar discutir com o 
Governo e exigir que o Projeto-Lei seja retirado.
Para esta nova geração de sindicalistas o Sindicato é a França.

Em democracia, a liberdade dos outros termina onde começa a nossa

Será que nesta democracia no país dos direitos do Homem os nos-
sos direitos estão limitados a obedecer, acatar e sofrer as conse-
quências que uma minoria decide.
Onde está a nossa liberdade:

- de circular, sem sermos obrigados a passar 3 horas dentro do carro 
para chegarmos ao trabalho ou a casa.

- do prazer de trabalhar e produzir.
- dos nossos filhos irem à escola — de fazer uma vida normal e viver 

em paz.

O meu propósito não é de falar do novo regime dos reformados que 
supostamente não vai melhorar o dia-a-dia daqueles que trabalha-
ram uma vida inteira e a quem todos os governos “sacam dinheiro” 
e reduzem o poder de compra.
Muito menos do direito à greve, como antiga Militante Sindical nun-
ca usaria tal coisa.
O que me preocupa é a situação caótica em que se encontram os 
pequenos comércios, que estão em risco de fechar.
Num país com uma taxa de desemprego das mais elevadas na Eu-
ropa, como se justifica que haja uma greve há mais de 35 dias que 
paralisa o país e sem que nenhuma negociação a consiga parar.
A companhia dos caminhos-de-ferro francesa perde 700 milhões de 
euros por dia e terá que reembolsar mais de 300 milhões de bilhetes 
já comprados.
A minha preocupação é a situação precária em que vivem muitos 
dos nossos compatriotas da região de Paris e que vai continuar a 
agravar-se por causa da paralização dos transportes.
Muitos patrões vão ter que despedir os empregados por falta de 
actividade, o que vai piorar a situação das pessoas que já procuram 
ajuda nas Instituições de Caridade. 

Não é o regime das reformas que é visado, mas o Presidente Macron

Mesmo que o Governo retire o projecto-lei do regime das reformas, 
a situação social do país continuará a degradar-se, o que pretende 
a oposição e alguns sindicatos é a demissão do Presidente Macron.
- Aliás no momento em que vos escrevo o Primeiro-ministro Francês 
acabou de enviar uma carta aos sindicatos para informar que retira 
provisoriamente do projecto-lei a idade pivot de 64 anos que era 
uma das exigências principais.
Mas segundo alguns sindicatos, isto não vai mudar nada e vão con-
tinuar a greve...
É mais uma prova que não é o projecto para mudar o regime das 
reformas que está em causa, mas legitimidade do Presidente, que 
segundo eles, os franceses não votaram por Macron, mas contra a 
Marie Le Pen. Nos meus tempos de sindicalista dizia-se “é preciso 
saber terminar uma greve”
O Governo faça o que fizer, ceda o que ceder a meu ver esta situa-
ção conflituosa vai continuar até às próximas eleições.

Preocupações Lusitanas
 
A Comunidade Portuguesa de França particularmente a que resi-
de na região parisiense deve estar atenta, muitos portugueses vão 
também ser vítimas desta situação e vão certamente alimentar o 
caudal dos que já vivem em condições precárias.
Terá certamente que haver uma mobilização comum, na qual todos 
trabalharam pela mesma causa e na mesma direção.
É preciso unir os nossos esforços para sermos mais fortes e não 
dispersar energias, ninguém tem o “património da solidariedade” 
todos juntos somos mais fortes, estejamos atentos ao que se passa 
à nossa volta para podermos ajudar os que necessitam de nós.

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

Eu penso assim 

Até à próxima, sejam felizes

Lusopress | PIMENTA, PIMENTINHA E PIMENTÃO

Melita
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Vidas Sem Fronteiras
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Já não é novidade para ninguém que as novas tecnologias estão a 
mudar a forma como vivemos em sociedade. Uma “sociedade em 
rede” marcada pela constante revolução digital impulsionada pela 
internet, ferramenta de trabalho que ao possibilitar uma rápida di-
fusão do conhecimento e informação transformou o mundo numa 
grande aldeia global.
O uso desta poderosa ferramenta do homem está, por força disso 
mesmo, cada vez mais presente na experiência emigratória portu-
guesa espalhada pelos quatro cantos de um mundo incontornavel-
mente digital e interconectado. Como assinala Cátia Ferreira, inves-
tigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (UCP) e 
no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (ISCTE), num 
relevante artigo publicado no final da década transata intitulado 
Identidades lusófonas em rede: importância da internet na relação dos 
emigrantes portugueses nos EUA com a cultura de origem, a “forma 
como os emigrantes portugueses comunicam está a mudar, o re-
curso à internet parece estar cada vez mais generalizado. Este novo 
meio de comunicação é apontado por muitos emigrantes como um 
dos meios mais utilizados no contacto com a cultura de origem, pro-

