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N

????????

ão sei que título dar a esta crónica. São tantos os nomes, Calamidade, Catástrofe, Tsunami, Inimigo Invisível, que escolher o mais
apropriado é difícil.
O sentimento de cada um de nós que seja responsável,
ao sair à rua é semelhante à caminhada que os condenados à forca, faziam. Será que ao último momento
haverá uma amnistia e saímos ilesos? A condenação
vem de que lado? Onde está o inimigo? Se não formos
condenados quanto tempo apanhamos de pena?
Só interrogações e enquanto não há uma resposta, os
números de mortos e de infectados aumenta todos os
dias.
O lado positivo é que os governantes dos países afectados estão a trabalhar para que tudo melhore, havendo
sempre a partidarite a criticar todas as decisões. Estamos todos na mesma nau, vamos todos remar para
o mesmo lado e talvez a luz ao fundo túnel apareça.
Os agradecimentos a quem este vírus não dá tréguas
têm vindo de todo o lado, mas nunca é demais salientar e agradecer aos profissionais de saúde, dos supermercados, das farmácias, dos postos de abastecimento, dos bancos, da recolha do lixo e todos os que duma
maneira ou outra contribuem para que consigamos
sobreviver.
Uma palavra para as pessoas que estão sós, para os
sem abrigo, para as pessoas ou instituições que pondo
a vida delas próprias em risco não os abandonam.
Fique em casa e acredite «Vamos ficar todos bem».

Lídia Sales — lidiasales@gmail.com
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C VID-19
“Temos de dar as mãos,
sem as agarrar”
por: Isabel Oliveira

É

o assunto do momento. A COVID-19, ou novo coronavírus,
figurará certamente nas palavras do ano. Ainda falta muito
para o fim do mesmo, mas já conseguimos antever que esta
doença marcou de forma abrupta o ano 2020. Não se fala de outra
coisa no momento. É verdade que deixou de haver outros assuntos, quando um tão sério assombra todos os países do mundo. Sem
excepção. O novo coronavírus não escolhe pessoas pela cor, pelo
dinheiro, pela posição social. Num momento em que o racismo e a
integração social eram temas em cima da mesa, parece que um ser
invisível conseguiu combater isso tudo sozinho. Deixou de importar
quem está ao lado. Temos de dar as mãos, sem as agarrar. Temos
de nos unir, estando cada um sozinho. Cada vez mais é um ‘Todos
por Todos’. Temos agora o destino a rir-se de nós. Porque não tínhamos tempo para a família, temos agora a mais. Porque criticávamos as redes sociais, mas são agora elas que nos juntam a quem
mais gostamos. Não é o fim do mundo, eu sei. Acredito plenamente
nisso. Mas é um desafio que nos vai deixar marcas. Marcas numa
sociedade que está agora a aprender a viver de outra forma. Com
mais limitações, mas também com mais criatividade. Num mundo
novo onde nem tudo é mau. As notícias, essas, parecem só trazer
desânimo e preocupação. Talvez a situação o imponha, mas é preciso também aqui usar a imaginação. A Lusopress não podia fugir
ao momento. Não somos indiferentes ao momento, temos também os nossos receios e ansiedades. Estamos impedidos de fazer
o que mais gostamos: ir para o terreno, descobrir histórias, relatar
eventos. Trabalhamos mais à distância. O que me prova? Que nada
é igual ao contacto humano. Gosto de sentir as expressões das pessoas, o seu estado de espírito, aquilo que uma tecnologia não deixa
passar. Porque tudo agora é diferente, também decidi escrever de
forma diferente. Deixei de lado a Isabel jornalista, e está a escrever
a Isabel cidadã. Sou uma só, mas por vezes tenho de vestir uma capa
diferente. O momento assim o impõe. Estou fechada em casa, a preparar uma edição sobre a COVID-19, na esperança que passar para o
nosso público informação segura mas, acima de tudo, informação
de esperança. A Lusopress é conhecida por Unir os Portugueses, e é
isso que queremos continuar a fazer. E vamos fazer.
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Fique a saber tudo o que precisa
• O que são os Coronavírus?
Os coronavírus são uma família de vírus que podem causar infecções nas pessoas. Normalmente estas infecções afectam o sistema
respiratório, podendo ser semelhantes à gripe ou evoluir para uma
doença mais grave, como pneumonia.

• O que é o Novo Coronavírus?
O novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Este
novo agente nunca tinha sido identificado anteriormente em seres
humanos. A fonte da infecção é ainda desconhecida.
Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada e já existe infecção em vários países e
em pessoas que não tinham visitado o mercado de Wuhan. A investigação prossegue.

• Qual é a origem do Novo Coronavírus?
Segundo as informações publicadas pelas autoridades internacionais, a fonte da infecção é desconhecida e ainda pode estar
activa. A maioria dos casos está associada a um mercado em
Wuhan (Wuhan’s Huanan Seafood Wholesale Market), específico
para alimentos e animais vivos (peixe, mariscos e aves). O mercado foi encerrado a 1 de janeiro de 2020. Como os primeiros casos
de infecção estão relacionados com pessoas que frequentaram
este mercado, suspeita-se que o vírus seja de origem animal, mas
não há certezas. Isto porque já foram confirmadas infeções em
pessoas que não tinham visitado este mercado. A investigação
prossegue.

• Quais são os sinais e sintomas?
A maioria das pessoas infectadas apresentam sintomas de infecção
respiratória aguda ligeiros a moderados: Febre (T>37,5ºC); Tosse; Dificuldade respiratória (Falta de ar).
Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual
morte. Contudo, a maioria dos casos recupera sem sequelas.

• Como se transmite?
A COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infectadas pelo vírus, ou superfícies e objectos contaminados. Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca
quando tossimos ou espirramos, que podem atingir directamente
a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. As gotículas podem
depositar-se nos objectos ou superfícies que rodeiam a pessoa infectada. Por sua vez, outras pessoas podem infectar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca
com as mãos.

• O que é uma área de transmissão comunitária?
Quando é feito o diagnóstico de COVID-19 a uma pessoa, as autoridades de saúde fazem um inquérito epidemiológico para, entre outras informações, perceberem qual a fonte da infecção. Quando não

se consegue identificar essa fonte, ou seja, quem transmitiu o vírus,
diz-se que estamos perante uma área de transmissão comunitária.

• Qual é o período de incubação?
Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido
desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja
entre 2 e 14 dias. A transmissão por pessoas assintomáticas (sem
sintomas) ainda está a ser investigada.

• O que é um contacto próximo?
Os seguintes casos podem ser considerados como contactos próximos:
• Pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, nomeadamente a prestação de cuidados directos a doente com COVID-19 ou o contacto em ambiente laboratorial com amostras
de COVID-19;
• Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um
doente com COVID-19 (ex: sala de aula);
• Pessoas que viagem com doente com COVID-19, como por
exemplo: companheiros de viagem num avião: as pessoas que
estão dois lugares à esquerda ou à direita do doente, 2 lugares
nas duas filas consecutivas à frente do doente e dois lugares
nas duas filas consecutivas atrás do doente e tripulantes de
bordo que serviram a secção do doente;
• companheiros de viagem num navio: pessoas que partilharam
a mesma cabine e tripulantes de bordo que serviram a cabine
do doente. Ou outros meios de transporte (autocarros, comboios…)
A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo outros indivíduos não definidos nos pontos anteriores (a
avaliação é feita caso a caso).

• Os animais domésticos podem transmitir o COVID-19?
Não. De acordo com informação da Organização Mundial da Saúde
(OMS), não há evidência de que os animais domésticos, tais como
cães e gatos, tenham sido infectados e que, consequentemente,
possam transmitir o COVID-19.

• O COVID-19 pode ser transmitido através de alimentos,
incluindo os refrigerados e congelados?
Os coronavírus transmitem-se, geralmente, de pessoa para pessoa
através de gotículas respiratórias. De acordo com a European Food
Safety Authority (EFSA) “as experiências dos surtos anteriores com
coronavírus, nomeadamente com o coronavírus SARS-CoV e com o
coronavírus MERS-CoV, mostram que a sua transmissão não ocorreu
através do consumo alimentar”. Actualmente, não há evidência que
suporte a transmissão do COVID-19 pelos alimentos. Porém, aplicando o princípio da precaução, a manutenção e o reforço das boas
práticas de higiene e segurança alimentar durante a manipulação,
preparação e coinfecção dos alimentos é recomendada. Assumindo o princípio da precaução, a OMS publicou no seu site algumas
recomendações relativas às boas práticas de higiene e segurança

5

Lusopress

| REPORTAGEM

alimentar e, a nível nacional, a Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica (ASAE), publicou o comunicado – Pode o novo tipo de
coronavírus ser transmissível através da Comida?
Destas orientações relativas à preparação, confecção e consumo de
alimentos, destaca-se o reforço das seguintes boas práticas de higiene: Lavagem frequente e prolongada das mãos (com água e sabão
durante 20 segundos), seguida de secagem apropriada evitando a
contaminação cruzada (por exemplo fechar a torneira com uma toalha de papel ao invés da mão que a abriu enquanto suja); Desinfeção
apropriada das bancadas de trabalho e das mesas com produtos
apropriados; Evitar a contaminação entre comida crua e cozinhada;
Cozinhar e “empratar” a comida a temperaturas apropriadas e lavar
adequadamente os alimentos crus; Evitar partilhar comida ou objectos entre pessoas durante a sua preparação, confecção e consumo.
A ASAE irá continuar a acompanhar esta situação de forma contínua
e sempre que se justifique emitirá novos comunicados ou documentos técnicos.

• O clima quente vai parar o surto de COVID-19?
Ainda não é conhecido se o clima ou a temperatura afectam a propagação do COVID-19. Outros vírus, por exemplo os que causam gripe,
têm uma maior propagação durante os meses mais frios. Contudo,
isso não significa que não se fique doente devido a estes vírus durante os restantes meses. De momento, não há evidência de que
a propagação do COVID-19 irá diminuir quando o clima ficar mais
quente. Ainda há muito para aprender sobre o modo de transmissão, a gravidade e outras informações relacionadas com o COVID-19,
e há investigações em curso.

• Devo ser testado para o COVID-19?
Se estiver com febre, tosse ou dificuldade
respiratória e tiver estado em contacto com
uma pessoa infectada por COVID-19, ou tiver regressado recentemente de uma área
afectada, deve ligar para o SNS24 (808 24
24 24). Após este contacto e validação da
história clínica, os profissionais de saúde irão
determinar se é necessário ser testado para
COVID-19.

• Existe uma vacina?

6

Actualmente não existe vacina contra o SARS-CoV-2. Sendo um vírus recentemente identificado, estão em curso as investigações para o
seu desenvolvimento.

• Qual é o tratamento?
O tratamento para a infecção por este novo coronavírus é dirigido
aos sinais e sintomas que os doentes apresentam.

• Os antibióticos são efectivos a prevenir e tratar o novo coronavírus?
Não, os antibióticos são dirigidos a bactérias, não tendo efeito contra vírus. O SARS-CoV-2 é um vírus e, como tal, os antibióticos não
devem ser usados para a sua prevenção ou tratamento. Não terá
resultado e poderá contribuir para o aumento das resistências a antimicrobianos (antibióticos).

• Quem está em risco de doença por COVID-19?
O vírus não tem nacionalidade, idade ou género, por isso todos corremos o risco de contracção deste novo coronavírus. Ainda assim, as
pessoas que correm maior risco de doença grave por COVID-19 são
os idosos e pessoas com doenças crónicas (ex.: doenças cardíacas,
diabetes e doenças pulmonares).

• que é que as pessoas em risco de doença grave por
COVID-19 devem fazer?
Se tiver risco de doença grave por COVID-19, deve: tomar precauções diárias (ex.: medidas de etiqueta respiratória), evitando o contacto próximo com outras pessoas; afastar-se de pessoas doentes;
limitar o contacto social e evitar multidões; lavar frequentemente
as mãos. Se houver um cluster na sua comunidade, evite o contacto
próximo com pessoas e, se possível, mantenha-se em casa. Preste
atenção aos sinais e sintomas. Se ficar doente, permaneça em casa e
ligue para o SNS24 (se estiver em Portugal).

• Tenho de usar máscara para me proteger?
De acordo com a situação actual em Portugal, não
está indicado o uso de máscara para proteção individual, excepto nas seguintes situações: suspeitos de
infecção por COVID-19; pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID-19.
A Direcção-Geral da Saúde não recomenda, até ao
momento, o uso de máscara de protecção para
pessoas que não apresentam sintomas (assintomáticas). O uso de máscara de forma incorrecta
pode aumentar o risco de infeção, por estar mal colocada ou devido ao contacto das mãos com a cara.
A máscara contribui também para uma falsa sensação
de segurança. A utilização de máscara contribui também
para uma falsa sensação de segurança.
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COVID-19:

quando nem tudo
são más notícias
O Mundo emite menos um milhão de toneladas de CO2 por dia.
A queda na procura do petróleo, o abrandamento no consumo de carvão e a suspensão
de milhares de voos fazem com que se registe uma redução de emissões de CO2
calculada em 9,6 milhões de toneladas.

O
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mundo está a emitir menos um milhão
de toneladas de dióxido de carbono
por dia com a quebra no consumo de
petróleo devido à pandemia de Covid-19, indicam dados compilados pela Lusa com base
em relatórios internacionais.
A Agência Internacional de Energia (AIE) divulgou esta semana um relatório segundo
o qual a procura global de petróleo deve
contrair-se este ano pela primeira vez desde
2009, devido à Covid-19, sendo que estão em
causa menos 90.000 barris de petróleo por
dia em relação ao ano passado, não ultrapassando os 99,9 milhões de barris por dia.
O novo coronavírus, que provoca a doença
Covid-19, levou a AIE a traçar ainda um cenário pessimista para o ano, de menos 730.000
barris por dia, e um otimista de mais 480.000
barris por dia. Transpondo a quebra no consumo de petróleo para as emissões de dióxido de carbono (CO2) no primeiro trimestre,
houve uma redução de emissões calculada
em 9,6 milhões de toneladas, o equivalente a
menos 1,4 vezes as emissões de Portugal em
2017. Se à redução na procura de petróleo se
juntar o abrandamento do consumo de carvão, com base em números divulgados pelo
portal especializado “Carbon Brief”, as estimativas indicam que as emissões mundiais de
CO2 podem reduzir-se este ano em cerca de
7%, um valor próximo do que o planeta devia
atingir em 2020 com os esforços dos países
para cumprir o Acordo de Paris sobre alterações climáticas. Um relatório do Programa
das Nações Unidas para o Ambiente indica
que para limitar o aumento da temperatura
global a 1,5 graus celsius acima da média da
era pré-industrial é preciso reduzir em 7,6%
por ano as emissões de gases com efeito de
estufa, um número que este ano pode ser
atingido devido à Covid-19. O presidente da
associação ambientalista Zero, Francisco Fer-

reira, disse à Lusa que a redução no consumo
de petróleo é ainda assim muito baixa e lembrou que “é precisa uma redução de 7,6%”
em cada ano. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
prevê que a economia tenha o crescimento
mais fraco desde a crise de 2009 devido ao
novo coronavírus. A quebra deve-se essencialmente à contração da China. Um balanço
publicado no “Carbon Brief”, atualizado a 04
de março, indica que a paralisação de grandes
regiões da China reduziu em 25% as emissões
de CO2 do país. Devido à Covid-19, que surgiu
em dezembro de 2019 na China, nestes primeiros meses do ano o consumo de carvão
nas fábricas caiu 36%, e a produção de carvão
caiu 29%, tendo a capacidade de refinar petróleo sido reduzida em 34%. Ao todo, diz-se
na página, as medidas da China para conter o
coronavírus levaram a uma redução de entre
15% e 40% da produção nos principais setores
industriais. “É provável que isso tenha impedido um quarto ou mais das emissões de CO2
do país nas últimas quatro semanas”, diz o
portal, acrescentando que em 2019 a China
emitiu cerca de 800 milhões de toneladas de
CO2, pelo que o vírus poderá ter impedido a
libertação de 200 milhões de toneladas até
ao momento. Extrapolando para o ano inteiro, com a redução na produção de carvão
da China mais a redução na venda de barris
de petróleo, a quebra das emissões de CO2
será acima de 6%. Francisco Ferreira salienta
que para que sejam atingidos os números de
redução de emissões para este ano era preciso que o cenário se mantivesse. “Somando
a redução mundial do consumo de petróleo
e o cenário na quebra de produção na China
e quebras à escala mundial ficamos efetivamente próximos da meta da ONU para a temperatura não ultrapassar 1,5 graus”, notou o
responsável, acrescentando que “estas são

mudanças conjunturais e não estruturais e
com impactes que em áreas como o emprego não são também as desejáveis”. Dados
publicados pela NASA há menos de duas semanas revelam que a mudança de padrões de
comportamento e da atividade industrial na
China reduziram os níveis de dióxido de azoto
e que com a queda nas atividades industriais
que utilizam carvão e petróleo também houve uma queda nas emissões de CO2. A associação ambientalista Quercus alerta que essa
quebra de emissões não é a longo prazo, e
diz, em comunicado, que “ou se aproveita a
crise para mudar comportamentos, ou mais
tarde a recuperação económica poderá, provavelmente, ser ainda mais prejudicial”. Para
já, acrescenta, em termos ambientais tem um
malefício, o consumo exponencial de materiais em plástico descartável, como luvas e
máscaras. A aviação, responsável por cerca
de 2% das emissões globais de CO2, é um dos
lados mais visíveis das consequências do coronavírus, com milhares de ligações anuladas
e milhares de aviões em terra. Só em Portugal, a TAP anunciou o cancelamento de 2.500
voos e em Frankfurt, a transportadora alemã
Lufthansa anunciou a suspensão de 23.000
voos até 24 de abril. O Presidente dos Estados
Unidos anunciou a suspensão das ligações
aéreas com a Europa. O impacto da Covid-19
está estimado entre 63 e 100 mil milhões de
dólares, segundo a Associação Internacional
de Transportes Aéreos. Na crise financeira
de 2008/9 também houve uma grande queda, mas depois da crise vieram as medidas
dos governos para estimular as economias
e voltaram em força as emissões de CO2. A
evolução positiva da China pode indicar que
a “crise” da Covid-19 será mais curta do que
a crise de 2008/2009, e que as emissões vão
voltar aos níveis habituais.
FONTE: LUSA
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Sociedade Portuguesa de Pneumologia

Prof. Dr. António Morais
“Há vida para além do coronavírus. Temos de continuar a tratar dos outros doentes e,
por outro lado, depois desta situação tudo continuará, nomeadamente a economia
e as nossas vidas”.

L

icenciado em Medicina pela Faculdade da Medicina da Universidade do Porto, em 1993, António Morais é, desde 2019, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. A sociedade,
tem como objectivo a promoção e protecção da saúde respiratória
dos portugueses, da educação e da formação profissional através
de estímulo do estudo e da divulgação de todos os assuntos relacionados com a patologia respiratória sob qualquer aspecto ou modalidade. A Lusopress quis, também, conhecer o ponto de vista dos
especialistas.
Existe muita informação, mas também muita desinformação. O que é
realmente importante que as pessoas saibam sobre as características
deste vírus?
A situação da informação e desinformação é muito normal numa sociedade aberta com uma crise desta dimensão. É natural que, por
vezes, haja uma maior ansiedade e que comecem a circular informações que não são muito próximas da realidade. O que sabemos deste
vírus? Sabemos ainda muito pouco, uma vez que é um vírus novo. De
maneira que temos de o seguir bem, temos de estudar tudo aquilo
que já aconteceu para também o conseguirmos combatê-lo melhor.
Obviamente é um vírus que tem uma capacidade de transmissão
muito elevada, transmite-se principalmente pela via oral, através das
gotículas que saem de um indivíduo infectado e que podem atingir
outra pessoa, ou por vírus que estão presentes nas superfícies como
por exemplo as mãos e que, através dessa forma, atingem a via oral
e que provoca na grande maioria das pessoas uma doença ligeira,
com sintomas discretos. Sendo que os sintomas mais frequentes é
febre, tosse, as mialgias, no fundo é muito idêntico a uma daquelas
infecções virícas que acontecem no Inverno e que tem uma gravidade em cerca de 5% dos doentes, e que cerca de metade destes acaba
por falecer. A mortalidade acontece principalmente em indivíduos
acima dos 65 anos e quanto mais idoso for o indivíduo maior é a
mortalidade que tem estado associada.
É verdade que o vírus se pode manifestar de diferentes formas, de
pessoa para pessoa?
Os sintomas podem ter uma intensidade diferente. Eles são mais ou
menos idênticos, e os mais frequentes é febre e sintomas respiratórios como a tosse, e sintomas constitucionais como as mialgias e
pode é haver uma maior intensidade dos sintomas. Por exemplo,
quem tem uma doença mais grave, como uma pneumonia, começa
a ter falta de ar, cansaço.
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É possível que também em alguns casos não existam sintomas?
Sim, isso é possível acontecer. Efectivamente alguém pode já estar
infectado com o vírus e estar assintomático ou ter sintomas tão discretos que nem os valoriza. Nessa mesma fase pode conseguir disseminar o vírus a outras pessoas que estejam em contacto com ele.

Os primeiros doentes curados já tiveram alta. Nestes casos, há possibilidade de voltarem a estar infectados?
Isso é uma questão que ainda não conseguimos responder. Aparentemente, logo a seguir não, não tem acontecido. Agora, saber
quanto tempo de imunidade é que dá este vírus, nós ainda não conseguimos responder a esta pergunta. Não sabemos se ela é muito
prolongada, se não, mas não me parece ser possível as pessoas logo
após terem sido infectadas virem a ter uma nova infecção, porque já
podia ter acontecido e certamente que o panorama seria ainda mais
complicado em pouco tempo.
Sente que as medidas que estão a ser tomadas pelo Governo são as
mais adequadas? Ou pecam por tardias?
Isso é muito difícil de dizer, até porque as medidas que estão a ser

abordagem a estes doentes e à população, e à forma de prevenir a
propagação.

tomadas agora são medidas extremamente duras, que alteram
completamente a vida das pessoas, fazem uma quebra na economia muito significativa, é muito difícil. Eu penso que as autoridades deste país e de qualquer outro, vão tomando as medidas de acordo com aquilo que os especialistas na área lhes vão
dizendo. Todos os Governos têm epidomologistas, têm especialistas de saúde pública que vão explicando como as coisas vão
acontecendo e naturalmente tomarão as decisões que acham
mais apropriadas em determinada altura. Sendo que, no caso
português, temos uma vantagem. Esta vantagem é de já termos visto o que aconteceu em alguns países anteriores, e que
obviamente dá um conhecimento que leva a que se consigam
tomar atitudes como estas, restritivas, com a maior certeza que
de facto se está a fazer aquilo que se deve. Quero ainda dizer
que é muito difícil em Portugal, resolver o problema, agora com
uma maior restrição de contactos provavelmente será mais simples. Mas Portugal teve um problema sério, em que dois dos
países mais afectados que é Itália e Espanha, mesmo ao lado,
são países muito próximos com os quais há uma grande troca.
Há aviões para lá e para cá, e obviamente que tendo esses países uma situação tão complicada como a que de facto têm, seria difícil a Portugal fugir a esta situação. Penso que isso teve
influência. A maior parte dos doentes infectaod diagnosticados
com situações que vieram de fora, vieram efectivamente desses
dois países.
No meio deste cenário de propagação do vírus, qual tem sido o papel
da Sociedade Portuguesa de Pneumologia?
Neste momento a Sociedade Portuguesa de Pneumologia também
é afectada, como todas as outras, nomeadamente no seu regular
desempenho científico. Nós somos uma sociedade científica, de maneira que a sua principal função é formação dos seus associados.
Havia uma série de eventos que estavam programados e que tiveram de ser cancelados ou adiados. Aquilo que nos preocupa neste momento é manter a actividade normal dentro desta restrição,
master uma programação mais online eu não exija a presença das
pessoas. Por outro lado, dar uma informação e orientação para que
os profissionais estejam o mais capacitados possível para fazerem a

Efectuaram alguma formação específica para os vossos associados
no âmbito novo coronavírus?
Sim, aquilo que fizemos mais foi até informativo. Nós temos uma
serie de webinares a decorrer e que depois ficam em podcast no site
e que podem ser consultados por toda a gente, quer pelos associados quer por qualquer outra pessoa. Estamos a trabalhar em documentos que serão lançados proximamente, nomeadamente para os
profissionais terem documentos que os orientem em cada uma das
situações.
Que novidades existem sobre a possibilidade de criação de vacina
contra o vírus?
Obviamente que desejamos uma vacina o quanto antes, mas sabemos não é uma situação que seja próxima. Exige tempo, não só par
afazer a vacina como também para depois a testar. Pese embora de
que, relativamente à vacina, ela acaba por queimar etapas. Aquelas etapas que são exigidas a qualquer medicamento que precisa de
provar a sua eficácia e segurança para ser aprovado para determinada doença, aqui a vacina a aprovação é muito fácil. O caminho é
mais rápido, mas ainda assim tem de ter uma série de etapas que
necessariamente tem de ser cumpridas e que levam a termos de esperar mais.
Que mensagem final quer deixar à população portuguesa?
A minha mensagem é que nós estamos a viver uma situação
muito complicada e de maneira que temos de fazer tudo aquilo
que podermos para influenciar esta situação. A única coisa que
podemos fazer é quebrar a cadeia de transmissão do vírus, e só
quebramos se evitarmos comportamentos a que ele se possa
propagar. Isto tem a ver com estas medidas de restrição que
estão a ter em conta. Neste momento, a nossa focalização tem
que estar aí: é quebrar a possibilidade do vírus encontrar pessoas para se disseminar. Por outro lado, temos de ter a ideia
que isto tem de ter um fim. Há vida para além do coronavírus.
Temos de continuar a tratar dos outros doentes, tem de continuar a ser cumprido, e por outro lado, depois desta situação
tudo continuará, nomeadamente a economia e as nossas vidas,
naturalmente com modificações porque estas situações deixam
sempre algumas sequelas. Nós vivemos hoje numa altura em
que abrimos a televisão ou qualquer outra comunicação social
e qualquer conversa que tenhamos com os nossos familiares é
coronavírus. Parece que não há mais nada que exista. Mas há.
E certamente que isto será um episódio, mas este episódio passará tanto melhor quanto mais cuidado tenhamos em cumprir
aquilo que está indicado pela Direção Geral de Saúde.
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Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas

Dra. Berta Nunes

“A mensagem que deixo é de esperança e de paciência, porque estes são tempos
que as pessoas vão viver de forma diferente, têm que se conformar em ficar em casa,
mudar a sua rotina de vida.”

C

omo médica que o é de formação, mas essencialmente
como Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes explicou à Lusopress a importância dos portugueses que se encontram espalhados pelo mundo, de cumprirem
as recomendações dos seus países de residência, mas também
as indicações do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Que avisos/mensagem é importante passar, neste momento,
aos portugueses residentes no estrangeiro?
Um aviso muito importante para as nossas comunidades é que
se não tiverem nenhum caso de força de maior que não venham para Portugal na Páscoa. Ao fazerem isso, estão a pôr
em risco a eles por uma viagem que é sempre de risco, e também podem estar a pôr em risco os seus familiares que muitas vezes são os pais ou avós e que, por isso, são mais idosos.
São, por essa razão, uma população de maior risco. O que nós
dizemos é para ficarem em casa, sigam as orientações dos
países onde estão neste momento a viver, tomem todas as
precauções e não se coloquem em risco, nem a si próprios
nem a familiares ou amigos. Temos relatos de situações de
emigrantes que vieram e, como normalmente fazem, vão
visitar os amigos, vão confraternizar e já tivemos uma situação em Trás-os-Montes em que essa pessoa deu positivo, está internada e está a aldeia em pânico. É verdade
que também aqui há riscos, nós temos a mesma situação
que outros países europeus, mas que por causa disso
mesmo as orientações e recomendações vão no sentido
das pessoas não viajarem, a não ser em situações imprescindíveis e inadiáveis. No caso dos nossos emigrantes,
que não voltem para a Páscoa para se protegerem a eles
e familiares e amigos.
Depois temos as situações de trabalhadores que suspenderam os contratos, estão sem trabalho, turistas em trânsito,
e é evidente que terão de vir. Se tiverem problemas e necessitarem de ajuda podem utilizar a linha COVID 19, que é
uma linha criada especificamente para o apoio a turistas e a
viajantes em geral, que até por motivos de trabalho necessitem de voltar a Portugal e tenham sido apanhados nestas
situações em todos os países. Esta linha funciona das 9h
às 22h e também em complemento a uma outra linha que
já existia e que foi reforçada, a linha GEC, do Gabinete de
Emergência Consular. Ambas as linhas têm toda a informação no Portal das Comunidades, nomeadamente os números, horário de funcionamento, email e por isso podem ser
utilizadas por que precise efectivamente. Também podem
usar, preferencialmente, os Consulados e as Embaixadas que
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estão neste momento com a actividade normal suspensa para poderem dedicar-se a atender estar situações urgentes. Por exemplo
em França, na Suíça, e noutros países europeus, há orientações
dadas aos Consulados para suspender a actividade normal, mas
continuarem o seu trabalho no sentido de dar apoio a todas as
pessoas que o necessitem com urgência.
Apesar do encerramento dos Postos Consulares, mantém-se o acesso
à informação?
Eles não estão encerrados. As portas estão fechadas, mas eles fazem atendimento. Todos os postos consulares, a orientação que foi
dada foi terem uma linha de atendimento telefónico e um endereço
de email. Todas as pessoas que necessitem de um documento urgente, devem telefonar e agendar previamente, mas só em questões urgentes e que serão analisadas na altura do telefonema ou
do email.

Esta é uma crise que afecta em muito a economia. No caso das associações portuguesas
da diáspora também afectará o seu normal
funcionamento, colocando em causa, em
alguns casos, até a sua subsistência, pelo
cancelamento de importantes eventos. A Secretária de Estado pode tranquilizar as associações quanto ao seu futuro?
Sim, naturalmente que vamos ter em conta a situação que se está a viver. Da mesma
forma que em Portugal estão a ser tomadas
medidas de apoio, nós iremos avaliar depois
a situação das associações. Se houver situações que precisem de um apoio reforçado,
que não tenham realizado um evento mas
que tenham tido despesas, tudo isso será
considerado.

Município de Leiria

Presidente
Gonçalo Lopes

Tem algum feedback sobre o estado como os
portugueses da diáspora estão a viver toda
esta situação?
Ainda hoje falei para o Consulado Geral em
Paris e percebi que neste momento as pessoas estão a ficar mais calmas e a perceber
melhor a gravidade da situação. Percebem
que é melhor seguir todas as recomendações e não viajarem. O número de chamadas
e de pedidos de ajuda também está a diminuir. Mesmo assim, no caso do Consulado
Geral em Paris ontem [18 de Março] tiveram
150 chamadas, responderam a 800 emails.
Há muito trabalho a ser feito, mas a situação
está a ficar mais normalizada, as pessoas estão a perceber as precauções que devem ter
e a gravidade da situação. Por outro lado, temos alguns alertas de aldeias do interior, de
pessoas idosas, que estão a ver chegar emigrantes, e estão a fazer-nos um apelo para
que passemos a mensagem de que não venham porque isso representa um risco para
eles próprios e para as pessoas que vivem
cá, principalmente para as pessoas idosas.
Como Secretária de Estado das Comunidades, mas também como médica, que mensagem final quer deixar à diáspora e a todos os
portugueses?
A mensagem que deixo é de esperança e de
paciência, porque estes são tempos que as
pessoas vão viver de forma diferente, têm
que se conformar em ficar em casa, mudar
a sua rotina de vida. Devem-se conformar
com isso porque é muito importante para
eles próprios e para toda a comunidade,
mas nós sabemos que é um período difícil
mas que vai passar. Passar-se-á tanto melhor quanto todos nós cooperarmos para
que haja um menor número possível de
pessoas infectadas e um menor número
possível de vítimas. É esse o esforço que
temos de fazer.

“Seguramente, depois de passar, iremos ficar
mais fortes para poder encarar o futuro com outro
conhecimento e com outra aprendizagem.”

O

Município de Leiria, à semelhança de todos em Portugal, decidiu cancelar todos os seus eventos públicos municipais. Uma medida de cariz preventivo,
integrada no plano de contingência relativo ao surto da COVID-19 que atingiu
o nosso país. Gonçalo Lopes, presidente da autarquia, afirmou igualmente que o serviço público prestado pelo Município estará sempre salvaguardado, em especial no
que diz respeito aos serviços essenciais. A Lusopress foi tentar perceber o impacto
desta situação na vida de uma município.
O Município está agir tomando as suas próprias medidas de contenção. Em que se
traduzem essas medidas e desde quando estão em vigor?
A Câmara de Leiria está a adoptar medidas de redução daquilo que são os contactos
sociais das pessoas, incentivando-as neste período de crescimento exponencial da
pandemia a ficarem retidas em casa, evitando saídas e contágio com potenciais con-
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taminados. Lançamos a campanha “Leiria Fica em Casa” de modo
a que as pessoas possam neste período sigam a estratégia que,
no fundo, está a ser desenvolvida em Itália, que foi desenvolvida
na China, em Macau, que é a maneira que existe pessoalmente de
combater um vírus que não tem cura. É extremamente perigoso
porque contamina com muita facilidade e as pessoas não sabem
que estão contaminadas e, por isso, só esta solução pode prevenir
uma calamidade sanitária no território nacional. Portanto, esta é a
primeira acção, retirar as pessoas da rua e pô-las em casa. A segunda acção foi a iniciativa do Município de mandar os seus funcionários para casa, e continuam a funcionar em teletrabalho. Por isso,
reduziu o seu trabalho presencial ao mínimo, de modo a que também não corressem riscos de vida. Por outro lado, estamos a desenvolver mecanismos de auxílio às populações, sobretudo às mais
carenciadas e também às mais idosas de modo a que neste período
em que existe limitações à circulação, se possa fornecer alimentos
e medicação aos grupos de risco e aos grupos mais carenciados.
Estamos a lançar uma iniciativa que visa ajudar este público-alvo.
Leiria garante que os idosos têm o acompanhamento necessário,
apesar do isolamento que é recomendado?
Sim, muitos deles estando isolados em casa e não tendo familiares
para ajudar, precisam de tratar das suas refeições, precisam de medicamentos, e nós montamos uma rede de assistência que irá permitir ajudar essa população a ultrapassar esta fase, uma vez que é
o público-alvo mais sujeito à mortalidade desta pandemia.
Como pensa que deve ser o papel de uma Câmara Municipal, e também das Juntas de Freguesias, numa crise destas?
Primeiro, informar e sensibilizar as pessoas para a necessidade de
evitar contactos sociais e permitir que as pessoas tomem actos de
higiene para que o vírus não se propague. Há um papel importante
na área da sensibilização e informação. Segundo, apoiar as populações de risco que estão sujeitas a este vírus, nomeadamente as
populações mais idosas e mais carenciadas. Por outro lado, prestar
todo o auxílio aos agentes de proteção civil e de saúde de movo a
que possam desenvolver as suas actividades em segurança, prestando o apoio necessário, fornecendo materiais, facultar alojamento aos profissionais de saúde, creches para os seus filhos e há
aqui também um reforço de apoio aos profissionais que são peça
fundamental na cura desta doença e, portanto, também estamos
focados nesta terceira medida.
Que impacto pode ter o cancelamento de eventos e a paragem de
serviços e empresas numa economia municipal?
Já estamos a sentir alguns sinais de abrandamento da económica,
nomeadamente no comércio. A indústria também está a ressentir,
uma vez que não há circulação de mercadorias nem de matérias-primas, o que faz com que este efeito de contaminação na crise
económica seja muito sentido. Estamos a direcionar alguns apoios,
sobretudo na área da assistência às populações mais carenciadas,
é esse o nosso foco. Os apoios na área da economia junto das empresas serão mais direcionados pelo Governo e, nesta fase, aquilo
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que a câmara municipal decidiu foi isentar o pagamento da taxa
fixa da água a todos os clientes dos serviços municipalizados, que
são cerca de 70 mil, o que significa que será um apoio de 300 mil
euros, uma vez que não vão pagar essa taxa durante o período em
que decorrer este período de contenção. Eventualmente poderá
ser aumentado se ficarmos mais tempo nesta situação. Nesta fase
o período de contenção previsto é até ao dia 9 de Abril, que poderá
ser prolongado caso a situação não melhore.
Os serviços municipais continuam em funcionamento, mas não de
forma presencial, correto?
Continuam, mas com condicionalismos. Não há atendimento presencial, recorre-se àquilo que são as plataformas digitais e o teletrabalho para poder desenvolver o trabalho diário de acompanhamento e evolução dos problemas, com as limitações próprias,
porque é uma mudança brutal no funcionamento da autarquia.
Contudo, privilegiamos a saúde dos nossos colaboradores e, por
isso, definimos essa estratégia, porque quisemos dar um sinal à comunidade e à sociedade de Leiria que deveremos ter uma atitude
de precaução durante este período em que o vírus está a invadir o
nosso país.
Sente que é cada vez mais um problema a ser resolvido sob a fórmula de “Todos por Todos”?
Se há um slogan onde se pode aplicar essa frase é mesmo no caso
desta pandemia. Porquê? Porque nós ao protegermo-nos, e ao ter
uma atitude responsável, estamos a proteger o todo. Se todos tomarmos uma atitude de protecção podemos estar a salvar o nosso
amigo, família, as pessoas com quem contactamos. Um gesto individual, de protecção, e também um gesto que pode salvar as vidas
da vida colectiva.
Sendo Leiria uma cidade com uma enorme comunidade emigrante,
que mensagem quer deixar aos leirienses espalhados pela Diáspora?
Dizer que este é um período de grande responsabilidade colectiva.
São momentos únicos que estamos a viver, que irá ficar na história.
Vai ficar nos livros de história do futuro, quando falar no ano de
2019. Este vai ser um dos temas que irá ficar registado na memória
colectiva e que obriga sempre a um esforço que ultrapassa fronteiras, uma vez que é um fenómeno mundial. Seguramente, depois de
passar, iremos ficar mais fortes para poder encarar o futuro com
outro conhecimento e com outra aprendizagem. Naturalmente,
pessoas que circulam entre vários países, como é o caso da nossa
comunidade emigrante da diáspora, está agora limitada na sua movimentação. Depois de passar esta situação, iremos voltar a estar
próximos e a poder conviver conforme é nosso desejo, com maior
rapidez e com saúde para todos.
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Responsável Anetours

Mariana Oliveira
“A grande preocupação no sector das agências de viagens era colocar todo e qualquer
cliente em território nacional, o quanto antes. Foi uma loucura, houve imensas rotas
aéreas canceladas e inúmeros voos suspensos, hotéis a fecharem portas, fronteiras
encerradas em inúmeros países e muitos clientes, ou em férias ou em negócios,
retidos por esse mundo fora.”

O

Turismo é um dos sectores mais afectados pela pandemia da COVID-19 a nível mundial, com impactos directos e imediatos. A Lusopress esteve à conversa com
Mariana Oliveira, administradora da Anetours, uma agência
de viagens e transportadora especializada em transportes de
turismo, transferes e city tours.
Sendo a Anetours uma empresa totalmente dedicada ao sector
do turismo, que impacto imediato está a ter este surto do novo
coronavírus na empresa?
Como agência de viagens, a partir dos inícios de Fevereiro
deixou de haver procura de férias para os destinos, quer nacionais como internacionais, e começaram a existir pedidos
de cancelamento de viagens já marcadas, mas muitos desses
pedidos não puderam ser efectuados devido às politicas de
cancelamento existentes, sendo proposto aos clientes o adiamento das datas de viagem.
Como transportadora, começamos desde cedo a receber cancelamentos dos mais variados serviços, como os circuitos com
grupos provenientes da Ásia que foram todos cancelados para
este ano, os circuitos de pequenos grupos provenientes da
América do Norte e norte da Europa reagendados para o último semestre do ano, mas com salvaguarda de possível cancelamento caso não houvesse melhorias significativas até o fim
do primeiro semestre.
Toda a logística e transporte para os grandes eventos como
congressos e incentivos que iriam ocorrer nos meses de Março, Abril, Maio e Junho foram adiados para o último trimestre
do ano ou simplesmente cancelados.
Os serviços de mobilidade regular para as grandes empresas
e companhias aéreas também tiveram um abrandamento no
final do mês de Março e prevê-se a sua paragem quase completa durante os próximos tempos.
Que diferenças irá ter, em termos de faturação, quando comparado com igual período do ano passado?
Estamos a ter quedas de facturação superiores a 80%, sendo
que nos primeiros meses do ano com o alarme de surto epidémico na Ásia, começamos desde cedo a sentir este impacto e
logo com quebras de cerca de 25% a 30%.
Apesar dos condicionalismos, que serviços mantêm disponíveis
para os vossos clientes?
Optamos, desde o dia 13 de Março, por encerrar o atendimen-
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to ao público e criámos condições aos nossos funcionários de escritório para que pudessem trabalhar a partir de casa, sendo que
mantemos todos os nossos serviços de aconselhamento de viagens
e de transportes à distância de um email e de um telefonema.
No sector do transporte continuamos a operar em viaturas ligeiras
e minibus, mas os autocarros de grandes lotações estão parados.
Que tipo de soluções estão a ser tomadas pelo sector, de uma forma
geral, para minimizar o impacto?
A grande preocupação no sector das agências de viagens era colocar todo e qualquer cliente em território nacional, o quanto antes.
Foi uma loucura, houve imensas rotas aéreas canceladas e inúmeros

professora de 1º e 2º
ciclos do Ensino Básico
voos suspensos, hotéis a fecharem
portas, fronteiras encerradas em
inúmeros países e muitos clientes,
ou em férias ou em negócios, retidos
por esse mundo fora.
Foram momentos de grande ansiedade e de muito trabalho, mas com
ajuda de algumas companhias aéreas
e de alguns operadores turísticos
conseguimos esta árdua tarefa.
A próxima fase serão os reembolsos
aéreos e as remarcações das viagens
já compradas. Ainda estamos à espera de directrizes nacionais e europeias para mediarem esta situação.
Em relação aos transportes, as associações nacionais de transportadoras de passageiros continuam
junto do Governo a negociar medidas de apoio às empresas nacionais, pois foram as primeiras a sentir o impacto negativo da Covid-19,
principalmente num ano onde
grande parte das empresas tinham
feito investimentos avultados na
modernização e ampliação das suas
frotas.
As medidas anunciadas pelo Governo
de apoio às empresas e especificamente ao sector do turismo, pensa serem
suficientes?
As medidas já apresentadas pelo Governo irão com certeza ajudar as empresas do sector. No entanto, tem
algumas condicionantes que não permitem pô-las em prática no imediato,
o que irá agravar as tesourarias e poderá pôr em risco a manutenção dos
postos de trabalho.
Que medidas de segurança a empresa
implementou internamente?
Foi implementado um estrito plano
de prevenção e contingência do SARS
-CoV-2 (COVID-19) na área dos transportes, iniciámos acções preventivas,
nomeadamente o reforço da higienização das viaturas após cada serviço.
E foram reforçadas as comunicações e
sensibilizações com toda a nossa equipa, com particular ênfase para os RH
operacionais.

Sara Perez

“Explicar um exercício à distância não é fácil. Mas é
a realidade que temos e é dessa forma que o faremos.
Os professores estão habituados a reinventar-se
e adaptar-se, por isso, vai correr bem certamente.”