Daniel Bastos

movendo assim situações de diálogo intercultural que fomentam o 
desenvolvimento de identidades em rede”.
Um dos exemplos paradigmáticos das potencialidades do “diálogo 
intercultural” e das “identidades em rede” impelido pelo uso da in-
ternet no seio do fenómeno migratório nacional, encontra-se verti-
do na plataforma online “Vidas Sem Fronteira”, que pretende for-
mar uma rede de participantes que queiram partilhar experiências 
interessantes para o sucesso de uma emigração.
Dinamizada por duas amigas, mulheres e mães portuguesas, Joana 
Barbosa e Maria Pereira, que se casaram com homens que escolheram 
carreiras internacionais, opção socioprofissional que contribui para que 
as famílias de ambas mudem frequentemente de país, a plataforma as-
sume-se como um espaço de partilha de vivências e de contactos para 
quem, por exemplo, pretenda começar um novo percurso de vida no 
estrangeiro. Com várias abordagens de temas e assuntos, e com uma 
rede de participantes onde impera o universo feminino, este projeto 
singular também presente nas redes sociais, constitui-se essencialmen-
te como uma valiosa plataforma de resolução de dificuldades e de-
safios entre cidadãos portugueses disseminados pelo mundo. L

Sopa de Letras 
Descubra neste quadro e em todas as direcções (horizontal, vertical e diagonal) nome de frutas

ABACAXI
AMEIXA
ALPERCE
BANANA
CLEMENTINA
DIOSPIRO
DAMASCO
FIGO
GOIABA
TANGERINA

PERA
UVAS
MELAO
MELANCIA
MELOA
NESPERA
PESSEGO
CEREJAS
MORANGO
KIWI
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Os Severianos
um restaurante tipicamente português 
com forte aposta em eventos 

nascimento do restaurante “Os Se-
verianos” tem uma razão peculiar, a 
abertura de um espaço próprio para 

servir, entre outros, os seus próprios clien-
tes e geração seguinte, o que teve um êxito 
imediato. Com ela vieram os casamentos, 
baptizados, festas empresariais, eventos 
e outros que rapidamente se tornaram no 
ex-libris da casa. Ano após ano, foram ad-
quiridos novos equipamentos, ampliadas e 
remodeladas as instalações, não só em ter-
mos de espaço do restaurante como todos 
os apoios como jardins, pinhal, lago e luga-
res para estacionamento. “Os Severianos” 
desde 1993, com mais de três hectares des-
tinados a servir os seus clientes.

Um espaço familiar
“O nosso espaço nasceu de uma ideia que já 
vinha de trás. A minha esposa era cozinhei-
ra de banquetes particulares e começamos 
a pensar neste projecto, mas inicialmente 
com uma pequena dimensão, que se tornou 
depois numa grande dimensão. Estamos 
com 26 anos de existência, começamos com 
150 lugares e hoje temos capacidade para 
750 pessoas, divididos por várias salas - a sala 
do serviço à carta e depois salas para ban-
quetes”, começou por explicar José António 
Severiano, ainda hoje o rosto do restaurante. 
“Foi-se adquirindo experiência e fomos 
crescendo consoante o trabalho que foi 
aparecendo. Mas a grande característica 
desde negócio é que esteve sempre muito  
ligado à família, e somos muito unidos. Eu 
e a minha mulher começámos logo de início 
com o nosso filho, somos os três sócios. O 
Élio dedica-se muito e faz tudo. Começou 
nas salas, agora trabalha na cozinha com a 
mãe há muitos anos, mas também faz orça-
mentos”, conta o pai Severiano.
“Os Severianos”, aberto desde 1993, tem 
mais de três hectares destinados a servir 
os clientes, da melhor forma. É a união da 
família Severiano que tem feito a diferença. 
“Estou cá desde os meus 16 anos. Abri o res-
taurante com os meus pais desde o primeiro 

Entre a Lourinhã e Torres Vedras, na localidade de Campelos, situa-se um dos mais afamados 
restaurantes da região. Severianos é o nome do espaço e o apelido da família que o gere 
há mais de 25 anos. 

O

dia e nunca tive outro emprego. É um traba-
lho que me preenche e faz-me sentir reali-
zado . Desde pequeno que via a minha mãe 
trabalhar na cozinha e sempre me fascinou. 
Comecei nas salas mas há 14 anos que estou 
na cozinha”, explicou Élio Severiano.

Restaurante para vários gostos
Ao longo dos anos foram várias as melhorias 
e inovações nas suas instalações, interiores 
e exteriores. Para além do seu amplo salão e 
das suas salas, o extenso jardim faz as hon-
ras da casa, proporcionando momentos de 

Marlene Severiano, José António Severiano e Élio Severiano
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pura descontração e encanto. Na hora da 
refeição, as opções são muito variadas. “Te-
mos uma carta muito variada, desde os pei-
xes frescos diários, o arroz de tamboril que é 
muito conhecido, o bacalhau, os grelhados. 
A carta é bastante extensa, assim como a 
carta de vinhos, para chegar um pouco a 
todo o público. A nossa cozinha mistura um 
pouco de tradicional acompanhando o con-
temporâneo, porque temos de evoluir e não 
ficar só agarrado às raizes”, disse Élio.
Os clientes, esses, vêm um pouco de todo 
o lado. “Desde os nossos emigrantes, pois 
temos uma comunidade grande em vários 
países, principalmente Verão e Natal vêm cá. 
Diariamente temos pessoas da região, mas 
ao fim-de-semana vêm de todo o país”.
Os Severianos e toda a sua história envol-
vente, resulta num espaço de luxo para um 
dia de casamento perfeito. O êxito do espa-
ço resultou numa aposta em banquetes: ca-
samentos, baptizados, festas empresariais, 
eventos e outros que rapidamente se tor-
naram no ex-libris da casa. “Os banquetes é 
uma parte do negócio que temos bastante 
assente, e é uma aposta que temos feito 
cada vez mais”.
Somando anos de êxito na organização de 
todo o tipo de eventos, aqui poderá encon-
trar um serviço atento a todos os detalhes 
e umas instalações requintadas, que pro-
porcionam conforto e intimidade a qualquer 
evento realizado. “Faço a recepção a quem 

nos procurar, tento perceber o objectivo de 
cada cliente. A partir daí são avaliados os or-
çamentos, temos reuniões constantes para 
tentar ir ao encontro da realização pessoal 
do cliente que nos procura. De forma geral, 
conseguimos responder as necessidades e 
ambas as partes ficam satisfeitas”, explicou 
Marlene Severiano, esposa de Élio.
Ano após ano foram adquiridos novos equi-
pamentos, ampliadas e remodeladas as ins-
talações, não só em termos de espaço do 

restaurante como todos os apoios, como 
jardins, pinhal, lago e lugares para estacio-
namento. Não faltam motivos para visitar 
Os Severianos. “Faço o convite afirmando 
que cada vez queremos ser melhores. Esta-
mos a evoluir e são sempre bem-vindos. Cá 
estamos para receber sempre os clientes 
com bons modos e boas maneiras, através 
dos excelentes colaboradores que temos, 
alguns com 26 anos a trabalhar connosco”, 
rematou José António Severiano. L
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Mergulhe o nariz num maço de folhas de Estragão fresco 
e vai sentir-se invadido por um aroma forte 
É fácil reconhecer o Estragão. É uma planta sinuosa e ramificada nas 
hastes, as folhas são estreitas a verde-escuro e o seu nome vem de 
“Drakon” que em grego significa dragão ou serpente.
Este nome foi-lhe atribuído derivado à sua forma, mas também por-
que era suposta curar as picadelas de cobra.
Se a lenda é verdadeira ou não, esta planta é um alimento saudável 
e as suas propriedades medicinais são reconhecidas desde a Idade 
Média.
A infusão de Estragão ajuda a acalmar o espírito, relaxa o sistema 
nervoso evitando insónias. 
As suas folhas podem ser comidas puras para acabar com os soluços 
e melhorar a respiração.