N

a sequência do surto do novo coronavírus, uma das primeiras medidas implementadas em Portugal foi o encerramento das escolas. A Lusopress foi perceber a visão
de quem está, ou estava, diariamente, na linha da frente no contacto com os alunos.
Sara Perez é professora de 1º e 2º ciclos do Ensino Básico, e trabalha actualmente na empresa
Sentido Extra. A empresa tem como foco de actuação a área da Educação e Ocupação dos
Tempos Livres das crianças e jovens, desde o pré-Escolar ao 12º ano. O principal objectivo é
optimizar os tempos livres dos alunos, tanto nos períodos lectivos como nas suas interrupções, numa relação de complementaridade com as associações de pais, direcções dos agrupamentos e restante da comunidade educativa. A Sentido Extra promove as actividades nas
instalações das próprias escolas, através de parceria com as associações de pais e direcções
dos agrupamentos e também no seu espaço próprio localizado na Foz do Douro, no Porto.
Em entrevista, Sara Perez explicou à Lusopress as consequências práticas do encerramento
da comunidade escolas.
Uma das primeiras medidas, em Portugal, prendeu-se com o encerramento das escolas. Como
foi a reação da comunidade escolar ao encerramento das mesmas?
Os professores, bem como os auxiliares de acção educativa, previam que esta medida tivesse de ser tomada e, na realidade, ansiavam por ela. A responsabilidade de trabalhar com
tantas crianças, em espaços fechados e cheios, estava a causar bastante pressão em todos.
Penso que muitas pessoas têm uma visão da escola bastante antiga e desactualizada, na
qual os professores estão na sua secretária bem distantes da turma e sem qualquer contacto com as crianças e jovens. Essa já não é, felizmente, a realidade. A grande maioria dos
professores circula pela sala de aula, ou permite que os alunos circulem e se dirijam até ele
de forma a esclarecer e explicar individualmente. A proximidade física, bem como a troca do
material escolar é habitual. O que, na propagação do vírus é um enorme problema.
Fora da sala de aula também é muito habitual que as crianças corram, brinquem e, obviamente, transpirem. É perfeitamente natural que haja proximidade física entre elas. Que brinquem, troquem e partilhem brinquedos e locais de brincadeira.
Não podemos esquecer que ter um grupo de crianças é diferente de ter um grupo de adultos. Tem de ser muito bem medido aquilo que lhes é dito para conseguirmos alertá-los para
as medidas necessárias a tomar mas, por outro lado, não os podemos assustar nem deixar
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ansiosos com medo do desconhecido e de um vírus que, na realidade, eles não veem. É claro que, do ponto de vista económico e financeiro, encerrar os espaços privados como é o nosso caso, causam um
grande transtorno. Contudo, penso que directores e coordenadores
foram unânimes na decisão óbvia de encerrar e enviar todos para casa.
Por parte dos pais e encarregados de educação, houve uma preocupação generalizada?
Inicialmente, ou seja, antes de ser decretado o fecho das escolas,
havia alguns pais preocupados. Este grupo tentava alertar os filhos
para os cuidados de higiene a ter, enviavam nas mochilas deles desinfetante e pediam-nos que tomássemos os cuidados possíveis para
evitar a possível transmissão do vírus. Contudo, o número de pais nesta situação era quase insignificativo. A grande maioria desvalorizava.
Viam os alertas na comunicação social como um exagero e tentavam
assegurar que nós, enquanto empresa privada, não fecharíamos, assegurando assim que eles poderiam manter-se a trabalhar.
A mudança de perspectiva dos pais acontece muito repentinamente. Na quarta-feira (dia 11 de Março) o dia foi perfeitamente habitual
em termos de faltas e cumprimento dos horários. Contudo, nesse dia,
a decisão do encerramento ou não das escolas é adiado para o dia
seguinte, dia 12. E a grande mudança por parte dos encarregados de
educação acontece neste momento. Quinta-feira, apareceram apenas
50% dos alunos. Os pais iam ligando, mostravam-se bastante alarmados e assumiam, eles próprios, que os filhos não iriam à escola mesmo
que essa não fosse a decisão tomada pelo Governo. Na sexta-feira, dia
13 de Março, e após decisão de encerrar as escolas na segunda-feira
seguinte, o número de alunos que foram à escola foi praticamente
insignificativo. Posso dizer que, da parte da manhã, deveria ter 20 jovens no apoio ao estudo e estavam apenas 2. Nas palavras de alguns
encarregados de educação “se o vírus é perigoso a ponto de fecharem escolas, não será perigoso só a partir de segunda-feira”.
Antes do encerramento, e perante o alastrar do novo coronavírus a
nível nacional e mundial, que normas de higiene eram praticadas em
contexto escolar? Era fácil fazer cumprir?
Como já referi, trabalhar com crianças é muito diferente de trabalhar
com adultos. A linha entre prevenir e assustá-los é muito ténue. Nas
nossas instalações foi imediata a aquisição de sabão azul e branco e
de desinfectante. Era obrigatório lavar as mãos à chegada, antes e
depois do lanche e, obviamente, depois das idas à casa de banho, de
algum espirro ou de troca de material escolar. A utilização de toalhas
para limpar as mãos também deixou de existir, a troca e empréstimos de material e de lanche foi reduzida ao máximo. Contudo, volto
a frisar, estamos a falar de crianças. Não desrespeitam as regras com
qualquer intenção de o fazer, contudo, coube-nos a nós, adultos,
estar muito mais atentos. A limpeza e desinfecção do espaço, das
casas de banho e das mesas de trabalho também passou a ser ainda
mais frequente. Pedimos ainda, aos encarregados de educação, que
não permanecessem dentro das salas e esperassem pelas crianças
no exterior. Não era fácil fazer cumprir as regras. Nem nós, adultos,
estamos constantemente a pensar nas nossas ações, quanto mais
as crianças. Cansei-me de repetir que espirrassem para a parte interna do cotovelo e não para as mãos nem para o ar. Pedi inúmeras
vezes que não colocassem as mãos na face nem os lápis ou canetas
na boca. Contudo, todas estas regras são adquiridas com o hábito.
Espero que depois desta fase passar, pelos menos os bons hábitos
de higiene aprendidos agora fiquem e permaneçam no quotidiano
deles e também no nosso.
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Sente que as crianças estão assustadas com esta situação?
Algumas sim. Tal como alguns adultos estão preocupadíssimos e outros não. Tenho um aluno que, de cada vez que utilizava a borracha
ou mudava de caneta, desinfetava as mãos. Tenho outros que qua-

se era preciso ir lavar-lhe as mãos para garantir que o faziam. Nos
primeiros dias em que a situação começou a ficar mais falada, uma
menina de 11 anos teve comigo uma conversa que me deixou a pensar e me fez perceber a inocência deles. Afirmou que não entendia
porque iam fechar as escolas já que “as crianças não morrem”. Sem
pensar muito bem na resposta, disse-lhe que, infelizmente, morrem.
As crianças morrem. De facto, com o coronavírus é pouco provável,
mas que podiam ser transmissores do vírus para os avós e isso, sim,
seria problemático. Contudo, de tudo o que eu disse, a única coisa
que ela fixou e apreendeu foi que afinal, e ao contrário do que ela
pensava, “as crianças podem morrer”. Fiquei com o coração apertadinho. Mas como já disse. É muito ténue a linha entre esclarecê-las
e assustá-las.
Estando agora as escolas fechadas, o que podem e devem as crianças
e jovens fazer em casa? Que rotinas devem manter e como deve ser o
acompanhamento dos pais?
Não sabemos por quanto tempo esta situação se manterá. É importante que as crianças mantenham as rotinas e horários habituais.
Hora de acordar, fazer as pausas para brincar de manhã e à tarde,
fazer o horário de almoço e a hora de deitar. As tarefas diárias devem ser executadas como faziam na escola e tentando ocupar-se
em família.
Nós, Sentido Extra, estamos à distância de um e-mail ou de um telefonema para auxiliar os nossos alunos como sempre. Estamos a
organizar-nos para lhes fornecer material de estudo e fazer a devida
correção.
Também temos um movimento nas redes sociais #FicaEmCasaComaSE no qual propomos actividades diárias aos nossos alunos e pedimos que partilhem connosco o resultado das mesmas.
Acredito que o maior problema é manter crianças, que têm muita
energia, tantos dias em casa. Espero que os pais se reinventem e
procurem conseguir proporcionar-lhes momentos de actividade física dentro das possibilidades e do espaço de que cada um dispõe.
Esta situação levou a novas rotinas também por parte dos professores. Como é ser professor à distância?
Difícil. Um desafio para o qual, pessoalmente, nunca fui preparada.
A rotina muda muito. Explicar um exercício à distância não é fácil.
Mas é a realidade que temos e é dessa forma que o faremos. Os professores estão habituados a reinventar-se e adaptar-se, por isso, vai
correr bem certamente.
Que expectativas existem para o decorrer do presente ano lectivo?
Sinceramente, começo a acreditar que este ano lectivo muito dificilmente voltará a retomar a normalidade. Não sei até que ponto será
possível realizar a avaliação e os exames programados. Mas, também, não considero que isso seja o mais importante no contexto actual. Vamos manter a tranquilidade e esperar pelo desenvolvimento
da situação. Certamente tudo correrá pelo melhor. L
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François Branco
uma vida dedicada à Les Dauphins
e a paixão pelas ambulâncias
François Branco partilha com Mapril Baptista uma vida dedicada às ambulâncias.
Apaixonado pelo trabalho, que se orgulha de ter realizado ao longo da vida, François vai agora
abraçar o desafio da reforma. “A reforma para mim não quer dizer nada,
é apenas uma virgula na vida de uma pessoa”.

A
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história da Les Dauphins é conhecida
e admirada por muitos. A empresa
situada em Chelles é um marco do
empreendedorismo português em França.
Todos conhecem Mapril Baptista, que construiu um império a partir dos volantes das
ambulâncias, mas agora damos a conhecer
a história de François Branco. O homem que
sempre acompanhou Mapril nas ambulâncias e um verdadeiro apaixonado pelo trabalho. “Eu sou como centenas de portugueses
que viram em Paris e em França uma forma
de sonhar. Na altura da emigração fiz como
tantos outros e decidi vir ter com o meu pai
que já estava cá. Eu era estudante em Por-

tugal, sou natural de Riachos, Torres Novas,
terra onde comecei e quero terminar a minha vida. Nos anos 70 a malta nova só pensava em Paris, e eu decidi emigrar, mais por
ideologia do que por necessidade”.
Sempre lado a lado, François e Mapril começaram cedo uma vida de trabalho em
conjunto. “Eu estava mais habituado ao
comércio, e por isso entrei numa empresa
que vendia carne no mercado, ganhava na
altura 500 francos por mês, tinha comida e
dormida, chegava para eu viver. Aí trabalhei durante seis anos, e foi nessa altura que
conheci o meu amigo Mapril, que também
estava nos mercados: eu na carne e ele nos

legumes. Eu deixei a carne e também passei para os legumes e assim passamos uma
parte da mocidade juntos. Tivemos cerca
de cinco ou seis anos nos mercados e depois tentamos a nossa sorte de trabalhar
nas ambulâncias. Sempre juntos, das ambulâncias surgiu a Les Dauphins, onde me
mantive até hoje. Foi uma bela aventura,
ao ponto de eu desejar que pudessem ter
a vida e o trabalho que eu tive, com muito
cansaço mas imensos gostos”, conta François Branco.
Foi uma vida dedicada às ambulâncias.
“Quando começamos em 75, era a pré-história das ambulâncias, e continuamos até hoje,

Foi uma vida dedicada às ambulâncias.
“Quando começamos em 75, era a pré-história das ambulâncias, e continuamos até
hoje, por isso posso dizer que dedicamos a nossa vida às ambulâncias”.

Mapril Baptista e François Branco com as respectivas mulheres

por isso posso dizer que dedicamos a nossa
vida às ambulâncias”.
No espaço de três décadas, a Les Dauphins
conseguiu ser o maior vendedor de ambulâncias em França. A empresa de transportes de doentes cresceu à velocidade das urgências e hoje é uma referência. O segredo
do sucesso, para François, foi só um: a paixão. “Isto foi uma empresa que foi criada
com muita paixão. Tanto o Mapril como eu
gostávamos do que fazíamos. Ele foi o fundador, mas quando a empresa começou a
dar os primeiros passos juntei-me ao Mapril
e continuamos juntos, como sempre. Para a
criação de uma empresa há a realização de

um estudo e as pessoas só avançam consoante o resultado do estudo de mercado.
Aqui não foi assim. Tudo isto é uma história
de paixão, as ambulâncias era a nossa vida.
Não nos preocupávamos se íamos ganhar
ou não com isto, víamos a criação desta
mercadoria como se fosse para nós – nós
eramos os utilizadores e fazíamos como se
fosse para nós. Foi por isso que alcançamos
todo esse sucesso”. Por tudo isto, o orgulho
não podia ser maior. “Já o disse e repito: eu
desejo a todo o trabalhador o prazer e a felicidade de ter uma vida cheia, tanto de cansaço como de prazer, a fazer aquilo que fiz.
Foi uma aventura extraordinária”.

A retirar-se do trabalho diário da Les Dauphins, François sabe que a sua ligação à empresa nunca irá terminar. Foram muitas horas, dias e anos a dar o seu melhor em prol
da empresa. Mais que um trabalho, para si
a Les Dauphins sempre foi uma paixão. “O
que mais me apaixona? É difícil de dizer porque era capaz de dizer tudo. Mas passa muito pelo contacto humano, porque os nossos
clientes já ultrapassaram essa barreira, são
mais amigos. Por exemplo, não fui capaz
de dizer aos clientes que eu ia parar para a
reforma”. Com uma vida tão dedicada à Les
Dauphins, François tem dificuldade em escolher o momento mais marcante: “eu diria
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os últimos 14 anos, porque o que fazemos
aqui não tem nada a ver com um emprego
normal”.
A reforma é o desafio que agora se impõe
e Portugal irá receber mais vezes François
Branco. O balanço, esse, não podia ser mais
positivo. “Penso que tive o melhor que há
nada vida. Nunca fui obcecado por dinheiro,
não me preocupo com o ordenado, não tenho gostos de luxo, só peço para viver feliz
junto dos amigos e da família”.
François já está reformado há seis anos, mas
a palavra reforma foi algo que o custou a
aceitar. “Levou-me seis anos a poder aceitar relativamente. Comigo não funciona um
corte integral. Vou continuar a vir cá de vez
em quando e, se precisarem de mim, estou
logo cá. A reforma para mim não quer dizer
nada, é apenas uma virgula na vida de uma
pessoa”.
A expressão “família” é talvez a que melhor caraterize a ligação de François à Les
Dauphins. Só assim se justifica a paixão pelo
trabalho. “Desejo o dobro que desejo a mim
mesmo, é tão simples quanto isso. Sei que a
empresa está em boas mãos, e que vai continuar, porque ninguém é indispensável. Eu
fiz o que tinha a fazer, ajudei a colocar tijolos
na parede, mas ninguém é indispensável. O
futuro da empresa não me preocupa”.
Numa despedida que nunca será definitiva,
fica a emoção de quem muito fez e continuará a fazer pela Les Dauphins. L
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Casa da Prisca

é o resultado da tradição,
do bem-fazer e do amor
à gastronomia e produtos da terra

A tradição, o bem-fazer e a reputação dos produtos da Prisca, são o resultado do amor
à gastronomia e aos produtos da terra, enraizados na família Santos desde há décadas.
Esta actividade está presente ininterruptamente desde 1917, transmitido de pais para filhos
e de filhos para netos, ao longo de quatro gerações, os ensinamentos da filosofia e o prazer
26 de transformar as melhores carnes, frutas e legumes.

É

na aldeia de Freches, em Trancoso,
que nasce uma bonita história do
bem saber-fazer das mais genuínas tradições portuguesas. É aqui também que começa a viagem de Agostinho
Santos. É natural de Freches, uma aldeia
pertencente ao concelho de Trancoso e
da qual ainda hoje guarda muitas recordações da infância. “Lembro-me quando
a catequista me interrogou eu saber dizer
o catecismo todo. Assim como quando fui
realizar o exame da escola primária a Trancoso, eu fiz o meu e ainda ajudei os meus
colegas”, conta. Pequenas memórias de
uma infância bem diferente da actualidade. Agostinho nasceu em 1948 e quando
saiu da escola foi aprender a profissão de
alfaiate, tendo começado a trabalhar por
conta própria com 18 anos. Até aos 22
anos foi esta profissão que o ocupou, andando pelas ruas de Trancoso à procura de
clientes, com sucesso. Seguiu-se o serviço
militar obrigatório e o casamento, altura
em que decide mudar de actividade. Juntamente com a mulher, Maria da Conceição
Belo Plácido, iniciam a actividade de abate
e comercialização de carne de porco, enchidos e presuntos nas principais feiras e
mercados da região. “Andávamos todos
os dias, criámos um roteiro que era de segunda a sábado, e às vezes aos domingos.
Foi uma fase boa, e foi aí que começou
este sucesso da Casa da Prisca que agora
se vê. Tivemos o primeiro carro isotérmico da região, naquele tempo ainda não
havia”. A Prisca é hoje o resultado de uma
longa tradição familiar. Neste momento,
tem mais de um século associado à tradição da família. “Identificamos a data de
1917, data que coincide com o nascimento
do meu avô como sendo a data em que
se iniciou na família a produção de enchidos e presuntos. Nós garantimos que, de
uma forma contínua, estamos a produzir
enchidos e presuntos desde 1917. Nunca
foi a este ritmo nem com esta dinâmica,
era uma actividade muito mais pequena,
centrava-se no abate de um ou dois porcos
por semana, em que parte deles ainda era
vendido em fresco e outra parte destinava-se ao fabrico dos enchidos e mais tarde dos presuntos. Em 1972, no assumir da
actividade por parte dos meus pais (Agostinho Santos e Maria Plácido), aí sim começamos a dar um salto. Dois porcos por
semana transformaram-se em várias dezenas de porcos, mas sempre ao mesmo ritmo ao nível da distribuição geográfica dos
produtos, preocupando-nos basicamente
a distribui-los ao nível local, quando muito
regional. A partir de 1997 demos um salto.
Viemos para Trancoso, onde actualmente
ainda nos encontramos, deu-se o aumento das instalações e que, de uma forma

gradual, chegou ao nível a que têm hoje e
passamos então a produzir em mais escala os presuntos que até então o meu pai
salgava, os enchidos que a minha mãe fazia e a levá-los para outros mercados que
até então não conseguíamos porque não
tínhamos condições para tal”, explicou
António Santos a origem da Prisca.

A evolução do negócio
O que começou numa simples comercialização de carne de porco, enchidos e presuntos nas feiras e mercados da região,
hoje o nome Prisca vai muito mais além.
António Santos é hoje o administrador da
Prisca e está na empresa desde 1997, ano
em que acabou os estudos e, na mesma
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António e Agostinho Santos
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altura, em que veio para Trancoso. “Até
essa data estávamos em Freches, que é uma
aldeia a cerca de oito quilómetros onde os
meus pais desenvolviam a actividade de
produção de enchidos e presuntos”, conta.
A partir de determinada altura a empresa
sentiu a necessidade de diversificar, quis fazer mais do que aquilo que vinha a fazer até
então. “Percebemos que tínhamos mercado para poder fazer mais, percebemos que
tínhamos conhecimentos que nos podiam
levar a produzir outros produtos, nomeadamente as compotas e marmelada que a
minha mãe fazia muito bem em nossa casa.
Entendemos que podíamos replicar o modelo de produção da minha mãe a um nível
mais industrial, de maior quantidade. Aquilo
que tentamos fazer foi usar as receitas que a
minha mãe vinha fazendo até então, ou seja,
usar os doces e marmelada que fazíamos em
casa para quantidades maiores e conseguir
levá-la a outros mercados”. Durante a década de 90 a Prisca consolidou a sua marca,
com a criação da fábrica em Trancoso e com
a internacionalização dos seus produtos.
Em 2004 assumiu uma mudança estratégica
fulcral ao definir o lançamento da linha de
compotas. “Tudo isto foi possível porque
tínhamos os meus pais que tinham uma visão diferente do que aqui era normal ter de
mercado como de envolvente que até então
se relacionava”. Hoje é o nome Prisca é reconhecido nacional e internacionalmente,
muito pela dinâmica que os filhos [António

e José Mário] de Agostinho implementaram
ao negócio.
Muito mais que uma empresa
A Casa da Prisca já é muito mais do que uma
empresa que produz compotas, marmeladas e presuntos. A Casa da Prisca representa
uma região, um conjunto de 80 famílias que
ali trabalham todos os dias, mais aquelas
que não trabalhando directamente, com a
empresa se relacionam, porque produzem
coisas para nos ali as transformarem. “Este
negócio da Prisca era inicialmente o negócio
da minha família e, neste momento, é um

negócio de cerca de 80 famílias que deste
negócio também dependem. Nós temos
vários casais que tanto o marido como a esposa trabalham connosco, o que leva a que
a nossa responsabilidade para com a sociedade onde estamos inseridos e envolvidos
seja muito superior, porque as decisões que
nós tomarmos e o sucesso das mesmas, ou
insucesso, também se vai reflectir na vida
dessas mesmas pessoas. Por outro lado, a
forma como nós produzimos aqui em Trancoso também nos permitiu ser, no fundo,
uns embaixadores do que aqui se faz, e levar
o nome das coisas que aqui se produzem e
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Casa da Prisca venceu Prémio Heróis PME

o saber destas pessoas a um universo bastante mais longínquo do que aquilo que podemos visualizar desde aqui”, disse o administrador.
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As pessoas no centro de tudo
Desde que os filhos de Agostinho Santos
tomaram as rédeas da empresa, o crescimento da empresa foi exponencial. Ainda
assim, António não hesita na hora de apontar o segredo do sucesso. “Eu aponto sempre como segredo do sucesso as pessoas
que connosco trabalham e as pessoas que
connosco se relacionaram desde a primeira
hora. Tudo isto foi possível porque tínhamos
os meus pais que tinham uma visão diferente do que aqui era normal ter de mercado
como de envolvente que até então se relacionava. Depois, a juntar aos conhecimentos
dos meus pais e às iniciativas deles, desde o
princípio conseguimos reunir um conjunto
de pessoas, pessoas essas que algumas delas estão connosco desde a primeira hora e
que vestiram a camisola como nós, ou seja,
encararam o projecto como sendo deles,
vivem-no como deles se tratasse e dão por
ele, tanto ou mais do que nós. Reunindo a
experiência e o saber-fazer dos meus pais,
do conhecimento de todas estas pessoas,
foi muito mais fácil depois chegar a outros
mercados, porque nós temos consciência
de que fossemos sozinhos ou se não tivés-

semos este conjunto de pessoas que não
conseguíamos ir onde depois acabamos por
ir”, revelou.
De ressalvar também a importância das
pessoas que, não sendo colaboradores directos da empresa, com ela trabalham regularmente e de forma constante ao longo
do ano. “Pessoas que para nós produzem
as abóboras, os alhos, as cebolas, alguma
das carnes que produzimos de fornecedores
que trabalhamos em regime de exclusividade”. De ressalvar que a Prisca, a partir de determinada altura, fez uma verticalização do
processo, em que neste momento produz
também alguns dos produtos que transforma. A produção é feita numa unidade agrícola que a família tem na aldeia, como as abóboras, parte dos marmelos e tem também
uma exploração agropecuária onde tem um
conjunto, de certa dimensão, de porcos bísaros que utiliza para produzir os enchidos
e presuntos.
“Quando eu referi que a coisa mais importante que temos são as pessoas, de facto
o mais importante são as pessoas. Todavia,
existiu desde a primeira hora, a preocupação de nós associarmos a essas mesmas pessoas equipamentos de topo e de vanguarda
daquilo que de melhor existe ligado a cada
uma das indústrias em que nós laboramos,
tanto na parte da charcutaria, como na parte das compotas”. A Prisca dispõe, neste

momento, de equipamentos de ponta em
ambas as unidades, equipamentos que vão
desde máquinas de cortar a carne, a máquinas de encher e preparar os enchidos, a própria unidade de esterilização dos enchidos,
as linhas de embalamento e acondicionamento ou expedição. Linhas essas em que a
preocupação foi que com elas pudesse fazer
mais e melhor aliviando, na medida do possível, o esforço físico dos seus colaboradores.
“As máquinas que nós temos, aquilo que se
pretende, é que não tenham interferência
nenhuma no produto final que delas sai, ou
seja, não é por serem feitos numa máquina
que são diferentes do que quando eram feitos à mão. São é feitos em mais quantidade,
com níveis de qualidade superiores e mais
controlados do que fazíamos até então”.
Por exemplo ao nível das compotas, aí é
mais fácil a mecanização, a Prisca consegue
desde que a fruta começa a ser cozida até
que os produtos já devidamente transformados dentro dos frascos chegam às caixas
de cartão, que não haja intervenção humana em nenhuma parte do processo. “Temos
uma linha contínua de trabalho. Linha essa
em que o resultado final do produto não é
diferente daquele que a minha mãe fazia
quando fazia na cozinha lá de casa, conseguimos é fazer em mais quantidade e controlar melhor a qualidade, permitindo que
desta forma tenhamos uma qualidade mais

regular e mais constante ao longo de todo o
ano”. Um dos grandes objectivos da Prisca,
é que contrariamente aquilo que acontecia
até então, é que produza com regularidade
e com a mesma qualidade. Quer produzir o
mesmo produto de Janeiro a Dezembro, em
que não haja oscilações visíveis ao nível da
qualidade do produto, mesmo sabendo que
trabalha com produtos naturais, com produtos que não são padronizados ao longo do
ano e que, ao nível da matéria-prima, pode
ter oscilações ao longo do ano. “O nosso
trabalho aqui consiste em regularizar e tentar colmatar ou abater essas irregularidades
que temos ao nível da matérias-prima, por
forma a que o produto final saia o mais constante possível ao longo do ano. Queremos
que os consumidores quando compram uma
alheira, salpicão ou qualquer doce Prisca em
Janeiro, seja o mesmo que em Agosto e em
Dezembro. Se não conseguirmos ter esta
regularidade constante ao longo de todo
o ano corremos o risco de vir a defraudar
aqueles que em nós têm apostado ao longo
deste tempo”.
A importância da exportação
Numa primeira fase quando a Prisca chegou
a Trancoso, apesar de ter a preocupação
de exportar e de sempre tentar fazer mais
e melhor nesta matéria, era para a empresa
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complicado porque os enchidos e os presuntos que a fazia eram produtos que penetravam com muita facilidade dentro da
comunidade portuguesa, mas são produtos
que devido à sua especificidade, o seu elevado grau de regionalismo que a ele está associado, não são muitas vezes bem aceites
juntos de um mercado mais global e onde
não existe portugueses. “São produtos a
que estão associados sabores e temperos
muito peculiares. Onde os conseguíamos
vender era nas comunidades portuguesas.
A partir do momento em que enveredamos
por produzir as compotas e marmeladas, aí
passamos a ter produtos com sabores mais
universais que são mais facilmente aceites
por um conjunto de consumidores que até aí
não eram. A partir dessa altura, a Prisca predispôs-se a ir à procura de outros mercados,
de outros locais onde fosse possível vender
os produtos, e aí conseguimos chegar a mercados que até então nos pareciam impossíveis de chegar com o leque de produtos que
tínhamos até então. Hoje, de forma regular
e constante, consegue vender para cerca
de 35 mercados. Consegue estar em mercados tao longínquos e exóticos como Cazaquistão, Singapura, Austrália, Japão, China,
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México, Estados Unidos, Brasil, Canadá e na
grande maioria dos países da Europa.
Inovação é o futuro
Inovação é o que distingue a marca Prisca e, por isso, a maior preocupação é dar
resposta às necessidades do consumidor.
“Nós quando viemos para Trancoso produzíamos cerca de seis ou sete referências na
área da charcutaria: chouriças, morcelas,
farinheiras, alheiras, salpicões, presuntos e
de então para cá temos vindo a aumentar
muito esta gama de forma muito extensa.
Uma preocupação que temos tido ao longo
de todos estes anos é tentar andar sempre
um bocadinho à frente do que os outros fazem neste mesmo mercado, tanto ao nível
da apresentação dos produtos como da forma de consumo dos consumidores. Agora
a nossa luta e objectivo futuro terá de ser
conseguir aproximar os produtos o mais
próximo possível do ponto final de consumo
dos mesmos. Ou seja, permitir e fazer chegar ao consumidor o produto quase pronto
a ser consumido sem terem necessidade de
ter grandes elaborações por parte de quem
o consome. Estamos a falar numa área de
pré-cozinhados, feitos a base de produtos

de carne e charcutaria, produtos quase no
ponto final do seu consumo. Esse será o próximo grande passo a que a Prisca se pretende dar”, revela o administrador.
Duas lojas em Trancoso
São duas as lojas que a Prisca tem no centro
de Trancoso. É uma das formas que a marca entende que a ajudaria a divulgar aquilo
que ali fazem junto da comunidade mais
local e que pudesse ser usada como um
showroom da fábrica. “A loja mais antiga
é usada como showroom, onde tentamos
expor tudo aquilo que aqui produzimos
desde os presuntos, enchidos, compotas,
marmeladas, e outro conjunto de produtos
que não são nossos, mas que são de âmbito
mais local, como os queijos, azeite, vinhos.
É uma sala de visitas e ponto de divulgação
de todo o concelho de Trancoso. A outra
loja tem um conceito um bocadinho mais
inovador, indo mais de encontro às novas
tendências de mercado, a que chamamos
Prisca Granel, onde temos para além dos
nossos produtos, produtos que dispensam
de embalagem primária e que a pessoa
pode comprar as quantidades que quiser,
nas necessidades que tiver”. L
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Transnobre

transportadora de referência
ao serviço da comunidade
portuguesa na Suíça

A Nobre Jesus & Filhos Lda, ou simplesmente Transnobre, é hoje uma empresa conceituada
no transporte de mercadorias para a Suíça. Operando a partir da freguesia
do Souto de Aguiar da Beira, desde 1997, foi a partir de 2005 que a empresa começou
a expandir o negócio com a aquisição de mais veículos pesados.

O
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sector dos transportes, por vezes,
torna-se um importante motor
de ligação entre Portugal e a sua
diáspora. É o caso da Transnobre, uma
empresa familiar que se dedica ao transporte de mercadorias para a Suíça. Para
conhecermos a sua história, a Lusopress
foi até à freguesia do Souto de Aguiar da

Beira, onde aqui a empresa tem as suas
instalações. Aristides Nobre de Jesus é o
rosto dos transportes, tendo começado
por efectuar alguns transportes para a
Suíça em carrinhas pequenas. O negócio
foi evoluindo ao ponto de comprar o primeiro camião. Este foi o primeiro passo
para a afirmação da Transnobre. O negó-

cio das carrinhas ficou de lado e, de um
camião, a frota foi crescendo gradualmente. “Em 2005 a empresa já tinha seis
ou sete camiões, e hoje temos 13, mais
algumas carrinhas que nos auxiliam nas
recolhas de mercadorias. Fomos crescendo devagarinho”, começou por explicar
Aristides. Devagar, mas de forma consoli-
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dada. O principal foco é o transporte, de temperatura controlada, de produtos alimentares, apesar de efectuar também outros
serviços. Serviços esses feitos por motoristas profissionais com
vasta experiências no sector, garantindo assim que todas as cargas chegam ao destino em perfeitas condições. “Transportamos
tudo o que é relacionado com alimentação para a Suíça, desde
cervejas, vinhos, água, legumes, entre outras coisas”, acrescenta. Como auxiliar ao transporte está o armazém de logística.
“Recebemos aqui muita mercadoria do país inteiro, depois fazemos as cargas dos camiões no nosso armazém, de acordo com
os clientes a que se destinam”.
Sendo a Suíça a principal rota da Transnobre, a comunidade portuguesa torna-se o principal cliente da empresa. “Cerca de 90%
dos produtos que transportamos se destinam aos portugueses
que estão na Suíça. É praticamente tudo para negócios portugueses. Por vezes também complementamos com materiais de
construção e mobiliário, outros produtos pedidos. Fazemos um
pouco de tudo”.
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Os produtos agrícolas
A empresa mantém, desde sempre, um cariz familiar. Prova disso é o transporte de produtos agrícolas, da responsabilidade de
Palmira Jesus. “Já fazíamos os transportes há algum tempo e,
por isso, pensamos em juntar o útil ao agradável, passando também a produzir os legumes. Começámos por pouco, mas tiveram
muita saída. Os grelos tiveram muito sucesso na Suíça e acabamos por ir reunindo cada vez mais encomendas. Actualmente,
enviamos legumes duas vezes por semana: há Terça e ao Sábado”. Produtos agrícolas bastante apreciados pelos portugueses
na Suíça. “O nosso forte são os grelos, depois temos também as
couves do Natal, enviadas só mesmo em Dezembro”.
O trabalho está organizado e planeado de forma a que cheguem
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nas melhores condições ao destino final. “Apanhamos os grelos
de manhã, de tarde fazemos as molhadas, todas elas com dois
quilos e colocamos em caixas de plástico e, por fim, é colocado
gelo para os grelos se manterem frescos. O gelo vai derretendo
e os grelos chegam ao cliente como se tivessem sido apanhados
no dia”, explica Palmira jesus.
A actividade contribui para o desenvolvimento económico local, para o crescimento da Transnobre e para a satisfação dos
clientes. “É bom para o negócio dos nossos clientes na Suíça, é
bom para mim que eu gosto desta parte da agricultura e é bom
para as pessoas daqui, porque estamos numa zona em que não
temos fábricas. As pessoas vão tendo trabalho no dia-a-dia”,
acrescenta.
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Aposta nos Mirtilos
Apostando também na inovação, a família Jesus arriscou recentemente numa plantação de Mirtilos, também com o objectivo
da exportação. “Nós tínhamos um terreno em que não tirávamos resultado dele, pensamos então em fazer uma plantação.
Temos cerca de dois hectares. É uma planta que não dá muito
trabalho, basta podar-se, uma cura por ano para serem o mais
biológico possível”. Depois da plantação, a família espera dentro de dois anos vir a conseguir exportar o produto.
A empresa vai evoluindo ao longo dos anos sempre com o objectivo de construir um futuro melhor. “Tentamos melhorar o
máximo possível e servir os nossos clientes a horas e da melhor
maneira”. L
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Rota dos Doces

cada vez mais no caminho
da exportação, levando longe
os sabores portugueses

De um pequeno negócio
caseiro, a Rota dos Doces
é hoje um nome
reconhecido no mercado
da pastelaria congelada em
Portugal. Também lá fora
a empresa vai
conquistando cada vez mais
mercados. De Sobrado para
o mundo, a Rota dos Doces
leva cada vez mais e melhor
os bons sabores
portugueses.

F
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ormado em pastelaria, Carlos Lima é um dos rostos da Rota dos Doces. Juntamente com a mulher, criaram um pequeno negócio, em casa, estando longe de imaginar o desenvolvimento que a empresa iria registar. “O negócio
foi crescendo, subindo, o número de clientes foi aumentando, o nível de produtividade também. Então, sentimos a necessidade de um espaço maior e para estar
também em conformidade com a lei”, contou. Há 15 anos, compraram as actuais
instalações, em Sobrado, concelho de Valongo, o que permitiu implementar vantagens competitivas para a Rota dos Doces. “Deu-nos um crescimento fantástico,
porque tínhamos 100 metros quadrados em casa e passamos para 600 metros
quadrados. Em termos de área útil multiplicou seis vezes mais, conseguimos fazer
um crescimento interno e, dentro das leis portuguesas que são muito exigentes na
área alimentar, conseguimos melhorar bastante. Fizemos um belo crescimento ao
longo dos anos, crescendo paulatinamente ano após ano”.
A empresa foca-se, essencialmente, na produção e distribuição de produtos de
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pastelaria para o mercado nacional e internacional. Inovação e qualidade são as suas
características de base. “Nós somos uma
empresa pequena, familiar, em que trabalhamos o produto com qualidade e processos bastante artesanais. Conseguimos
ter um produto com um sabor tradicional.
Como não temos linhas de produção automáticas, não produzimos em massa, e conseguimos ir mais ao encontro do palato do
cliente, principalmente dos distribuidores
que são o grosso dos nossos clientes, e que
depois vendem o nosso produto. Vamos ao
encontro deles adaptando a regiões ou a
receituários. É uma facilidade que o nosso
cliente tem connosco”.
De duas sobremesas produzidas inicialmente, a delícia de cacau e de ananás, a Rota dos
Doces apresenta hoje uma lista interminável
de produtos confecionados internamente.
“Nós hoje temos entre 150 a 200 artigos
diferentes. Desde bolos de sobremesa, sobremesas individuais, estamos também
com pastelaria. Depois temos uma gama de
padaria, mas que é produzida numa outra
unidade em Castelo de Paiva, que se chama
Paiva Doce, também sob a minha gerência”.
A congelação é o principal factor de distinção e de afirmação da Rota dos Doces. “Trabalhamos sempre produto em congelação,
o produto é ultra-congelado, temos máquinas específicas para o abatimento de temperatura dentro das leis e da necessidade do
produto. É devidamente embalado, e mantém-se sempre em câmaras de congelação.
Mesmo no próprio transporte, quer seja por
nós próprios, os nossos carros estão preparados para isso, a 18/20 graus negativos,
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quer seja feito com transportadoras externas, no caso de distribuição no país ou exportação, é sempre feito em carros de frio”.
O ex-líbris da Rota dos Doces é o pão-de-ló
São João de Sobrado. “Foi lançado há cerca de três anos atrás e foi desenvolvido por
mim. É um pão-de-lé húmido, com a característica de se manter cremoso e com menos
açúcar, ou seja, é um pão-de-lé menos doce
que alguns que existem no mercado, até
mais antigos”.
Ao longo dos anos, o objectivo tem sido
corresponder às necessidades dos clientes.
“Estamos preparados para desenvolver em
conjunto com o nosso possível cliente, quer
seja novo ou existente, um produto à medida, que tenha também algum consumo ao
nível da sua região. Estamos abertos a isso,
e é mais importante para os nossos clientes
do que a diferença de preço. Fala-se sempre
de preço, mas é muito importante a qualidade”.
Depois da afirmação a nível nacional, a aposta tem sido a exportação. Hoje corresponde
já a cerca de 30% no sector da pastelaria e
50% no ramo da padaria. Mas os objectivos
não ficam por aqui. “A exportação é onde
estamos a crescer e onde queremos continuar a crescer. Não é abandonar o país, mas
Portugal está muito massacrado por preços,
onde não se vê o serviço e a qualidade do
produto. A exportação é outro tipo de mercado, que dá mais valor àquilo que se produz, principalmente com toques artesanais,
como é o nosso caso”. L
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Município de Trancoso
inaugurou nova
Área de Acolhimento Empresarial
A nova zona industrial de Trancoso fica no lugar do Crujeiro, junto à estrada municipal que liga
Trancoso a Fiães, e ocupa 4 hectares e meio de terreno. O projecto resulta de um investimento
de 845 mil euros, comparticipados em 710 mil euros pelo Programa Operacional Regional do Centro
– Centro 2020. A fase de candidaturas para ocupar dez dos 15 lotes disponíveis está a decorrer até
15 de Abril, podendo concorrer empresários das áreas da indústria, armazenagem e logística,
bem como de comércio e serviços. Os espaços estão devidamente infraestruturados e têm áreas
entre os 1200 e 3000 metros quadrados.

O

Município de Trancoso inaugurou uma
nova Área de Acolhimento Empresarial. O espaço está dotado de todas as
infraestruturas necessárias para a instalação
de empresas de variados ramos de negócio.
São 15 lotes, com áreas de construção compreendidas entre os 1300 e 3000 metros, disponibilizados, agora, pelo preço de 2€/metro
quadrado. “Representa o concretizar de um
sonho de quase duas décadas, em que muitas
vezes tivemos muitos empresários a perguntar e a solicitar alguns lotes de terreno, mas
não tínhamos reposta. Há duas décadas que
não tínhamos um único lote para disponibilizar aos empresários. Foi assim que em 2016
arregaçamos as mangas, fizemos a escritura
deste terreno, empenhamo-nos de forma
contínua neste projecto. Tivemos a sorte,
por parte da CCDR de conseguir um financiamento comunitário para esta obra. Estamos
agora muito felizes com 15 lotes de terreno”,
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Inauguração da nova Área Empresarial de Trancoso

explicou o presidente da autarquia de Trancoso, Amílcar Salvador.
A nova zona industrial fica no lugar do Crujeiro, junto à estrada municipal que liga Trancoso a Fiães, e ocupa 4 hectares e meio de terreno. O projecto resulta de um investimento
de 845 mil euros, comparticipados em 710 mil
euros pelo Programa Operacional Regional
do Centro 2020. A fase de candidaturas para
ocupar dez dos 15 lotes disponíveis está a
decorrer até 15 de Abril, podendo concorrer
empresários das áreas da indústria, armazenagem e logística, bem como de comércio
e serviços. Os espaços estão devidamente
infraestruturados e têm áreas entre os 1200
e 3000 metros quadrados. De acordo com
o Regulamento para Atribuição de Lotes, os
critérios de ponderação que vão graduar as
candidaturas são, por esta ordem, a criação
líquida de postos de trabalho, o volume do investimento e a actividade económica a instalar. Para Amílcar Salvador, presidente do município, “investir em Trancoso é uma decisão
sustentada e de futuro. Estamos numa zona
industrial moderna, muito próxima da actual
zona industrial, muito próximo da cidade,
bem localizada, com excelentes arruamentos, com condições logísticas excelentes e
que irá ser dotadas de telecomunicações e de
fibra ótica de última geração. É que isso que,
muitas vezes, as empresas procuram.
A Área de Acolhimento Empresarial está
totalmente coberta com fibra óptica de última geração, num investimento da Altice
Portugal. “Este é mais um investimento de
proximidade, como tanto outros que temos
feito ao longo do nosso país, e em particular
nas zonas de baixa densidade populacional.
Neste caso aliamos ao investimento que o
Município fez na criação desta Área de Acolhimento Empresarial, viemos também juntar
uma componente fundamental para a atracção de investimento, que é a fibra óptica.
Este parque fica ligado, a partir de hoje, com
infraestruturas de fibra óptica da Altice Portugal, uma mais-valia às empresas que muito
em breve se irão aqui fixar”, explicou Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice
Portugal.
A inauguração contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa
que destacou o projecto como um exemplo
no combate ao despovoamento. “Trancoso
tem serviços, tem história, tem empresas,
mas para continuarmos a desenvolver Trancoso precisamos de mais pessoas e as pessoas só vêm se tiverem uma oportunidade
de trabalho, se tivermos empresas. Portanto,
eu dou muito valor a estes projectos, com um
investimento inferior a um milhão de euros
que vai erguer 15 empresas no mínimo. É um
projecto criador de emprego e, ao mesmo
tempo, de riqueza”. L

Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial

Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal.

Amílcar Salvador, presidente da Câmara Municipal de Trancoso
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Seminário de empresários
luso-americanos da construção
promoveu o diálogo em Newark
Por mais um ano consecutivo, realizou-se em Newark um encontro de profissionais
luso-americanos do sector da construção. Designado por CENSE, este seminário já permitiu
gerar, desde a primeira edição, mais de 50 milhões de dólares em trabalhos contratados.