Para uma boa utilização, deve usá-lo com moderação
O Estragão pode ser incorporado em qualquer etapa da prepara-
ção, porém é aconselhável  esperar até ao último momento para o 
aplicar. Muito  popular na culinária francesa é incluído no famoso  
“bouquet-garni”,  para aromatizar caldos e cozidos.
É muito associado a carnes brancas como o lendário Frango au Estra-
gão ou em peixes particularmente o Tamboril.
Também é colocado por baixo da pele dos peixes para os perfumar.

Um Jovem talento culinário ao serviço da nossa Comunidade

Hugo Laranjeira é o jovem Chef que dirige a cozinha do Saveurs du 
Portugal em Achères.
Com 29 anos de idade, é natural de Armamar, capital da Maçã da 
Montanha e onde começa a célebre região do Douro vinhateiro, no 
distrito de Viseu. 
Depois de frequentar o curso de cozinha e pastelaria na Escola Hote-
leira de Lamego que terminou com sucesso em 2008, entrou aos 17 
anos de idade definitivamente no ramo de hotelaria. 

ara continuar a nossa já longa viagem ao reino das especiarias 
e plantas aromáticas, hoje vou-vos falar do Estragão.

 

O Estragão  (Artemisia dracunculus) é uma herbácea de folhas pe-
quenas e estreitas que se encontra naturalmente em vastas áreas do 
Hemisfério Norte  : Do leste da Europa ao centro e ao leste da Ásia 
até ao oeste da América do Norte, encontra-se também ao sul e ao 
norte da India e México.
O Estragão muito pouco utilizado na nossa cozinha, é um tempero 
típico da culinária francesa, é utilizado para realçar o sabor de certos 
ingredientes e alimentos. O sabor da folha de estragão é adocicado 
e ao mesmo tempo levemente picante, ligeiramente parecido com  
o cheiro e gosto do funcho (também conhecido como erva-doce).
As folhas do estragão, assim como as de outras ervas utilizadas na 
culinária podem ser usadas tanto verdes e frescas quanto secas, de-
pendendo sobretudo do que exigem as receitas específicas.
A folha do estragão é utilizada na preparação de pickles ou conser-
vas à base de vinagre, nos cozidos, em saladas verdes
É ela também que dá o sabor  distinto do famoso molho béarnaise. 
Existem muitas receitas para o uso caseiro do Estragão na prepara-
ção de vinagres, vinagretes.
Um excelente remédio caseiro, a infusão de folhas de estragão com-
bate cólicas menstruais e também para outros fins curativos.

Um pouco de história
Sabia que entre os diversos povos originais da América do Norte, 
(Ameríndios) esta planta  estava documentada em muitas varieda-
des de usos. Por exemplo, o uso das folhas do estragão como repe-
lente de mosquitos e outros insectos utilizado no berço de bebés e 
por adultos nas suas moradias ou nas pescarias noturnas.
O estragão também era utilizado nas lavagens diárias de ferimentos 
sofridos por animais domesticados, como os cavalos, mas também 
no corpo humano (tanto em ferimentos como em inflamações cor-
porais), ou no tratamento de cólicas em crianças.
Usava-se a raiz para lavar, fortalecer e fazer crescer o cabelo ou tam-
bém para combater as infecções  urinárias.
Estragão, também, é conhecido como erva-doce.

“A nossa boa e rica 
cozinha portuguesa”

P
Crónica de Victor Ferreira
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Um percurso montante, com várias experiências de valor

O Chef Hugo Laranjeira, oficiou em várias unidades hoteleiras no 
Douro e região de Trás-os-Montes, tendo chefiado a cozinha de 
algumas delas: Boticas Hotel - art&spa, Delfim Douro Hotel ****, 
Hotel Régua Douro **** e Hotel Vila Galé Douro.