P
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elo sexto ano consecutivo, realizou-se em Newark o maior seminário
de empresários luso-americanos da
construção civil nos Estados Unidos. Foram
mais de 30 empresas, norte-americanas e
portuguesas, num dia onde puderam partilhar experiências, ideias e negócios. “Este é
um evento de networking para os lusoamericanos, para empresas luso-americanas e
também americanas, porque há projectos, há
trabalhos que são ganhos em vários Estados
e muitas empresas não tem pessoas ou possibilidades de trabalhar. Neste evento podem
trocar cartões e ajudam-se uns aos outros”,
começou por explicar José Nunes, consultor
na empresa Media Consult e organizador do
CENSE. O evento é organizado pela Media
Consult, em colaboração com a Aicep Portugal, com o Consulado Geral de Portugal
em Newark e com a Fundação AIP. “São iniciativas muito importantes porque ajudam
a manter a coesão da comunidade e de importantes sectores da comunidade, como a
construção, tudo o que é imobiliário, limpezas, distribuição alimentar. A comunidade
portuguesa aqui está muito bem enraizada
e este [construção] é um dos sectores mais
fortes e é um importante evento de networ-

António Amaral com outro empresário

king e de oportunidades de investimento”,
disse Pedro Monteiro, Cônsul Geral de Portugal em Newark. Também marcou presença
João Mota Pinto, delegado da AICEP nos Estados Unidos, que salientou a importância do
evento para a associação porque “promove o
encontro entre potenciais exportadores por-

tugueses com parceiros americanos. Como
sabemos, o mercado americano é muito competitivo, é preciso as empresas portuguesas
terem um produto muito competitivo no que
diz respeito a preço/qualidade e nós privilegiamos o contacto com parceiros americanos
para que se possam penetrar no mercado”.
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O evento faz já parte da agenda anual de vários empresários portugueses dos Estados
Unidos. Estiveram presentes portugueses
das Bermudas, Flórida, Virgínia, das Carolinas, de Connecticut, Maryland, de Nova Iorque e de Massachussets. A Lusopress esteve
à conversa com António Amaral, empresa
português residente em Palm Coast, na
Flórida. É dono da Amaral Custom Homes,
uma promotora imobiliária e construção,
a trabalhar há mais de 35 anos. “O sector
da construção alterou nos últimos anos, o
Trump mudou o mercado, a dificuldade que
existe hoje em dia é a falta de mão-de-obra”,
lamentando. O empresário é presença assídua no CENSE. “É um evento em que vimos
e conhecemos empresários de toda a parte
dos Estados Unidos de vários Estados. Convive-se, troca-se ideias, também voltamos a
reencontrar pessoas que já não vemos há alguns anos. Para mim é um convívio extraordinário”.
Ao longo do dia, houve diferentes momentos de networking. “Temos palestras para
assuntos que diz respeito a estas empresas
no seu dia-a-dia. Todos os anos arranjamos
diferentes assuntos. Este ano temos uma
advogada a falar sobre a imigração, que é
um factor muito importante para o país, alguém a falar sobre as taxas deste governo
que são alteradas constantemente, advogados que explicam como realizar um certo tipo de contratos e assuntos da própria
cidade. Temos muitas empresas de Portugal
a vir para os Estados Unidos devido à pouca afluência no Brasil e em Angola, e temos
aqui pessoas para explicar como fazer isso e
para os apoiar”.
É através deste evento que várias empresas
portuguesas do sector de construção procuram novas oportunidades nos Estados
Unidos. Os empreendedores aproveitam a
introdução de produtos inovadores e sofisticados para atrair e desenvolver novos negó-
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cios. É o caso da Solancis, que se fez representar com António Pedroso, responsável
da empresa nos Estados Unidos e Canadá.
“Nós somos herdeiros da responsabilidade

de trazer as rochas ornamentais do maciço
estremenho junto a Fátima. A nossa fábrica
está localizada na Benedita e, essencialmente, nós trazemos esses materiais nobres portugueses para os mercados externos. 99%
da nossa produção é dedicada à exportação,
na Europa e para os Estados Unidos. Fazemos questão de vir a este evento, estamos
em Newark onde tem uma concentração
não só de portugueses, mas de empresas de
portugueses, de arquitectos e que fazem a
utilização destes materiais em grande escala
nesta região. É importante a oportunidade
de fazer networking com essas entidades
que estão ligadas ao sector da construção.
Já viemos no ano passado, e sentimos que
precisamos de estar presentes, leva tempo
a nutrir o relacionamento, a consistência da
presença é importante”.
A importância do CENSE é cada vez mais evidente na comunidade empresarial luso-americana. Desde a sua primeira edição, já foram
gerados mais de 50 milhões de dólares em
trabalhos contratados. L
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Manuel Alves apresentou
a sua mais recente obra
de recuperação de imóveis
Manuel Portela Alves é o proprietário da MPA, empresa de destaque no restauro
de habitações. O português de Ponte de Lima estabeleceu-se no mercado francês há 33 anos
e a sua experiência na reconstrução de imóveis é já significativa.
À Lusopress mostrou um dos seus mais recentes projectos.

A
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empresa MPA (acrónimo para “Manuel Portela Alves”) conta já com
uma variada experiência na reconstrução de imóveis, sendo estes desenvolvidos sobretudo na região parisiense
(Neuilly-sur-Seine, Courbevoie Colombes,
Montparnasse, Boulogne entre outros). O seu
mais recente projecto situa-se na localidade de
Neuilly-sur-Seine e foi edificado em 1965.
Tendo em conta a idade do próprio prédio, foram vários os trabalhos de reconstrução a que
este foi submetido. Nas palavras de Manuel
Alves foi mesmo necessário “deitar as paredes
internas abaixo e fazer tudo de novo”.
Ao longo destes 480 metros quadrados, divididos em quatro andares, foram variadas
as reformas feitas ao nível de estrutura da
moradia. Nomeadamente, a criação de novas
divisões, a alteração do sistema eléctrico e
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a criação de cavidades na superfície do rés-do-chão – que assim permitiu a inserção de
vidros, para facilitar a passagem da luz para
outras divisões da casa.
Para esta empresa, que só se ocupa de imóveis de particulares - quer sejam as suas habitações primárias ou secundárias - existe
um princípio básico para o serviço poder ser
prestado: estas têm de se encontrar vazias,
de forma a poder ser feito o seu restauro. A
empresa tem crescido, sobretudo, através de
recomendações e do passa a palavra. A satisfação dos seus clientes é a principal preocupação para Manuel Alves.
O cliente, que dentro em breve estará a habitar neste prédio com a sua família - esposa
e três filhos - não tinha planos delineados de
como queria que este fosse remodelado. Foi,
por isso, Manuel Alves e a sua equipa, que
projectaram todos os pormenores. Desde a
escolha de materiais, todos eles importados
de Portugal (desde vidros, a madeiras, todos
têm fabrico português) até ao design dos
próprios espaços, todos eles estiveram a cargo da equipa da MPA.
Para um apaixonado pelo design de interiores, este foi apenas mais um desafio a juntar
ao seu já vasto currículo. Os seus clientes esperam apenas que os continue a surpreender
pela positiva, tal como tem feito até aqui. L
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Transnate
assume-se como uma referência
nos transportes internacionais
A Transnate é um nome conhecido no mercado português e francês. Poliglota na sua
abrangência, o negócio é o resultado de um percurso que prima pela diferença.
Natália Rodrigues e o irmão, António Rodrigues, são o rosto de uma dupla que dá
continuidade ao empreendimento que o pai começou em França. Transnate foi o nome
atribuído por António José à empresa e serviu como homenagem à irmã.
Natália ocupa um lugar de destaque, uma vez que no sector dos transportes são poucas
as mulheres que desempenham a sua função.

S
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ediada em Celorico da Beira, distrito
da Guarda, a Transnate é um negócio que resulta de um percurso que
prima pela diferença. Natália Rodrigues e o
irmão, António José Rodrigues, são o rosto
de uma dupla que dá continuidade ao empreendimento que o pai começou em França.
“O negócio do transporte inicia em França,
o fundador foi o meu pai Jaime Rodrigues,
ele é que iniciou esta actividade, e foi-se desenvolvendo naturalmente. Os filhos, eu e o
António Rodrigues demos continuidade ao
negócio. Mudamo-nos para Portugal, foi uma
opção de vida, uma escolha nossa e assim estamos hoje sediados em Celorico da Beira”,
começou por contar Natália, administradora
da Transnate, empresa iniciada em 1998.

Natália é uma mulher que impera num universo composto, maioritariamente, por homens.
Factor que tem feito da Transnate um caso
de sucesso. Não se pode esquecer também
a união dos irmãos, sócios da empresa, que
se mantém inabalável com o passar dos anos.
“O meu irmão já estava em Portugal há uns
anos, eu estava em França a estudar porque
sou mais nova, mas optei por vir e dar-lhe auxílio. Somos muito solidários, unidos e desde
sempre que trabalhamos os dois em várias
áreas de negócio. O transporte é mais o meu
foco. O meu irmão está mais ausente porque
se dedica também ao negócio de venda de
equipamento para África”.
Com 30 hectares de terreno em Portugal, dos
quais 4500 metros quadrados de área cober-

ta, a Transnate tem todas as condições para
se afirmar como um dos principais operadores do sector. Em França existe também uma
plataforma de apoio. “Fazemos muito o sector automotive, é talvez o maior produtor e
exportador do nosso país e, portanto, dedicamo-nos maioritariamente ao sector automóvel, com grande incidência em França. Fazemos muito circuitos fixos, desde Mangualde,
várias zonas de França, Alemanha, Bélgica,
mas temos também rotas ibéricas. Cerca de
90% do nosso mercado é sector automóvel,
se bem que trabalhamos com todo o tipo de
mercadoria, por exemplo o sector da confecção. Fazemos também logística nesta plataforma e distribuição de mercadorias com carros ligeiros para várias zonas, mas mais a nível
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regional, como Guarda, Covilhã, Viseu, Castelo Branco, mas abrange também Coimbra,
Porto e Viana do Castelo”. Instalada numa
região marcada pela desertificação, a Transnate destaca-se pela criação de emprego. A
empresa beneficia ainda de uma localização
privilegiada, com acesso aos principais eixos
rodoviários, mas são vários os problemas que
assombram o sector. “Este sector tem muitas
lacunas, é um sector de risco. É complicado
porque as empresas do mundo do transporte
têm uma rentabilidade pequena. A nível financeiro é complicado gerir e, depois, existe
também uma falta de apoios muito grande”.
A experiência e a relação com os clientes têm
feito da Transnate um exemplo a operar no
universo dos transportes. “Acima de tudo zelamos pela lealdade, a confiança é importante
também. Trabalhamos muito essa parte mais
humana, que tem tendência a ser descurada,
mas acho que é muito importante haver um
bom relacionamento, confiar nas pessoas,
sermos pontuais, profissionalismo porque
nos permite ser competitivos, mas um cliente
opta por nós por essas questões e por sermos bom parceiros, que é o nosso objectivo.
O nosso melhor reconhecimento, aquele que
me diz a mim muito, é o dos nossos clientes”.
Natália Rodrigues não só assume a gestão
de uma empresa de transportes, como deixa
uma mensagem de motivação, revelando o
que é, para si, o seu factor de sucesso. “Aquilo que nós fazemos, eu falo por mim, e deve
ser em tudo na vida, devemos fazê-lo com
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vontade, por gosto, devemos gostar muito
da nossa profissão. Acho que é uma paixão
muito grande e claro que vamos enfrentar
problemas e adversidades naturais do dia-a-dia e da nossa profissão, mas penso que com
esta vontade e paixão vamos conseguir superar e ultrapassar os momentos mais difíceis”.
Etrechy International PL
Recentemente, os irmãos Rodrigues abraçaram um novo projecto: a Etrechy International PL. Beneficiando da experiência de
António no sector da comercialização de veí-

culos usados, esta é uma aposta séria para os
próximos anos. “É uma empresa de venda de
equipamento e muito vocacionada para África. Equipamento usado, falamos de camiões
essencialmente, que iniciou há pouco tempo. Está a correr bem e é um desafio, é uma
expectativa e, com certeza, irá correr bem. É
uma área que o meu irmão conhece bem, ele
teve sempre esta vertente de lidar com esse
tipo de negócio. Ele, por exemplo, levou a representação da Citroën para Angola, e esteve
sempre ligado a esse negócio da venda de material, neste caso de carros e camiões”. L
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Sónia Palas ganhou o gosto
pelo sector imobiliário e criou
a Solutions Foncières

Esta história mostra que todos os dias podemos traçar o nosso caminho. Prova também
que nunca é tarde para cumprimos sonhos. Sónia Palas estudou em Portugal, emigrou para
França e por cá ficou. O destino fê-la apaixonar pelo sector imobiliário, onde agora vinga com
a sua agência imobiliária Solutions Foncières. Localizada em Noisy-Le-Sec,
a agência apoia os clientes nos seus projectos imobiliários, privilegiando o contacto humano.

S
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ónia Palas é natural de Mirandela, mas
hoje é responsável por uma agência
imobiliária na região parisiense. Filha
de pais comerciantes, o negócio sempre fez
parte da sua vida. A falta de oportunidades
de trabalho em Portugal levou-a a procurar a solução da emigração. França, para si,
tornou-se o destino de eleição. “Eu estudei
Inglês e Alemão na Universidade de Letras,
ainda em Portugal, mas quando tentei entrar no mercado de trabalho para assistente
administrativa, senti que pediam também a
língua francesa. Por esse motivo, decidi vir
para França com o objectivo de desenvolver
e aperfeiçoar o meu francês, mas sempre
com a meta de regressar a Portugal e tentar

novamente a minha oportunidade”, começou por contar Sónia Palas.
Chegada a França, começou por encontrar
trabalho no aeroporto, onde esteve alguns
anos. A sua estadia em terras gaulesas passou de temporária a definitiva, tendo aqui
constituído família. Foi precisamente a
actividade profissional do seu marido que
a fez dar um novo rumo à sua vida. Sónia
resolveu fazer um BTS ligado ao sector
imobiliário. O gosto e curiosidade por este
mercado tem influência do marido, agente
imobiliário há 20 anos. “Fiz uma formação
onde aprendi técnicas imobiliárias, lei e regulamentação do sector. Não se aprende
a parte comercial, essa fibra nasce con-
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nosco. É sobretudo a parte técnica e legislativa”.
Terminada a formação, a integração no mercado de trabalho foi imediata. A sua ambição
levou-a a outro patamar, criando a sua própria agência: a Solutions Foncières. “Faço
transações, venda de bens, casas e apartamentos, e pesquisa para a promoção imobiliária também. Neste momento tenho
três projectos em curso com um promotor
imobiliário em Noisy-le-Sec, também faço
venda de comércios, mas não faço aluguer
de imóveis”, realça.
A agência imobiliária é recente no mercado, mas estão já traçados os planos de
crescimento. “Gostaria de alargar a área
de trabalho, gostaria de integrar alguns
agentes imobiliários na minha empresa.
Vou começar integrar um agente no departamento 92, mas gostaria de ter mais
na Ile de France, preferencialmente um
por cada departamento. Eu conseguido
cobrir o 95, 93 e 75, mas gostaria de alargar a toda a Ile de France”.
Ainda numa fase embrionária, a agência de
Sónia Palas dá os primeiros passos, mas de
forma já consistente. “Está a correr bem, já
vendi alguns imóveis. Para mim correr bem
é sobretudo o contacto que tenho com os
clientes, em que crio sempre uma certa relação de amizade, gosto muito do contacto

64

que tenho com os clientes. A satisfação deles é a minha maior satisfação”, conta.
Num futuro próximo, Sónia Palas não descarta a realização de negócios imobiliários
em Portugal. “Penso fazer sim, sobretudo
porque tenho a facilidade de falar alemão,

francês, inglês e português. Penso que o
posso fazer e seria interessante”.
Chegar ao contacto para eventuais negócios, é muito simples, basta ligar o 06 12 66
45 34 ou aceder ao sítio na Internet www.
solutions-foncieres.fr. L
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Padre Nuno Aurélio
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima
Paris

A luta continua:
o pecado para a rua!

Q

uantas vezes ouvimos dizer e até
dizemos: é preciso lutar pela vida.
Estudos, trabalho, esforços e sacrifícios, tudo se faz para... “fazer pela vida”.
Mas o Homem não tem apenas esta vida,
aqui na terra, pela qual lutar. E para um
baptizado, isso ainda é mais claro. O nosso
maior combate e a luta mais importante é
alcançar a vida eterna. Segundo o Evangelho: «Naquele tempo, Jesus foi conduzido
pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou quarenta dias e
quarenta noites e, por fim, teve fome. O
tentador aproximou-se...». É sempre com
esta cena que se dá início aos domingos e
tempo da Quaresma.
Jesus vai à luta contra o Mal. É tentado
e sai vencedor. Luta por nós e connosco,
para que nós possamos lutar e vencer com
Ele. Será que nós lutamos contra o mal?
Tentamos sequer resistir aos enganos e
mentiras do Diabo? Ou deixamo-nos cair
na armadilha: se nos apetece é porque
tem de ser e não é possível resistir. Como
Jesus se prepara para essa luta, que Ele vai
travar até à cruz?
1º Ele vive conduzido pelo Espírito Santo.
A Sua vontade e liberdade são guiadas e
iluminadas pelo Espírito de Deus que nós
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também recebemos pelo Baptismo, pela
Confirmação, na Eucaristia, etc.. (Jesus
não é um robot de Deus: tem uma liberdade e vontade humanas verdadeiras, unidas
na Sua dupla natureza divina e humana). 2º
Jesus faz jejum e reza nesses 40 dias: desfaz assim a mentira muito actual e moderna que o Homem se basta a si mesmo, que
é auto-suficiente, que sozinho pode tudo.
3º Jesus, quando responde ao Diabo, cita
sempre as sagradas escrituras do Antigo
Testamento: Ele alimenta-se e fortalece-se
da Palavra de Deus que Ele próprio acolhe
e cumpre. Ele mesmo é Palavra de Deus
feita homem, mas Ele mesmo cumprirá até
ao fim a palavra e vontade do Pai: «O Meu
alimento é fazer a vontade Meu pai que
está nos céus» (Jo 4,34).
A Quaresma deve ser para nós essa oportunidade e tempo de salvação que Deus
nos dá para podermos libertar a nossa
vida do poder do mal. Como recorda o
Papa Francisco na sua mensagem: «Nesta
Quaresma de 2020, quero estender a todos os cristãos o mesmo que escrevi aos
jovens na Exortação apostólica Christus
vivit: «Fixa os braços abertos de Cristo crucificado, deixa-te salvar sempre de novo. E
quando te aproximares para confessar os
teus pecados, crê firmemente na sua mi-

sericórdia que te liberta de toda a culpa.
Contempla o seu sangue derramado pelo
grande amor que te tem e deixa-te purificar
por ele. Assim, poderás renascer sempre de
novo» (n. 123). A Páscoa de Jesus não é um
acontecimento do passado: pela força do
Espírito Santo é sempre atual e permite-nos
contemplar e tocar com fé a carne de Cristo
em tantas pessoas que sofrem.»
Jesus Cristo ensinou-nos, através de palavras e gestos como a oração, o jejum (e a
abstinência) e esmola (partilha de bens) nos
abrem totalmente ao outro e a Deus: a Deus-comunhão, a Deus-família onde a realidade
é o Amor e a vida em plenitude. A oração
para ir ao encontro do Senhor e nos renovarmos com a ajuda da Sua Palavra (escutada
com mais atenção). A esmola é o amor que
vem de Deus dado aos outros, com generosidade, respeito e humildade. Ela é a concretização da nossa conversão: passamos
do egoísmo (‘Eu, eu, eu’...) ao encontro do
outro, através da partilha e do cuidado com
quem sofre. O jejum significa comer pouco
ou menos, mas compreende outras formas
de privação para uma vida mais sóbria, simples e sem excessos para podermos ser e ter
mais para os outros.
Vamos à luta? L
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Festival de Sopas e Encontro
de Ranchos de Sernancelhe
promoveu a tradição e a cultura

Milhares de litros de sopa confeccionada durante três dias,
milhares de visitantes, de todo o país, 18 associações
empenhadas e motivadas em mostrar o que as distingue,
e o folclore como manifestação da cultura mais expressiva
de Portugal. Foi assim a sétima edição do Festival de Sopas
e Encontro de Ranchos de Sernancelhe.

“A
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sopa é talvez a confeção mais
antiga do mundo, e que tem
uma importância muito grande
na gastronomia mundial. A sopa, não é mais
nem menos, do que a identidade de um território”. Foi assim que Carlos Silva Santiago
começou por destacar o papel da sopa na
sociedade no seu discurso de abertura do
Festival de Sopas e Encontro de Ranchos
de Sernancelhe. O presidente do Município,
acompanhado por outros autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro, deu o
arranque para um fim-de-semana cheio de
sopa e tradições.
Quando há sete anos, o Município de Sernancelhe teve a ousadia de criar o evento
Festival de Sopas e Encontro de Ranchos, estaria longe de imaginar que atingisse a proporção que todos puderam comprovar nesta sétima edição. Milhares de litros de sopa
confeccionada durante três dias, milhares
de visitantes, de todo o país, 18 associações

empenhadas e motivadas em mostrar o que
as distingue, e o folclore como manifestação
da cultura mais expressiva de Portugal.
Ao fim de sete edições, o Festival de Sopas
e Encontro de Ranchos comprovou ser uma
iniciativa com enorme aceitação por parte
dos visitantes. Depois da abertura oficial do
evento pelo Vice-Presidente da Comunidade
Intermunicipal do Douro, Nuno Gonçalves,
os visitantes chegaram em grande número e
não regatearam elogiosos quanto à qualidade e quantidade das sopas, não esconderam
a sua satisfação pela organização do espaço, pela qualidade dos grupos etnográficos
e por Sernancelhe ter decidido apostar, de
forma decidida, num evento que alia a manifestação etnográfica proporcionada por dez
ranchos folclóricos do nosso país, ao saber
ancestral da confecção das sopas.
Mas, para que tudo isto pudesse acontecer, o
trabalho mais vultuoso foi assinado pelas 18
associações do concelho que criaram milha-

res de litros de sopa, com sabores distintos,
ricos em produtos endógenos, condimentados com cultura, tradição e as marcas autênticas da identidade sernancelhense. E também
como nomes tão sugestivos como sopa dos
Namorados, de Peixe, de Gravanços com Bacalhau, de Javali, de Castanha, à Pica-Peixe,
da Banda, de Feijão Vermelho, Dourada, de
Cogumelos Silvestres, à Lavrador, de Feijoca
à Zebreira, de Cebola, à Pescador, da Aldeia,
de Perca à Binante, e de Carrapatos.
Tendo como objectivo dar a conhecer Sernancelhe enquanto território que privilegia
a memória cultural do seu povo, o Festival
de Sopas e Encontro de Ranchos é um evento que posiciona o concelho como território
apostado na valorização dos saberes e sabores de antigamente, e que valoriza as receitas e técnicas de confecção das suas aldeias,
tanto de montanha como daquelas que são
vizinhas do Rio Távora. “Este festival de sopas não é mais nem menos do que uma ho-

menagem a todos os produtores agrícolas
dos nossos territórios, porque é com estes
produtos que nós valorizamos a nossa região. O interior do país vive muito do turismo, e o turismo vive muito dos produtos regionais. É esta excelência que nós queremos
homenagear. Este festival de sopas é já uma
marca da afirmação de Sernancelhe”, disse
Carlos Silva Santiago à Lusopress.
Desta forma, o evento vai ao encontro do
conceito de cultura biológica, ainda muito
presente nas pequenas explorações das aldeias, promovendo uma mostra de 18 sopas
confeccionadas com ingredientes trazidos
pelas associações participantes, dando a
provar aos visitantes sopas originais, sopas
únicas, que resultam do somatório dos sabores da terra ao saber, passados de geração

Entrevista ao autarca de Torre de Moncorvo

71

Lusopress

72

| FEIRAS, FESTAS, ASSOCIAÇÕES E SOLIDARIEDADE

em geração e que, caso agora não fossem impulsionados com iniciativas como o Festival de Sopas, corriam
o risco de se perder.
O evento é uma viagem no tempo de sabores e paladares para conhecer o passado e as aldeias de Sernancelhe e não deixar cair no esquecimento a história do
povo. “As tradições e as raízes têm uma importância
muito grande no território, o que significa que é a altura de o país olhar para o interior de Portugal”, acrescentou o autarca.
O festival posiciona ainda o concelho como território
apostado na valorização dos saberes e sabores de antigamente. Características não esquecidas pelos emigrantes, e lembradas por Nuno Gonçalves, presidente
do Município de Torre de Moncorvo: “é importante
que eles revejam que aquilo que levaram na memória,
principalmente as primeiras gerações, que ainda se
mantêm vivas nos seus territórios. É isso que os faz
regressar ano após ano, muitas vezes com dificuldades porque a idade vai passando, mas regressam ao
seu território porque têm essa necessidade de sentir
as suas raízes, o seu viver, as suas vivências”.
Em Sernancelhe, rainha é a castanha. Para quem precisa de repor energias, esta é a sopa ideal. O conselho foi-nos dado por Alberto Correia, da Confraria da
Castanha. “É essencialmente à base de castanha, um
pouco granulada para que não seja um puré. Claro que
tem água, o tempero, sal, cebola, essencialmente para
compor e para tirar a doçura típica da castanha desta
região que é excepcional”.
A par da sabedoria gastronómica de cada associação,
o evento contou com a etnografia, trazida ao Expo Salão de Sernancelhe por ranchos de Gouveia, Ponte de
Lima, São Brás de Alportel, Trofa, Viseu, São Mamede
Infesta, Ílhavo, Guimarães, Penedono, bem como os
do concelho, numa demonstração da cultura de várias
províncias históricas de Portugal como Beira Alta, Beira Litoral, Douro Litoral, Minho e Algarve. L
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Móveis Carla recebe prémio

Carreira Alto Minho Ativar IPVC
Business Awards 2020
Celebrar, enaltecer e reconhecer o valor das empresas foi o mote para mais uma edição
da Gala Empresarial Alto Minho Ativar IPVC Business Awards.

M
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ais de 300 pessoas, entre convidados e empresas, marcaram presença na Gala Alto Minho Ativar
IPVC Business Awards 2020 que decorreu
no centro cultural de Viana do Castelo. O
evento promovido pelo Instituto Politécnico
de Viana do Castelo (IPVC) e pela Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL),
atribuiu um total de dez prémios numa decisão tomada por um júri composto por várias
entidades da região. O evento decorrei pelo
segundo ano consecutivo.
Luís Ceia, Presidente da CEVAL, destacou a
‘cooperação’ como exemplo a seguir pelas
empresas. O Presidente da CEVAL defendeu que “o resultado final de uma parceria
de sucesso é sempre mais do que a soma
das partes”, reafirmando a necessidade de
as empresas cooperarem para terem mais
força. Para Luís Ceia, as duas edições desta
gala, em conjunto com o IPVC, são o reflexo máximo desta cooperação institucional,
pois possibilitou reinventar uma iniciativa
criada em 2008, unindo as empresas ao
mundo académico.
O dirigente da CEVAL defendeu ainda a importância social das empresas e dos seus
colaboradores como factor de geração de
riqueza, salientando o papel das Associações Empresariais na defesa dos legítimos
interesses das empresas, e como voz activa
na construção de uma região. Luis Ceia sustentou ser urgente ligar a competitividade à
coesão, nomeadamente através da necessidade de reorientação das políticas públicas
num sentido mais favorável à competitividade, justificando que devemos ter mais economia e menos finanças, falando menos de
receitas e mais de produtividade.
Questões como as linhas de apoio ao interior, das infraestruturas, da fiscalidade e do
desafio da transformação digital e tecnológica foram ainda defendidas pelo líder da
CEVAL. O seu presidente salientou ainda o
desafio da coesão associativa e da cooperação transfronteiriça para acabar com a marginalidade geográfica e socioeconómica do
território fronteiriço da Galiza/Região Norte
de Portugal.

Domingos Silva dos Móveis Carla

Carlos Rodrigues, presidente do IPVC, realçou a “parceria activa do conhecimento
produzido no IPVC e a realidade do tecido
empresarial representada pela Ceval”, bem
como “promover momentos de convívio e
cumplicidades entre as empresas e as entidades geradoras de ciência e conhecimento na região”.
O secretário de Estado do Planeamento,
José Mendes, realçou a importância desta
Gala como “ponte do conhecimento com o
mundo empresarial”. O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José
Maria Costa, referiu que o tecido empresarial “tem colocado o Alto Minho como o
segundo maior concelho do país ao nível da
captação de investimento e isso deve-se ao
excelente trabalho dos empresários”.
Nesta edição da Gala Alto Minho Ativar
IPVC Business Awards 2020, foram entregues um total de dez prémios quatro prémios atribuídos pelo IPVC. O Prémio Carreira Alto Minho Ativar IPVC Business Awards
2020 distinguiu este ano a empresa Móveis
Carla, de Domingos Silva, de Viana do Cas-

telo, e a Doçaria Central, em Arcos de Valdevez, de Alzira Galvão.
A empresa vencedora na categoria de Inovação do Produto Ativar foi a Aromáticas
Vivas, de Viana do Castelo. Na Inovação de
Processo, o prémio foi atribuído à Associação de Dadores de Sangue da Meadela e
com o Prémio Inovação em Marketing foi
distinguida a Empresa Portugal Active. Na
categoria de Inovação Organizacional a empresa Blisq Creative, de Viana do Castelo,
foi a vencedora.
Pela CEVAL foram entregues seis prémios:
Prémio Internacionalização, ao Grupo
Ghost, Prémio Instituição de Mérito Regional, à Cooperativa Agrícola dos Arcos
de Valdevez e Ponte da Barca, Prémio Empreendedorismo, à empresa Granifinas,
Prémio Evento do Ano, à Feira do Alvarinho
de Monção, Prémio Associativismo, atribuído a Luís Miguel Ribeiro, Presidente da
AEP, Prémio Carreira, atribuído em ex-aequo a Alzira Galvão dos Arcos de Valdevez
e Domingos Silva empresário de Viana do
Castelo. L
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Vinexpo 2020
exportação vinícola portuguesa em
progressão no mercado francês
Decorreu no Parque de Exposições de Paris a segunda edição da feira vinícola Vinexpo. Só de
Portugal foram precisamente 76 as companhias vinícolas ali representadas, com opções para todos
os palatos. Do Porto ao Algarve, até os arquipélagos portugueses estiveram representados.

F

oram mais de 70 as companhias
vinícolas portuguesas representadas nesta segunda edição da
Vinexpo, em Paris. O Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira,
realçou aqueles que considera serem os
motivos que tem levado ao aumento da
exportação vinícola portuguesa. “O que
eu acho que mudou foi a atitude dos nossos exportadores, que diversificaram os
mercados nos quais estão interessados
e, cada vez mais, profissionalizaram esta
dimensão da venda”, afirmou o embaixador português.
Só de 2019 para 2020 já se sentiu um aumento de 2% na exportação de vinhos
portugueses para o mercado francês.
A marca Portugal está a ter cada vez
mais reconhecimento no estrangeiro,
especialmente em França, e tal facto é
notório através do aumento das importações de vinhos portugueses. Só em
2018 houve um aumento de 5,6%, o que
equivale a aproximadamente 116 milhões
de euros, relativamente ao período homólogo de 2017.
A qualidade e a excelência são os principais factores também evocados pelas
companhias vinícolas para justificar o
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José Reverendo, enólogo da Quinta Vale D’Aldeia
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aumento das suas vendas. Contudo, na
opinião de José Reverendo, enólogo da
Quinta Vale D’Aldeia, há ainda caminho
a ser feito, pois o mercado francês tem
bastante potencial.
Os principais mercados do vinho português são os Estados Unidos da América,
o Reino Unido, o Brasil e a Bélgica, mas
todas as empresas afirmam estar a tentar cada vez mais desbravar caminho no
mercado francês. França continua, ainda
assim, a ser o país para onde Portugal
exporta maiores quantidades de vinho.
Misturar tradição e inovação é aquilo
que os produtores de vinho acreditam
ser a chave para o sucesso. Sem dúvida,
todos ambicionam poder ter uma posição mais firme no mercado francês. Um
desses exemplos é a Sanguinhal Wines,
que para a Vinexpo trouxe novidades vinícolas, mas apostou ainda na memória
dos seus antepassados.
Na opinião de José Luís Oliveira da Silva,
proprietário da Casa Santos Lima, “numa
relação qualidade/preço os vinhos portugueses continuam a ser extremamente superiores, quando comparados com
quaisquer outros”. Por isso, na sua opinião, aquilo que distingue os vinhos portugueses dos restantes, é “o facto de
poder ter qualidade a um preço muito
mais baixo do que o normal”.
Também para a empresa Vallegre, a França é um mercado prioritário na sua estratégia de vendas, estando a empresa, por
isso, com planos delineados para atingir
este sector de comércio.
Quase todos os empresários portugueses afirmaram ter sido expositores assíduos na feira Vinexpo de Bordéus, mas
acreditam que esta presença, no coração
da Europa, lhes trará ainda mais frutos
nos próximos anos. L

Diogo Reis, director-geral da Sanguinhal Wines

José Luís Silva, proprietário da casa Santos Lima

Jorge Lourenço, gerente da Vinilourenço e Julien dos Santos, gerente da Heritage Wines

Companhias vinícolas da Região Tejo
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Rally 4L Trophy 2020
contou com participação portuguesa
Pedro Martins é um jovem estudante universitário de Paris que decidiu embarcar
numa aventura com destino a Marrocos, durante 12 dias, ao volante de um Renault 4L.
Esta participação no Rally 4L Trophy teve um cariz solidário: entregar roupas e materiais
escolares a crianças marroquinas.

V
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ários são os estudantes de todo o
mundo que participam neste rally solidário, onde pouco importa a classificação final. O Rally 4L Trophy conta, anualmente, com mais de dois mil participantes a
cada edição, com idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos. Neste evento, existe
uma particularidade a ser respeitada: todos
conduzirem o mesmo modelo de viatura. E
têm também de ser aventureiros o suficiente para partir da cidade Biarritz, palmilhar
Espanha, atravessar o Estreito de Gibraltar
e percorrer Marrocos até chegarem ao seu
destino: Merzouga. Neste rally, que tem
sobretudo uma vertente solidária, os participantes pretendem chegar à cidade marroquina de Merzouga, para ali entregarem
roupas e materiais escolares a crianças que
habitam no sul de Marrocos.
Este rally foi criado em 1998 pelo francês
Jean-Jacques Rey, ex-participante do Rally
Paris-Dakar, que tinha como ideia fazer uma
réplica do aclamado Rally Dakar, ligando
Biarritz a Dakar. Assim, fundou a agência Desertours para organizar este evento. Desde

então já foram quase 30 mil os jovens que
participaram nesta corrida solidária, que se
realiza também em parceria com a associação Enfants du Désert.
Este ano, Pedro Martins foi um dos partici-

pantes. Partiu de Paris com o seu colega da
universidade Romain, com o qual formou a
CrocoTeam. Durante o percurso ambos foram alternando entre piloto e co-piloto.
Pedro Martins tem 18 anos e está no primei-
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ro ano do seu curso universitário na European Business School, em Paris. E foi exactamente nessa escola superior que surgiu
a oportunidade de participar neste evento.
Pedro e os seus colegas de turma têm uma
disciplina de curso, designada Vida Associativa, que incita os estudantes a terem, exactamente, uma posição associativa mais vincada. Para esse módulo os estudantes têm,
então, de criar uma associação, ou ligarem-se a uma já existente. Pedro optou pela segunda possibilidade e aliou-se à associação
da sua universidade que trabalha em parceria com o rally.
Para se inscreverem neste evento, todos os
participantes têm de pagar 3200€, sendo esses custos, por norma, sempre financiados
por patrocínios que os estudantes necessitam de angariar.
No caso de Pedro, esses patrocínios serviram para pagar a inscrição no rally, adquirir
uma viatura Renault 4L, bem como fazer a
sua manutenção. Foram ainda necessários
para abastecer a viatura ao longo do percurso e comprar os bens que posteriormente
foram entregues às crianças.
O carro que Pedro adquiriu para participar
na prova é do ano de 1987, tendo sido este
um dos principais factores que o fez recear o

82

surgimento de algum inconveniente durante neste percurso.
Mas a verdade é que Pedro foi preparado
para todas as eventualidades. Na mala do
seu carro não faltaram ferramentas e peças de substituição, um boster para caso a
bateria do veículo parar subitamente e óleo
de motor. Objectos como sacos-cama, colchões de ar e até mesmo um depósito de
combustível extra, para as fases do percurso

do deserto, fizeram também parte da lista
de necessidades.
O que calhará em sorte a este Renault 4L,
após a aventura no deserto, é ainda uma incógnita para o próprio Pedro. Uma das possibilidades é ficar em exposição no parque
de estacionamento do restaurante da sua
família, ou ainda ser utilizado para participar
no rally do próximo ano. Pedro Martins escolherá a seu tempo. L

Fórum do Emprego Cap Magellan
no Consulado Geral de Portugal em Paris
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Placa de homenagem oferecida a António de Albuquerque Moniz

Comunidade portuguesa despediu-se
do Cônsul Geral de Portugal em Paris
O Cônsul Geral de Portugal em Paris, António de Albuquerque Moniz, terminou o seu mandato
na capital francesa. Neste seu findar de missão, vários foram os portugueses
que lhe quiseram agradecer pelo trabalho prestado à comunidade,
organizando-lhe um jantar de despedida.
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Micael Damiati, Mapril Baptista e António de Albuquerque Moniz

Maire de Crosne, Michael Damiati, também presente no jantar de homenagem a
António de Albuquerque Moniz

A

ntónio de Albuquerque Moniz foi o Cônsul Geral de Portugal em Paris durante quatro anos e dois meses, tendo este período chegado agora ao fim. Como forma de
despedida, vários foram os portugueses que se quiseram unir
a António de Albuquerque Moniz, num último jantar na região
parisiense.
Este encontro foi organizado por António Fernandes, Prove-
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dor da Santa Casa da Misericórdia de
Paris, e por José Gomes de Sá, director
comercial da Lusopress. “A sala encheu-se em cinco minutos e isso revela a admiração que todos nós temos por ele”,
afirmou António Fernandes.
Distintivos como o apoio a toda a comunidade portuguesa em Paris, melhorias
nos serviços consulares e uma grande
empatia para com a população, foram
aspectos defendidos pelo empresário
Mapril Baptista, que fez também fez
questão de marcar presença neste jantar
de despedida.
No total, foram 100 os concidadãos e
amigos presentes nesta reunião e que
quiseram também participar na entrega
de presentes simbólicos a António de
Albuquerque Moniz, entre eles uma placa de agradecimento com as seguintes
palavras: “Homenagem pelo trabalho
desenvolvido em prol da comunidade
portuguesa”.
Numa noite regada a boa disposição,
houve ainda momento para uma actuação da fadista Tereza Carvalho.
Ao próprio cônsul, agora Embaixador
de Portugal em Cabo Verde, vários são
os pensamentos que lhe surgiram neste
momento da partida. Já tem saudades
dos amigos que fez na comunidade portuguesa em França, mas tem expectativas de vir a desenvolver um cuidadoso
trabalho neste novo desafio que o espera. “Muitas amizades e muito carinho
por parte dos portugueses. Apoiaram-me muito à chegada, estão a apoiar-me agora na partida... Sinto uma certa
nostalgia com a partida, mas também
expectativa com este novo desafio que
aí vem”, declarou António de Albuquerque Moniz.
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António de Albuquerque Moniz já não se
encontra em solo francês. Mas, mesmo
após a sua recente partida, são já vários
os amigos que estão a ponderar organizar uma viagem conjunta para o ir visitar
à terra de Cesária Évora. L

Élodie Frasco, 1ª Dama de Honor 2016, Lidy Alves, Miss Portuguesa França 2019
e Fiona Duran 2ª Dama de Honor 2019
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Almoço Solidário
do Autocarro nº2
A Lusopress Magazine esteve presente no encontro solidário realizado pelo Autocarro
N2 em Montgé-en-Goèle.
Cerca de 60 pessoas estiveram presentes neste almoço inteiramente confeccionado
e oferecido pela família Gameiro.

E

sta iniciativa solidária cujo objectivo é ajudar duas irmãs Madeirenses que sofrem de uma doença incurável, rendeu cerca
de 4.000€, que são destinados a financiar a compra de duas
cadeiras de rodas já entregues (2.500€) e a participar no projecto da
compra de uma carrinha adaptada à deficiência que as atinge.
Fátima Gameiro e os filhos estão de parabéns

O saboroso almoço, onde não faltaram dois deliciosos leitões oferecidos pelo Restaurante Chez Carla, transformou-se num convívio de
amizades e de grande generosidade sendo de sublinhar a presença
dos amigos que viajaram à Madeira com o Autocarro n2 e graças aos
quais o encontro alcançou um grande sucesso. Também é de realçar
que algumas pessoas não puderam estar presentes, mas pagaram o
almoço ou fizeram um donativo , que demonstra o espírito solidário
que anima os membros do Autocarro nº2.

A organização esteve a cargo do incontornável Manuel Pinto Lopes
e contou com a ajuda de várias amigas: Marie Noëlle Lopes, Carmem
Barros, Cristina Ferreira, Nathalie e Olívia.
A animação musical esteve a cargo do incomparável DG Thomas.
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Roda de Afectos
É o título que o Diário de Noticias Madeirense escolheu para evocar
a história das irmãs Gabriela e Martinha que sofrem de Amiotrofia
Muscular Espinhal, uma doença degenerativa que as impede de andar desde a sua infância.
Com 46 e 48 anos de idade, as duas irmãs fazem parte de uma numerosa família da aldeia do Curral das Freiras onde nasceram, mas
vivem num modesto apartamento do Funchal com os pais.
Sem recursos nem ajudas dos organismos oficiais, tornava-se impossível comprar duas cadeiras novas ou mandar reparar as existentes
(muito deterioradas).
As duas irmãs estão completamente dependentes da família e amigos, o seu dia-a-dia tornou-se num calvário, o mais pequeno movimento é doloroso e insuportável, a angústia e a tristeza invadiu os
seus rostos apagando pouco e pouco os sonhos de um amanhã
melhor. Destes corpos martirizados pelo sofrimento causado pela
doença que não lhes dá tréguas, dos seus corações cansados de esperar em vão, saiu um grito de dor, grito tão forte que o eco chegou
ao Autocarro nº2.

Estávamos numa linda manhã do dia 29 de dezembro 2019, o Autocarro
nº2 rolava para mais uma descoberta da linda e paradisíaca Ilha que os
poetas chamam a “Pérola do Oceano”, inesperadamente a voz emocionada e comovente da Nathalie Ribeiro fez-se ouvir; Amigos, quero-vos alertar sobre a situação dramática em que se encontram duas irmãs minhas amigas, a Martinha e a Gabriela que nos pedem ajuda.
Autocarro nº2, uma viagem de sonho, mãos estendidas e corações
abertos, para ajudar as duas irmãs
Desde o início da criação deste grupo de amigos em 2018, os três
principais animadores Joaquim Barros, Manuel Pinto Lopes e Victor
Ferreira consideram que:
Nós, não nos podemos substituir às instituições de caridade existentes no seio da nossa comunidade
Tudo bem, mas somos um grupo de amigos e não podemos ficar
indiferentes a este dramático apelo...
Quem não fica sensibilizado com o pedido de ajuda feito por dois
membros activos do grupo; Nathalie e Marcelino Ribeiro.
Martinha; se não fosse a Nathalie e o Grupo do Autocarro nº2!!!
“Sem esta tão generosa ajuda, não tínhamos cadeiras novas, nem
voltaríamos a sonhar!!! Em breve se (Deus quiser) vamos poder sair
de casa graças à oferta de uma carrinha adaptada à nossa deficiência”. São palavras sentidas e comovidas da Martinha perante um
longo sorriso da Gabriela na cerimónia da entrega das cadeiras no
passado dia 26 de fevereiro 2020.
O Diário de Notícias da Madeira, fez a cobertura do acontecimento
e enaltece a iniciativa dos Membros do Autocarro nº2
Na sua edição de sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 o jornal publica a notícia e as fotos da entrega das duas cadeiras pela Nathalie
Ribeiro em nome do nosso grupo. (pode ver o filme da entrega das
cadeiras no site da Radio Alfa).
A Jornalista Erica Franco, sublinha a onda de solidariedade vinda de
terras de França e põe em destaque a importância da acção impulsionadora da Nathalie Ribeiro que considéra:
“ Uma amiga da família que trouxe um Autocarro e um coração enorme para ajudar a Martinha e a Gabriela com quem andou na escola”.
A Jornalista, na sua rubrica “ Final Feliz” revela as acções solidárias
que vão ser realizadas em França para ajudar as duas irmãs:
Almoço solidário, uma Gala de beneficência e a mobilização de algumas Instituições, Empresas e Órgãos de Comunicação.
O resultado financeiro destas ações permitirá certamente de realizar
do sonho das duas irmãs: A aquisição de uma carrinha adaptada ao
seu handicap. Uma Onda Solidária, graças à qual as irmãs voltam a
sonhar com um amanhã melhor

A Lusopress, Rádio Alfa, Academia do Bacalhau de Paris, Santa Casa
de Misericórdia de Paris, Association Portugaise de Bienfaisance, Les
Amis du Plateau e o Autocarro n2 (que está na origem deste projecto), convidaram dois conceituados empresários e filantropos da nossa comunidade a participarem nesta onda solidária cujo objectivo é
de comprar um meio de transporte adaptado para tornar a vida das
duas irmãs Martinha e Gabriela mais fácil e confortável.
A Lusopress participa activamente nesta “Onda Solidária”, convida
todos os leitores e amigos a participarem neste gesto de solidariedade que dignifica a nossa comunidade. Tudo faremos para vos informar sobre o desenrolar das ações e transcreveremos com toda a
transparecia os resultados alcançados. Não se esqueçam!!!
Aquele que dá é que recebe o benefício do Dom
Os donativos para esta acção solidária (compra de uma carrinha),
devem ser feitos em nome da Association Portugaise de Bienfaisance, com a menção escrita (operação Martinha e Gabriela) no verso
do cheque e devem ser enviados para a direcção seguinte:
Association Portugaise de Bienfaisance
5, allée des Espaliers
Le Raincy
Téléphone : 01 43 81 84 48
As Informações sobre a recolha de fundos e a as formas de participar,
podem ser obtidas junto do Manuel Pinto Lopes Tel. 06 07 01 62 74.
Também podem desde já reservar, para participarem na Gala da
Associação Portuguesa de Benfeitoria que se vai realizar no dia 16
de maio de 2020 em Montfermeil e cuja receita reverterá a favor da
compra da carrinha para as irmãs Martinha e Gabriela. L
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Decorreu mais uma edição
da Feira do Fumeiro de Trancoso

A Feira é considerada um marco no concelho e na região e aposta na divulgação e promoção
dos produtos endógenos e produtores regionais, contribuindo assim para fortalecer o sector.