Um Chef na luz da ribalta
Para dar mais visibilidade à sua paixão pela arte culinária em geral e 
da cozinha portuguesa em particular, participou em vários eventos 
e programas televisivos nomeadamente (A Praça da Alegria, em 
alguns Concursos de vinho  do Porto, Douro wine fest, vinho verde 
wine fest apresentando showcooking nos diversos eventos. 

Uma nova experiência, outro estilo da cozinha regional portuguesa 

Para o Chef Hugo Laranjeira:
Cozinhar não é um serviço, mas sim o modo de amar os outros!!!

Lusopress | GASTRONOMIA

Receita do mês

Peito de frango recheado
com alheira vegetariana, 

grelos salteados 
e molho de estragão

Para 4 pessoas.

2 peitos de frango
1 alheira vegetariana 

Sal qb
Pimenta qb
Colorau qb

Sumo de 2 laranjas
Azeite qb

Vinho branco q.b
Alho picado qb

Grelos 200gr
Batata com pele 6 batatas

Louro qb
Estragão qb

Confecção:

Temperar o peito de frango com sal, pimenta, colorau, vinho branco, azeite e sumo de laranja. 
Abrir o peito em livro e rechear com a alheira. Enrolar e apertar com fio de norte. Levar ao forno a assar 

durante 15 min a 180 graus. Bringir os grelos. 
Depois de assado o peito tirar o fio e cortar de forma enviusada. Passar pelo passador o molho do assado

 por chinês e levar ao lume com o estragão. 
Cozer as batatas com pele em água e sal, louro e alho esmagado. Depois de cozida fritar e colocar o molho a gosto. 

Saltear os grelos e empratar de uma forma harmoniosa (ver foto)

Bom apetite e até à próxima .

Convidado pelos nossos amigos, Ramiro e Silvino Alves, para vir 
dirigir a cozinha do reputado Saveurs du Portugal em Achères, fui 
conversar com este jovem Chef acerca da sua grande paixão culi-
nária e perguntar-lhe qual foi a sua motivação para vir até às terras 
de França.
“É uma nova aventura, quero conhecer outras coisas e recolher o 
máximo de  elementos da cozinha francesa e talvez  adaptá-los aos 
sabores e aromas portugueses.
Sinto-me bem no seio desta família e numa casa portuguesa 
de prestígio, sei que não é uma missão fácil ocupar o lugar 
da “Matriarca” Adelaide Alves que tem uma forma de tra-
balhar particular, mas é um desafio maravilhoso poder em 
terras de França, exprimir o meu talento e ter alguém para 
me guiar”.
A meu pedido e exclusivamente para a minha rubrica gastro-
nómica mensal o Chef Hugo Laranjeira elaborou uma receita 
que dedica a todos os nossos leitores e aos clientes do Sa-
veurs du Portugal.
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Lusopress | HORÓSCOPO

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12 )

Finanças: Há mais tendên-
cias para lidar com burocra-
cias financeiras e relacio-
nadas a assuntos materiais, 

especialmente de papéis e documentos. Pendên-
cias de justiça também são propensas a tomar mais 
a sua atenção no esclarecimento de algo.  
Amor: Compartilhar gostos culturais e atividades 
intelectuais será algo benéfico nas paqueras e em 
vivências junto ao cônjuge. 

CAPRICÓRNIO
( 22/12 a 20/1 )

Finanças: Seu regente Saturno 
faz conjunção com o Sol, o que 
traz possibilidades de vivenciar 
mais intensamente algum reco-

nhecimento naquilo que faz, bem como novas mo-
tivações no trabalho.  
Amor: Seu poder de conquista estará mais intenso 
diante de paqueras, mas seja cuidadoso(a) com im-
pulsos na forma de se expressar. 

AQUÁRIO 
( 21/1 a 19/2 )

Finanças: Urano, seu plane-
ta regente, recebe oposição 
mais intensa de Saturno, algo 

que recomenda cautela para lidar com finanças e 
evitar ousadias com novas despesas e sociedades. 
Amor: A Lua em Leão, seu signo oposto, traz pro-
pensões para se dedicar mais aos assuntos da pes-
soa amada. Evite ser disperso(a) com tais. 
  