A

Feira do Fumeiro e dos Sabores do Nordeste da Beira regressou ao Pavilhão Multiusos de Trancoso. Durante cinco dias,
estiveram presentes no Pavilhão Multiusos os principais produtores da região de enchidos e fumados, queijos, pão, doçaria regional, vinhos, mel, azeites e ainda de artesanato regional.
O certame, que já vai na sua 17ª edição, é promovido pelo Município
de Trancoso em parceria com a AENEBEIRA – Associação Empresarial do Nordeste da Beira.
Durante o certame, a animação musical esteve a cargo de Associações Sociais e Recreativas, grupos de concertinas, bombos, ranchos
folclóricos e vários grupos do concelho e da região. L

No stand da Casa Prisca, a ministra Ana Abrunhosa acompanhada pelo
presidente Amílcar Salvador, provaram as famosas sardinhas doces de Trancoso
Presidente Amílcar Salvador a visitar os stands
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Livres
pensamentos
D

esta vez vou-me atardar sobre um pouco da história do
nosso país rica em acontecimentos. Começo por fazer um
pequeno resumo do que se passou há cerca de novecentos anos no que concerna a fundação de Portugal e alguns factos
mais importantes da primeira dinastia.
Antes da fundação de Portugal, muitos povos habitaram o território que hoje corresponde ao nosso país que foi sucessivamente
ocupado por Iberos, Celtas, Fenícios, Gregos, Vikings,
Suevos, Visigodos, Lusitanos, Romanos, e por último pelos Mouros.
Portugal teve a sua origem como país
no Condado Portucalense, região que
comprendia os territórios entre Douro e Minho acrescentados posteriormente por uma vasta região que ia até
Coimbra. Este Condado foi oferecido
pelo rei Afonso VI de Leão a Henrique
de Borgonha que tinha casado com sua
filha a princesa D. Teresa.
Deste casamento, em 1109, nasceu
em Guimarães um filho com o nome
de Afonso Henriques que, mais tarde,
transformou o condado em reino. Parece
simples mas tratou-se de um momento
complexo da história na peninsula ibérica, devido aos problemas de vassalagem
dos diferentes reinos no tempo de Afonso
VII que adoptou o titulo de imperador de
toda a Hispânia.
D. Henrique que tinha origens na família de
Borgonha e D. Teresa de Leão herdaram
es
assim do Condado Portucalense. D. Afonso D. Afonso Henriqu
Henriques que era seu filho, uns anos mais
tarde, em 1128, por divergências politicas com a sua mãe, e provavelmente por ambição, derrotou-a na batalha de São Mamede
e tomou posse deste Condado. Logo de seguida começou a guerra contra os mouros.
A partir de 1129 o Condado tornou-se independente e D. Afonso
Henriques em resultado da batalha de Ourique que ganhou contra os mouros em 1139, foi proclamado o primeiro rei de Portugal.

92

Comendador António Nuno Cabeleira

E no dia 5 de Outubro de 1143, depois de várias contendas incriveis contra Leão e Castela e também contra os Mouros, o nosso primeiro Rei encontra-se com D. Afonso VII de Leão e Castela
para assinar um contrato no qual o nosso primeiro Rei reconhece
Afonso VII como imperador de toda a Espanha e este reconhece D. Afonso Henriques como Rei de Portugal. E para todos os
efeitos, a partir deste
dia 5 de Outubro de 1143, D. Afonso
Henriques tornou-se o primeiro Rei de
Portugal e fundador da Dinastia de
Borgonha ou Afonsina.
Nos anos posteriores D. Afonso Henriques continuou a luta contra os
mouros. Com o seu exército e com
a ajuda dos templários conquistaram várias cidades sendo as mais
importantes : Leiria, Torres Novas,
Tomar, Santarém, Sintra e Lisboa,
tendo empurrado os mouros até
ao Alentejo. O papel da ordem dos
Templários na reconquista cristã
foi de grande importância na ajuda que deram ao Rei na conquista
dos territórios.
Os seus sucessores continuaram as lutas contra os mouros e,
tempos mais tarde, já depois da
conquista dos derradeiros enclaves no Algarve no tempo do rei
D. Afonso III, precisamente no
ano de 1249, o nosso Rei passou
a intitular-se Rei de Portugal e
dos Algarves.
Com a conquista de toda a região do Algarve, e com a
assinatura do Tratado de Alcanizes em 1297 pelos soberanos de
Leão e Castela e por D. Dinis rei de Portugal foram assim reconhecidas naquela época as actuais fronteiras o que fez com que
Portugal seja considerado um dos países mais antigos da Europa.
Neste reinado verificou-se um grande progresso social e grande
expansão das áreas cultivadas. Lisboa torna-se a residência mais
frequente do Rei e como tal a capital do nosso país.
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Foi neste período da história de Portugal, ainda no reinado de
D. Afonso III, que foi mandado plantar o pinhal de Leiria com o
intuito de travar o avanço e degradação das dunas e de proteger
a cidade de Leiria, o seu castelo e os terrenos agrícolas da degradação devido às áreas transportadas pelos ventos que se tornava
uma grande preocupação para os habitantes da região. Posteriormente, no reinado de D. Dinis, o pinhal seria substancialmente
aumentado para as dimensões actuais.
Foi também no reinado deste soberano D. Dinis, no ano de 1290,
que foi fundada a primeira Universidade portuguesa na cidade de
Lisboa, tendo sido transferida em 1308 para a cidade de Coimbra.
Durante anos funcionou alternadamente entre estas duas cidades e, em 1537, fixou-se definitivamente em Coimbra. Esta Universidade é uma das mais antigas da Europa e foi fundada um século
depois do nascimento de Portugal.
Foi a D. Dinis que, em 1267, D. Afonso X de Castela cedeu definitivamente o dominio do Algarve em troca da desistência portuguesa das regiões entre o rios Guadiana e Guadalquivir.
A Ordem Militar de Cristo foi instituida pelo rei D. Dinis em 1318
e substituiu segundo a sua vontade a Ordem dos Templários que
entretanto tinha sido extinta. Os bens dos Templários foram atribuídos à nova Ordem de Cristo, que teve a sua primeira sede na
Igreja de Santa Maria do Castelo, em Castro Marim. Em 1356, a
sede foi transferida para o Castelo de Tomar, antiga sede da Ordem do Templo em Portugal.
Em 1345 o rei de Portugal faz um protesto junto do Papa alegando
que tinha feito uma expedição às ilhas Canárias antes de 1336.
Nesta altura inicia-se o grande período dos descobrimentos portugueses que passou a ter grande desenvolvimento logo no início
da segunda dinastia.
Com D. Pedro I passa para a memória colectiva o seu romance de
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amor com D. Inês de Castro. O Rei apaixonou-se perdidamente
por Inês de Castro dama de companhia de sua esposa cujo casamento foi arranjado por seu pai. Os dois viveram um amor proibido por muito tempo sendo que o pai D. Afonso IV era contra
essa relação e expulsou D. Inês da corte e mandou-a exilar. Após
a morte de D. Constança, esposa de D. Pedro, acredita-se que tenham casado secretamente.
Mas o receio que o reino perdesse a sua autonomia D. Afonso
IV manda assassinar D. Inês. Este amor contrariado deu lugar a
uma vasta literatura poética, nomeadamente nos Lusíadas considerada a maior obra épica portuguesa da autoria de Luis Vaz
de Camões, que narrava assim no canto III : « Estavas, linda Inês,
posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto… ». Nos
nossos tempos esta tragédia foi contada por Henry de Montherlant na sua obra literária, um drama em três actos : « La Reine
morte ». Os túmulos de D. Pedro e D. Inês encontram-se lado a
lado no Mosteiro de Alcobaça que milhares de pessoas visitam
anualmente.
Desde o inicio do reino, ano de 1143, época de D. Afonso Henriques até ao fim do reinado de D. Fernando em 1385, período
que corresponde à primeira dinastia chamada a Afonsina, muitos acontecimentos tiveram lugar no nosso país, passando pelas
lutas que levaram à fundação do reino, pelas guerras contra os
mouros que permitiram aos nossos reis ganhar mais territórios,
e logo de seguida, mas já no reinado de D. Afonso III, as últimas
conquistas dos territórios do algarve que consolidaram o reino e
sobretudo definiram as nossas actuais fronteiras o que faz que
Portugal seja um dos países com as fronteiras mais antigas na
Europa.
Num dos próximos artigos falarei dos descobrimentos portugueses e dos factos mais importantes da segunda dinastia. L
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A Gala Portugueses
de Valor 2020
que deveria ter lugar
em Bragança nos dias
28, 29,30 e 31 de maio
de 2020 foi adiada
para data anunciar
de acordo com
a Câmara Municipal
de Bragança.

O Jurí é constituído por:
- Armindo Freire,
- Fernando Lopes,
- Ildeberto Medina,
- Joaquim Barros,
- Nuno Cabeleira
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OS 100 NOMEADOS 2020
ABILIO LOURENÇO..................................................................FR
ADÉRITO GONÇALVES.............................................................PT
ADÉRITO MARTINS.................................................................FR
ADRIANO FERNANDES...........................................................US
ADRIANO PORTELA................................................................FR
AGOSTINHO FONSECA SANTOS..............................................PT
AIRES MENDES DE ABREU....................................................FR
ALBERTO COUTO ALVES.........................................................PT
ALBERTO MOTA BORGES.......................................................PT
ALEXANDRE DA CUNHA.........................................................FR
ALEXANDRE VAZ....................................................................PT
ALBINO GONÇALVES...............................................................FR
ALBINO MIRANDA...................................................................PT
ANA PEIXOTO.........................................................................FR
ANABELA CABRAL..................................................................FR
ANGELO DA SILVA...................................................................FR
ANTÓNIO BAPTISTA................................................................US
ANTÓNIO CAMELO..................................................................PT
ANTÓNIO FARIA DE CASTRO..................................................FR
ANTÓNIO JOAQUIM LOPES......................................................PT
ANTÓNIO MORAIS...................................................................PT
AQUILINO CARREIRA..............................................................PT
ARLINDO DOS SANTOS...........................................................FR
ARMANDO TAVARES...............................................................US
ARMANDINO PEREIRA............................................................FR
ARMINDO CASALINHO............................................................FR
ARTUR BRÁS..........................................................................FR
CARLA FERNANDES...............................................................FR
CARLA MARTINS.....................................................................FR
CARLOS BAPTISTA..................................................................FR
CARLOS FERNANDES.............................................................FR
CIDÁLIA LOURENÇO................................................................FR
CLEMENTINA JORGE...............................................................PT
DANIEL BASTOS......................................................................PT
DANIEL PEIXOTO....................................................................FR
DANIEL RIBEIRO.....................................................................FR
DANIEL TAVARES....................................................................FR
DAVID FERNANDES................................................................FR
DEOLINDA OLIVEIRA...............................................................PT
DOMINIC FERNANDES............................................................FR
FÁTIMA LOPES........................................................................PT
FERNANDA MARTINS.............................................................FR
FERNANDO AFONSO..............................................................FR
FERNANDO LEÇA....................................................................FR
FERNANDO MARTINS.............................................................FR
FERNANDO MENDES..............................................................PT
FRANCISCO DA CUNHA...........................................................FR
FRANCISCO RAMOS................................................................PT
FRANCISCO TEIXEIRA............................................................FR
HELDER MARTINS..................................................................FR

HORÁCIO MIRANDA................................................................FR
HUGO MORGADO....................................................................FR
JOÃO DANTAS.........................................................................FR
JOÃO MEDEIROS.....................................................................US
JOÃO PINHEIRO......................................................................US
JOAQUIM MACHADO................................................................FR
JOE CERQUEIRA.....................................................................US
JORGE CARVALHO..................................................................FR
JORGE MENDES......................................................................FR
JOSÉ AMADO..........................................................................PT
JOSÉ DA PONTE......................................................................US
JOSÉ FERNANDES..................................................................PT
JOSÉ FERNANDES..................................................................FR
JOSÉ LOPES...........................................................................FR
JOSÉ MANUEL FERNANDES...................................................PT
JOSÉ PASCOAL.......................................................................PT
JOSÉ PEIXOTO........................................................................PT
JOSÉ ROUSSADO....................................................................FR
JOSÉ VENTURA.......................................................................FR
JULIETA ALVES.......................................................................PT
LUIS CARREIRA......................................................................PT
LUIS NETO FERREIRA............................................................FR
LUIS SILVÉRIO........................................................................PT
MANUEL ALVES.....................................................................FR
MANUEL PEDROSO................................................................US
MANUEL SILVA REIS...............................................................PT
MANUEL SOARES...................................................................FR
MARCELINO RIBEIRO.............................................................FR
MARIA OLIVEIRA.....................................................................FR
MARIA DA SILVA.....................................................................FR
MÁRIO JORGE.........................................................................FR
MICHAEL TAVARES.................................................................US
NATÁLIA RODRIGUES..............................................................PT
OLIVIA CARVALHO..................................................................FR
PASCAL PEREIRA...................................................................FR
PEDRO SEIXAS.......................................................................PT
PEDRO ALVES........................................................................PT
RICARDO MACIEIRINHA..........................................................PT
RUI GAMEIRO.........................................................................FR
RUI LAFAYETTE......................................................................FR
RUI GOMES PEDRO................................................................FR
RUI PEDRO MOREIRA.............................................................PT
SALOMÉ DIAS.........................................................................GB
TERESA COELHO....................................................................PT
TEREZA CARVALHO................................................................FR
VITOR MARTINS......................................................................PT
VICTOR MARIANO...................................................................FR
VICTOR RORIZ........................................................................PT
VIRGILIO SANTOS...................................................................FR
ZITA MORGADO.......................................................................FR
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Morreu Pedro Barroso,
o último Trovador da geração
dos Cantores de Intervenção
Cantor, Compositor,
Poeta, Escritor,
mas também Artista
Plástico amador, o seu
coração deixou de bater
cansado de lutar contra
a doença, no passado
dia 16 de Março de 2020.

Victor Ferreira

U

m Ribatejano de Alma e Coração
António Pedro da Silva Chora Barroso, seu nome, nasceu a 28 de Novembro de 1950 em Lisboa, mas cresceu em Riachos, terra natal do pai, professor do Ensino
Primário.
Aos 15 anos de idade, estreou-se na rádio
fazendo teatro radiofónico com Odette de
Saint-Maurice na Emissora Nacional.
Em 1973, completou o curso de Educação
Física, tendo exercido como professor nesta disciplina no Ensino Secundário durante
mais de vinte anos.
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Membro Activo da Comunidade Artística
e Musical
Pedro Barroso, nome como era conhecido
artisticamente, considerava-se como um
“Poeta-Artesão de Canções”. Integrou a direcção do Sindicato dos Músicos e foi o autor em 2002, do polémico Manifesto sobre o
estado da Música Portuguesa que teve audições junto de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República e do então
Presidente da República, Jorge Sampaio.
Em 2003, foi membro dos corpos gerentes
da Sociedade Portuguesa dos Autores, direcção presidida por Manuel Freire.

Em Maio de 2017, finalmente, foi distinguido
com a Medalha de Honra desta Instituição.
Pedro Barroso durante a cerimónia, agradeceu e considerou a distinção como “estimulante e terapêutica para lhe dar força para
continuar a cultivar a diferença.” (alusão
subtil, ao seu estado de saúde)
Afirmou ainda “considero esta distinção
como “colectiva”, sou da geração dos “miúdos” que agarravam na viola e a quem cha-

mavam pejorativamente “baladeiros.” Passámos pelo programa (ZIP ZIP) sim senhor,
de certo modo rasgámos o caminho para a
conquista da liberdade, lutámos por ideais,
pela democracia e contra a guerra colonial
com uma força que nem soubemos onde a
fomos buscar, mas tivemo-la.
Quando se derruba aquele “Muro” finalmente a 25 de Abril, penso, que alguns metros dele, nos pertence certamente.

Tenho muito orgulho de pertencer a esta geração” fim de citação.
Grande Humanista, Viajante dos Caminhos
da Liberdade
Canção para Regressar
“Agora, nunca é tarde demais para resistir.
Mesmo fugindo nunca saí dentro de mim.”
Pedro Barroso sentia uma ternura especial
pelos emigrantes espalhados pelo mundo,
muitos deles conheciam-no como músico,
poeta e autor-compositor, mas também,
como um homem de silêncios, de denúncias
e de compromissos.
Investe-se muito em auto-estradas, pouco
em cultura
Convidado a dar palestras sobre a cultura
portuguesa nas universidades de Nijemegen
- Holanda, Estocolmo, Toronto e Budapeste,
desempenhou nesta área, um papel muito
importante após o 25 de Abril, participando
na Campanha de Dinamização Cultural do
Movimento das Forças Armadas.
Lutou por um país mais culto, defendendo,
intransigentemente, a cultura portuguesa.
Sentia-se orgulhoso de ter feito parte daqueles que desbravaram os caminhos da
ignorância e do analfabetismo, que levaram
a música portuguesa, os seus poemas, as
suas canções a todo o país, particularmente
no interior, nas aldeias do “Nada” onde os
palcos eram atrelados dos tractores e nunca
tinham visto um microfone.
“Às vezes, é mais importante um artista em
cima do palco uma hora, do que um Embaixador uma vida inteira”.
Com 19 anos de idade e depois da sua passagem no programa ZIP ZIP, apresenta em
1970 o seu primeiro (disco EP) denominado
“Trova-dor” com temas, cujas letras atraíram a atenção da censura tendo algumas
que ser alteradas.
Muitos outros títulos se seguiram tornando-se cantor de intervenção, de resistência ao
regime fascista, com canções que são hoje
um testemunho da luta pela democracia em
Portugal para as futuras gerações.
Quem Canta seus Males Espanta, Roupas
da Pátria Roupas de Mulher, Cantos à Terra
Madre, Cantos d’Oxalá, Navegador do Futuro, Ai Canta-Viva quem Canta, Canções com
Aromas de Abril e Menina dos Olhos d’Água.
Grandes sucessos entre muitos outros que
cantou em mais de uma dezena de países.
Ribatejano de garra e com raízes de coragem, antes de nos deixar, já um pouco debilitado pela doença, ainda teve a força para
realizar um último trabalho, (novo disco)
intitulado “Novembro” que sairá em abril
de 2020.

“Às vezes, é mais importante um artista em cima
do palco uma hora, do que um Embaixador
uma vida inteira”.
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“Corto a jaqueta
de forcado”

“É uma perda muito importante para portugalidade, nunca te esqueceremos e a
tua memória, ficará a jamais nas nossas
memórias.”

Pedro Chora, artista plástico amador
Foi o nome que escolheu para aparecer,
sempre que se tratava de exibir em qualquer parte a sua faceta de artista plástico
amador.
Pintura, desenho, escultura... eram o passatempo, para quem se considerava “o mais
humilde aprendiz de feiticeiro”, coisas que
realizava entre os versos, no espaço do tempo, lá ia fazendo e guardando desenhos.
Exorcismos sobre o Mundo. E a Mulher, seu
tema de sempre.
Expôs apenas algumas vezes, mas está representado em várias colecções particulares
chegando mesmo a ter um programa na RTP
em 1993, dedicado exclusivamente à sua faceta de escultor amador.
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Rogério Vieira considera o seu amigo e vizinho como um Homem de grande sensibilidade social, Português e Ribatejano de
têmpera indontável, nem sempre agradou a
toda a gente (oportunista) do meio pseudo
artístico, mas nunca dobrou.”

Após 50 anos de carreira, o adeus aos palcos
em Torres Novas
“Corto a jaqueta de forcado”
Foi assim, que anunciou a sua despedida em
Dezembro de 2019. Pedro Barroso acaba de
nos deixar aos 69 anos de idade, depois de
uma longa doença. Foi o seu filho Nuno Barroso, também cantor que anunciou a triste
notícia. “Os homens, como o Pedro Barroso,
não morrem, apenas partem antes de nós”
A Lusopress rende uma sentida e sincera homenagem ao Artista e ao Homem que lutou
por um Mundo melhor, ao talento e à sua
voz que ajudaram o povo português a alcançar a Liberdade.

Victor Ferreira, recorda que Pedro Barroso
foi apresentado ao Raul Solnado por um
amigo comum, para participar no programa
ZIP ZIP como imitador, mas como a sua melhor imitação era a do Salazar, então interpretou três seus poemas, Pedido de Menino, Canção de Amigo e Toada da Vida, mas a
letra de uma delas teve que ser alterada por
causa da censura.
Fialho Gouveia (responsável do programa)
teria dito “vocês escrevem estas coisas e depois nós é que nos lixamos... tens 5 minutos
para alterar, antes de entrares no palco.”