PEIXES  ( 20/2 a 20/3 )

Finanças: A oposição de Vê-
nus com seu regente Nep-
tuno traz tendências para 
riscos em questões que en-

volvam finanças, tendo necessidade de moderação 
com gastos e também com acordos, procurando 
evitá-los, se possível. Atente-se com falsas impres-
sões em relações pessoais.  
Amor: Cuide para não agir com excesso de expec-
tativas na vida amorosa, seja em cobranças junto 
ao cônjuge ou em conquistas, se estiver só. 

CARNEIRO ( 21/3 a 20/4 )

Finanças: Mudanças significati-
vas são propensas de acontecer 
diante de costumes associados 
ao ambiente de trabalho. Tam-
bém é um momento de cuidado 

com a saúde e com o corpo, especialmente visando 
mais equilíbrio por causa do stress.  
Amor: Algumas responsabilidades deverão ser 
mais compartilhadas junto ao cônjuge. Atente-se 
para não fazer cobranças demais ao mesmo. 
 

TOURO ( 21/4 a 20/5 )

Finanças: Momento especial 
para divulgações, especialmen-
te em assuntos que envolvam o 
setor profissional. Procure ex-

pressar suas opiniões diante do trabalho e nas rela-
ções de convívio diário. Há tendências de vivenciar 
mais eventos sociais e de lazer neste dia.  
Amor: Responsabilidades devem ser assumidas na 
vida amorosa, especialmente sentimentos que te-
nha ou assuntos que precisa tratar a dois. 
  

GÊMEOS ( 21/5 a 20/6 )

Finanças: O fim de alguns pa-
drões ou de situações antigas li-
gadas ao setor profissional é algo 
mais propenso de ser vivenciado. 
Período de atenção para que isso 

não faça ter ações precipitadas. Assuntos familiares 
e do lar deverão tomar atenção especial para solu-
cionar algo.  
Amor: Sua comunicação, que já é um ponto forte, 
deverá favorecer novos namoros, se estiver só. Uma 
boa conversa, pode ser essencial nas conquistas. 
  

CARANGUEJO
 ( 21/6 a 20/7 )

Finanças: Respeitar pensa-
mentos e costumes tradicio-

nais será importante, especialmente com alguns 
aprendizados que terá por causa da maneira de 
pensar de outras pessoas. Também há tendências 
de mudar alguns conceitos pessoais. Fase especial 
para novos estudos.  
Amor: Seja paciente com idéias diferentes em re-
lação ao cônjuge. Mesmo com dificuldades de en-
tendimento, a comunicação será essencial. 

LEÃO ( 21/7 a 22/8 )

Finanças: Período importante 
para reestruturar suas finanças e 
priorizar assuntos materiais mais 
essenciais. Algumas dificuldades 

serão superadas, se organizar um pouco mais as 
duas despesas. Evite acordos e sociedades, espe-
cialmente as que tragam riscos.  
Amor: A Lua em seu signo traz tendências para 
ações mais sentimentais na relação a dois. Estará 
mais chamativo(a) nas paqueras, se for só. 

VIRGEM ( 23/8 a 22/9 )

Finanças: Há tendências de 
romper relações, especialmente 
aquelas que não forem saudá-
veis ou que estejam provocando 
desgastes em sua rotina. Socie-

dades que tenha em assuntos materiais ou acordos 
financeiros tem boas chances de serem revistas.  
Amor: A paciência será essencial nas diferenças de 
pensamento e de opiniões com a pessoa amada. 
Evite atritos por coisas insignificantes.  

  

BALANÇA
( 23/9 a 22/10 )
Finanças: Deverá refletir mais 
sobre suas atitudes, especial-
mente diante das relações com 
as pessoas. Evite posturas an-

tissociais, especialmente diante de amizades e de 
quem mais gosta. Inovações são propensas a serem 
vivenciadas no trabalho.  
Amor: A vida amorosa traz tendências para novas 
paqueras em ambientes de amizade, caso esteja só. 
Vença receios de sentimentos antigos. 

ESCORPIÃO
( 23/10 a 21/11 )
Finanças: Ambientes sociais e rela-
ções em grupo deverão ser viven-
ciadas de maneira diferente, dei-
xando de lado alguns convívios 

que não venham sendo positivos para se conviver. 
Período importante para lidar com novas motiva-
ções no setor profissional.  
Amor: Os comprometidos são propensos a lidar 
com responsabilidades dos filhos - caso tenha – e 
com obrigações compartilhadas na relação. 
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Lusopress | JURÍDICO

Regime Fiscal 
Residentes Não Habituais - parte II
O Regime dos Residentes Não Habituais (RNH) consagrado pelo 
Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de Setembro, veio dar consagra-
ção jurídica a um novo espírito de competitividade da economia 
portuguesa, promovendo a atracção da localização dos factores de 
produção, da iniciativa empresarial e da capacidade produtiva no 
espaço português.
No último artigo começámos por indicar quais os procedimentos a 
levar a cabo pelos cidadãos de modo a ver reconhecido o estatuto 
de residente não habitual e, em seguida, elencamos as vantagens 
do referido regime relativamente aos rendimentos provenientes 
de trabalho (dependente e independente) obtidos em Portugal.
Vamos agora procurar esclarecer quais as vantagens do regime fiscal 
aplicado aos residentes não habituais no que concerne aos Rendi-
mentos de Fonte Estrangeira, sendo que a regra será a da eliminação 
da dupla tributação jurídica internacional pelo método da isenção.
Assim, no que diz respeito a Rendimentos de Trabalho Dependente 
obtidos no estrangeiro, aplicar-se-á o art.º 81.º n.º 4 do Código do 
Imposto sobre o Rendimento Singular (CIRS), segundo o qual estes 
rendimentos estarão isentos de tributação em Portugal desde que 
sejam tributados no Estado da Fonte, quer em conformidade com 
convenção para eliminar a dupla tributação, celebrada entre Portu-
gal e esse Estado, quer, ainda que não exista convenção, não sejam 
de se considerar rendimentos obtidos em território português, por 
força do disposto no art.º 18.º n.º 1 do CIRS.
Quanto aos Rendimentos de Trabalho Independente, de Capitais, 
Prediais e derivados de Mais-Valias, aplica-se também o método da 
isenção de acordo com o disposto no art.º 81.º n.º 5 do CIRS. Tam-
bém, neste caso,  terão que ser esses rendimentos tributados no 
Estado da Fonte em conformidade com convenção para eliminar a 
dupla tributação celebrada com o estado Português, ou, não exis-
tindo a referida convenção, desde que sejam estes rendimentos tri-

butados por outro Estado de acordo com o modelo de convenção 
fiscal sobre o rendimento e o património da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), não constem 
de lista aprovada pelos Ministro do Estado e das Finanças relati-
va a regimes de tributação mais favorável (Portaria n.º 292/2011 de 
8 de Novembro) e não sejam de considerar obtidos em território 
português.
Por último, no que concerne aos Rendimentos de Pensões importa 
que a isenção de tributação, de acordo com o disposto no art. 81.º 
n.º 6 do CIRS, apenas se aplica à parte destes rendimentos que, 
tendo origem em contribuições, não tenham gerado uma dedução 
para efeitos do art.º 25.º n.º 2 do CIRS. Quanto a esta parte, a isen-
ção ocorrerá se a sua tributação for levada a cabo no Estado da 
Origem e de acordo com convenção de dupla tributação estabele-
cida entre este Estado e Portugal, ou, inexistindo convenção, des-
de que não sejam de considerar obtidos em território português.
Assim, resta concluir que, em regra, vigora o regime de isenção de 
tributação pelo Estado Português, seja porque foi celebrada uma 
Convenção de Eliminação da Dupla Tributação Jurídica Internacio-
nal com o Estado de onde os rendimentos são provenientes, seja 
porque os rendimentos não são considerados obtidos em territó-
rio nacional na medida em que não são subsumíveis a nenhum dos 
critérios consagrados no art.º 18.º n.º 1 do Código do Imposto sobre 
o Rendimento Singular.
Note-se, no entanto, que estes rendimentos obtidos no estrangei-
ro, em regra, são obrigatoriamente englobados para efeitos da de-
terminação da taxa a aplicar aos restantes rendimentos.
Por outro lado, relembra-se que este regime fiscal se aplicará por 
um período máximo de 10 anos, contado desde a inscrição como 
residente não habitual, desde que em cada um desses 10 anos seja 
considerado residente (não habitual) em território português.
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