Um Homem para a eternidade
Quisemos associar à nossa homenagem,
alguns dos seus amigos, companheiros de
Luta e admiradores que nos disseram:

José De Oliveira faz parte do grupo (de admiradores) do Trovador. É um incondicional
dos seus poemas e da sua voz para quem a
sua morte:

O Ex. Vice-cônsul de Portugal em Paris, Nuno
Cabeleira, disse-nos:
“O Poeta e Trovador, deixou uma obra musical fora de série. Era um homem com um
timbre de voz inconfundível. Do seu imenso repertório, Viva quem canta, é uma das
minhas preferidas tanto pela melodia como
pela letra que diz o que lhe vai no peito.
A sua imagem, a sua obra e a sua música ficarão para sempre vivas entre nós e para a
eternidade.”
Joaquim Alberto, amigo e companheiro de
luta antifascista, das campanhas de dinamização cultural após a Revolução e cantante
de Abril recorda o seu amigo:
“Conheci o Pedro Barroso quando ele estava no ventre de sua mãe.
De facto, eu era aluno do pai dele quando a
sua mãe estava grávida.
Depois o professor Barroso foi ensinar para
Lisboa e só vinha a Riachos nas férias. Só
depois do 25 de Abril é que me foi possível
conhecer melhor o Pedro e ser seu amigo.
Assisti a muitos dos seus concertos, especialmente em Riachos e em França. Ouvi
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com muita atenção todas as suas canções
e poemas, divulguei a sua obra o melhor
que fui capaz; cantando os seus poemas
por onde passei. O Pedro era de uma grande disponibilidade para os amigos, participou no almoço dos meus 80 anos, já estava
doente e nesse dia tinha de participar num
concerto. Almocei com ele alguns dias antes da sua morte.
Nunca poderei esquecer!!! Todos sabíamos
que era a última vez que comíamos juntos.
Joaquim António Breia Valentim, (Agripino)
Músico e grande admirador diz:
“Mais um grande que parte. Tem reservado
lugar cativo no Panteão dos BONS.”
Carlos Cruz conhecido nos anos 60 como “O
Padre Operário” serviu a igreja, mas meteu-a ao serviço do povo ajudando aqueles que
lutavam contra o Estado Novo e a sua polícia secreta, (PIDE) recorda o seu Grande
amigo: “Pedro, para mim, não morreu! “Bateu” asas e subiu, para onde S. Paulo diz
que nos envolve uma Luz esplendorosa, e
onde já é possível Deus mostrar-se-nos, tal
qual Ele é.
“Barroso”, digo-o com convicção alimentada em muitas das palavras trocadas, com
o Pedro, durante as visitas possíveis feitas
ao “Barroso”, que nos falava e mostrava o
“Chora”!
Que não era religioso, dizia! Mas eu disse-lhe, e (re)digo: quem me dera ser capaz de
falar do Deus em que creio, com a ternura, o
desejo, o respeito, com que Pedro falava do
Deus em que não tinha fé!
Do convívio com o Pedro reterei:
- a Memória do cidadão que cultivou sempre
a amizade e os valores de Abril: Valores do
Zeca Afonso, de que ele Pedro, foi um dos
herdeiros, e valoroso defensor, cuidadoso
Semeador.
- a Memória do Homem “duplicado” nos
esforços conjuntos com Mário Viegas e o
Zeca, pisando palcos pelas aldeias para avisar a “malta”, alertando-a para a urgência
da mudança: correr com a ditadura, abrir
os braços a uma vida a explodir em Liberdade, Fraternidade, Equidade solidária. A
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memória de ver e estar com o Pedro, em
Genebra, (ano 2000?), anuindo à solicitação, para cantar, na abertura de um espaço
de cultura, aberto a professores e agentes
de cultura.
- a Memória (nunca esquecerei!) da agradável surpresa que me fez, ao aparecer no
Convívio/Festa que amigos do coração me
prepararam, (2018) em Vila Franca de Xira,
por ocasião dos meus 80 anos!
O Pedro, o Barroso, o Chora ficarão connosco nas várias vertentes da Arte: produção da
palavra dita e cantada, do Poema e da Música, da Pintura, do Desenho e da Escultura!
Para Gomes de Sá e Lídia Sales, o “Trovador”
foi sem dúvida, dos músicos de intervenção
o que na nossa juventude melhor fazia passar a mensagem.”
Lídia Sales sublinha:
“Cruzei-me algumas vezes com ele, morá-

mos na mesma zona, arrependo-me de por
timidez nunca o ter abordado e transmitir-lhe a minha admiração.” Comprei os discos,
mais tarde CD’s, vi as poucas presenças nos
programas da TV e tive o privilégio de assistir em França a um concerto inesquecível em
Le Plessis Trévise em 2015.
Recordo todo o espectáculo, a sua comunicação com o público, não me esqueço
quando se referiu ao novo Acordo Ortográfico, (com o qual eu também não concordo)
mostrando o seu desagrado dizendo que o
público que assistiu para ele seria sempre
espectador “e nunca espetador”.
Eu continuarei a ser sempre “ESPECTADORA” do Trovador Pedro Barroso.”
A Lusopress apresenta as mais sentidas condolências aos filhos e a toda a família.
Paz à sua Alma. L
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Brexit em Londres:

visão dos empresários portugueses
Casimiro Dias e Domingos Cabeças
Com a saída do Reino Unido da União Europeia, alguns são os receios
dos portugueses ali residentes. Para aqueles que são empresários no país,
existem algumas inquietações, como é o caso de Casimiro Dias — proprietário
da empresa PortClean — e de Domingos Cabeças — proprietário da agência
de recrutamento de emprego Neto — ambas sediados em Londres.

Casimiro Dias

A
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pós três anos e vários debates a
nível nacional e europeu, começou
a 31 de Janeiro de 2020 uma nova
fase histórica para o Reino Unido e, consequentemente, para a Europa. A partir dessa data, onde formalmente foi acordada a
saída do Reino Unido da União Europeia,
entrou-se assim num período de transição
do Brexit, que durará até ao dia 31 de Dezembro de 2020.
Durante este período várias são as dúvidas
e as perguntas ainda sem resposta, que os
vários estrangeiros que habitam no país
tem. Alguns, em particular, são portugueses
e criaram mesmo empresas no Reino Unido.
A Lusopress conversou com dois desses empresários, para tentar perceber os níveis de
incerteza que se vivem actualmente.
Casimiro Dias revela que até ao momento
ainda não foram sentidas mudanças. “Até

Domingos Cabeças

agora ainda não se deram grandes alterações nos negócios, principalmente no meu
sector”, referiu Casimiro. No seu ponto de
vista, um acordo entre o Reino Unido e a
União Europeia seria benéfico para toda a
comunidade europeia.
Casimiro já se encontra em Inglaterra há
cerca de 30 anos e frisa que já viu várias
alterações no país. “Inglaterra é um país
que nunca para e este fluxo de imigrantes
foi um factor que influenciou os negócios
e o próprio modo de estar dos ingleses”,
acrescentou.
Na opinião de Domingos Cabeças, até ao
momento ainda não se sente qualquer
tipo de racismo ou comportamentos xenófobos nas ruas. A calma e a pacificidade
têm sido constantes e não se têm verificado quaisquer desacatos como consequência do Brexit. As pessoas que todos os dias

recorrem à sua agência de recrutamento,
também não relatam qualquer incidente vivenciado por si mesmas. Domingos
também não acredita que isso seja algo
provável de acontecer, visto que a maioria das pessoas que lhe pedem auxílio não
fala inglês e “fazem os trabalhos mais duros, que os próprios ingleses não querem
fazer, como na construção, limpezas ou
restauração”.
Segundo Domingos, neste momento, “os
ingleses sentem-se mais ingleses pois estão
a tornar-se independentes, sendo esse o objectivo que já tinham há algum tempo”.
Até agora o principal factor que, a seu
ver, já sofreu alterações, é o custo de vida
na zona onde vive, em Inglaterra. “Neste
momento a vida aqui está mais cara e isso
nota-se, principalmente na acomodação
e alimentação”. Domingos já ouviu mes-
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mo relatos de pessoas que estão a viver
há vários anos em Inglaterra e que nestes
últimos meses têm estado a regressar aos
seus países de origem “porque a vida aqui
está cada vez mais cara e não estão a conseguir suportá-lo”.
Um desses exemplos é Isabel Couto. É uma
cidadã brasileira e uma das cem pessoas
que, por dia, visitam esta agência de emprego. O seu marido emigrou para o Reino
Unido há três anos e desde Dezembro que
não recebe o seu salário, pois a empresa
onde trabalhava é francesa e abandonou
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inesperadamente o Reino Unido. “O meu
marido está a sete anos da reforma, mas
neste momento só quer deixar Inglaterra.
Se bem que, ao mesmo tempo, também
já tem três anos de descontos feitos aqui,
por isso deixar assim o país também não
seria a melhor opção”, disse Isabel Couto.
Para Isabel e o seu marido tem sido difícil, nestes últimos meses, suportar o pagamento das despesas, nomeadamente
a renda do apartamento onde se encontram, bem como fazer as compras de bem
essenciais no supermercado. Ainda assim,

Isabel reparou que nas idas ao supermercado produtos produzidos no Reino Unido
têm sofrido baixas de preço ou entrado
em promoção.
No pensamento de muitos imigrantes no
Reino Unido, são muitas as questões que
surgem, mas respostas ainda há poucas.
Para ajudar a população, no site do Consulado Geral de Portugal em Londres existe
uma página dedicada a este tópico, onde é
possível ver informações actualizadas sobre o tema, ou ainda contactar o número
telefónico de apoio aos portugueses. L
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Os portugueses na Noruega
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uito provavelmente pelo rigor do
clima, dificuldade da língua e hábitos culturais, nunca houve uma
grande emigração de portugueses para os
países escandinavos. No entanto, a Noruega foi o país que mais viu crescer a nossa
comunidade, que engrossou sobretudo a
partir da crise económica e financeira que
atingiu o seu auge a partir de 2010.
De acordo com a embaixada de Portugal
na Noruega, haverá atualmente cerca de 9
mil portugueses a residir no país, quando
há 20 anos não ultrapassavam um milhar.
Trata-se, portanto, de uma comunidade
relativamente recente, em que uma parte
possui uma formação superior ou qualificações profissionais especializadas. Independentemente do número, no entanto, o
que importa considerar é que onde estiver
um português é Portugal que está presente e a Noruega não foge a esta regra.
O anterior presidente da República, Cavaco Silva, esteve na Noruega em 2015 e
encontrou-se com os portugueses. Por
vezes, também a embaixada organiza encontros com membros da comunidade,
particularmente quando governantes ou
outras individualidades visitam o país.
Mas nunca, até fevereiro passado, um
deputado do círculo da emigração se tinha deslocado expressamente à Noruega
para estar com a comunidade, conhecer
a sua situação, necessidades e expetativas. Sinto, por isso, uma satisfação muito particular por ter ido ao encontro dos
portugueses residentes naquele país escandinavo, que se concentram sobretudo
em Oslo, Bergen e Trondheim, mas estão
também um pouco espalhados por todo
o país, mesmo nas zonas mais frias, já no
círculo polar ártico. De resto, há até nessa
região, em Andennes, uma fábrica de processamento de bacalhau de uma empresa
portuguesa e onde, obviamente, também
trabalham outros compatriotas.
Precisamente por ser uma comunidade
fora dos circuitos mais comuns das visitas,
ganha um significado ainda maior ir ao

seu encontro. O pior que pode acontecer
às nossas comunidades é sentirem-se esquecidas. E é sempre importante estabelecer estes contactos, não apenas com as
comunidades, mas também com os poderes públicos, para que eles percebam que
os portugueses não são esquecidos pelas
suas instituições, isto não obstante haver
também consulados honorários em Bergen, Stavanger, Trondheim e Kristiansand.
Tanto mais que a comunidade na Noruega
ganhou outra visibilidade a partir do momento que Hugo Castro Syrstad se empenhou em lançar o movimento associativo
no país, de forma a criar um espaço de
encontro, solidariedade e coesão entre os
portugueses e projetar os valores culturais
lusos e lusófonos.
Deve-se a Hugo Castro, um alentejano de
Elvas (Vila Fernando), filho de mãe alentejana e pai norueguês, a criação de uma associação em 2012 a que chamou Lusofonia/
Bergen, por viver nesta cidade, o que mudou radicalmente o panorama da presença portuguesa no país, que deixou de ser
anónima e inacessível. Fê-lo com altruísmo
e espírito de abnegação, com determinação para ultrapassar até algumas incompreensões de quem não entendia bem a
importância do que estava a nascer.
Porém, aquilo que tem construído é da
maior importância, o que deve ser reconhecido tanto pela comunidade, principal
beneficiário das associações, como pelos
poderes públicos em Portugal e na Noruega. Depois da Lusofonia/Bergen impulsionou a criação da Lusofonia/Oslo, hoje
presidida por Isabel Costa, que tem uma
atividade cultural regular e intensa. Mais
tarde impulsionou a criação da Lusofonia/
Stavanger e mantém a vontade de criar
ainda outras. Particularmente durante o
período da crise, muitos portugueses que
chegavam à Noruega desamparados ficaram a conhecer com Hugo Castro o que é
verdadeiramente o sentido de humanismo
e solidariedade.
Igualmente digno de referência, é o caso

de Nuno Marques, um português de Tomar que foi guarda-redes do Benfica e que
um dia decidiu mudar-se para Notodden
para ser guarda-redes da equipa local, um
pequeno município de perto de 13 mil habitantes, a cerca de 110 km a oeste de Oslo,
onde haverá aí uma meia dúzia de portugueses.
Nuno Marques é um extraordinário exemplo de adaptação e integração. Depois de
deixar de ser jogador do Notodden manteve-se como treinador dos guarda-redes
da equipa e, melhor, foi convidado a candidatar-se à Câmara pelo Partido do Centro. Poderia até ter sido o presidente, mas
como não lhe agradou o parceiro de coligação da extrema-direita, decidiu aceitar
a proposta dos Trabalhistas locais e ficar
como vice-presidente da Câmara. Quando
se visita Notodden percebe-se claramente
como Nuno Marques é altamente apreciado e acarinhado na cidade. Portanto, é
também um orgulho para Portugal.
É bem verdade quando se diz que há portugueses por todo o lado e merece também referência que o sub-diretor Geral
do Instituto de Veterinária da Noruega, é
o Professor Gonçalo das Neves, um cargo
nunca antes ocupado por um estrangeiro.
Como se vê pelo exemplo da Noruega, os
portugueses no estrangeiro são os nossos
melhores embaixadores, pelo que é fundamental que tenham o devido reconhecimento. Na realidade, abstraindo o seu
lado duro e difícil, a emigração portuguesa
é também uma das nossas maiores riquezas e o seu potencial para valorizar o país
é enorme. Por isso os governos devem
estar atentos a esta realidade e as nossas
embaixadas e consulados devem ser proativas na sua valorização, acompanhamento e apoio, procurando sempre conhecer
bem as nossas comunidades em cada país.
Portugal é um país que pode precisamente
distinguir-se no mundo não apenas pelas
suas diásporas, mas também pelo apoio que
lhes dá. E neste domínio poderemos mesmo
ser um exemplo para o mundo. L
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Entrevista a Abdón Fernández, presidente da AJCMR

“Braga é de vital importância
no Caminho da Geira”
Há três anos a Associação Jacobeia do Caminho Minhoto Ribeiro (AJCMR) apresentou
em Braga o traçado do Caminho da Geira, coincidente, na sua quase totalidade,
com o que foi oficializado em Março de 2019 pela Igreja. Abdón Fernández, presidente,
realça nesta entrevista o papel da componente portuguesa e das associações envolvidas
neste projeto.

O

caminho Braga-Santiago tem duas
propostas de traçado (Geira e dos Arrieiros e o dos concelhos). Qual defende a AJCMR?
A nossa intenção não é diabolizar, nem prejudicar o projecto ou o objectivo global. As
diferenças resultam da forma como se interpretam os dados históricos que abarcam os
traçados dos caminhos de peregrinos. As duas
propostas são fruto do trabalho iniciado com
a fundação da AJCMR, em 2009, ainda que
chegando a conclusões muito diferentes. No
entanto, não devendo haver dúvidas sobre a
história, quem detém o poder possui, muitas
vezes, os meios para impor a sua versão.
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Mas o Caminho da Geira e dos Arrieiros foi
reconhecido pela Igreja.
O Caminho da Geira oficializado pela Igreja
é o resultado do trabalho voluntário e desinteressado da AJCMR e, posteriormente, da
Associação Codeseda Viva; com o objectivo
de valorizar a história, o património e impulsionar a economia ao longo do seu traçado.

No caso do outro traçado [proposto pela
associação de concelhos], os políticos usaram o seu poder, incluindo económico, para
custear a sua elaboração, feito à medida dos
seus interesses, nalguns casos em desrespeito pela história, e esta é uma das diferenças fundamentais entre os dois projetos.
O traçado da Associação Codeseda Viva e da
AJCMR coincidem?
Perante as propostas apresentadas e os interesses dos peregrinos, que são quem faz
viver o caminho, sem dúvida que a proposta revelada em Braga a 1 de Abril de 2017 (e
em Fevereiro anterior em Ribadavia) pela
AJCMR é genericamente coincidente com
a da Associação Codeseda Viva, reunindo
na sua passagem por O Ribeiro elementos
singulares que caracterizam este caminho – o património cultural e edificado, as
termas e o vinho. É uma realidade muito
próxima à época das peregrinações. Já a
proposta dos concelhos mescla distintas
variantes, não é tão rica naqueles aspec-

tos e passa até por locais que não existiam
na Idade Média, como Leiro.
Qual a importância que atribui à parte portuguesa deste caminho?
A importância da parte portuguesa é vital. É
a mais importante, não vou escamotear esta
questão. Basta o facto do caminho começar
na Sé de Braga. Realço a importância histórica de Braga em relação à peregrinação
a Santiago de Compostela, a capitalidade
espiritual ibérica em que Braga desempenhou um dos papéis mais importantes e as
relações históricas e religiosas entre Braga
e Santiago de Compostela. Além da importância ao nível do romano, mais antigo que
o próprio fenómeno jacobeu. Mais que não
fosse pela existência da Geira romana, é de
vital importância neste projecto. É o que faz
dele único, seja a nível nacional ou internacional. É uma singularidade se o compararmos com todos os caminhos de peregrinação. É um fenómeno transfronteiriço, que
enriquece as duas regiões.

A Geira e as termas são símbolos deste caminho?
Os vínculos deste caminho com Portugal são
fundamentais para a nossa associação, nomeadamente no que se refere à Geira romana, que é um património romano fundamental, essencial para que seja um traçado único
devido a esta referência tão antiga. Por outro
lado, de facto, abundam as termas, comuns
a ambos os países, daí que não haja explicação para haver quem queira que não passe
em Berán. Para além, claro, do comércio do
vinho e das peregrinações religiosas. E constitui-se também como uma linha de ligação entre Portugal e a Galiza, muito interessante a
diferentes níveis, por exemplo termais, o que
também evidencia a sua singularidade.
As autoridades e associações portuguesas
têm colaborado?
Eu não tenho razões de queixa. Por exemplo, a Associação Espaço Jacobeus tem-nos
dado um apoio incondicional e estou muito orgulhoso em ter conhecido muitos dos
seus elementos. É um grande exemplo para
mim e a seguir. Em relação às autoridades
políticas também tenho boas referências,
nomeadamente em relação às câmaras de
Braga ou Amares - aqui através de Caldelas,
onde já há um albergue, uma iniciativa que
louvamos e apoiamos.
Como analisa o facto do concelho de Leiro
não ter aprovado a proposta de abertura de
negociações de geminação de Berán com
Caldelas, concelho de Amares?
Os interesses que prevaleceram não foram
os da promoção dos interesses das populações e deste itinerário. Seria uma forma de
promover as termas de Berán e aproximar
as relações com Portugal, através de Caldelas e Amares. Haverá razões políticas e de
incapacidade pessoal que levaram à decisão de não haver esta geminação, que seria
muito importante dos pontos de vista social,
cultural e económico.

Mapa da Asociación Codeseda Viva

próximo do atual Caminho da Geira, mesmo
que depois sejam aprovadas variantes que
não desvirtuem o projeto.

A Igreja certificou proposta da Associação
Codeseda Viva. É a que defende?
A proposta da Associação Codeseda Viva é
praticamente coincidente com a que apresentamos em 2017 em Ribadavia [Galiza] e
Braga e concordamos com ela, embora admitamos uma variante na zona de O Ribeiro
pela margem esquerda do rio Avia, ligando
à Via da Prata. No entanto, a associação
dos concelhos tem um poder político muito
grande para pressionar e fazer valer a sua
proposta, independentemente da fundamentação histórica. Tenho algum receio em
relação ao que possa acontecer. A minha
esperança é que se mantenha um traçado

Joaquim Pires e Paulo Pisco

Concorda que haja uma variante em A Estrada?
A proposta da Associação Codeseda Viva
está suficientemente documentada e não
impede que se possa estabelecer uma variante [pela Via da Prata ou por Pontevedra/
Ramalhosa]. Esta solução é perfeitamente
viável em minha opinião.
Por que é que é fundamental que o caminho
passe por Berán (Galiza)?
Como Leiro não existia na Idade Média, a
nossa proposta é que o traçado depois de
Beade siga por Berán, junto às termas, seguindo por Caldas até Lebosende e Pazos
de Arenteiro. As razões para que o caminho
passe por Berán assentam fundamentalmente na história. Além disso, se este caminho é singular pela sua riqueza termal, não
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faz sentido ser de outra maneira. Por outro
lado, Berán era um enclave pelo qual entrava em O Ribeiro quem vinha de Santiago de
Compostela para negociar o vinho. Hoje, por
estar a 103 quilómetros de Santiago, é um
ponto de partida a pé a considerar na atribuição da Compostela.
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E que pensa a AJCMR fazer para garantir a
passagem por Berán?
O que continuaremos a fazer é procurar
mais documentos que sejam irrefutáveis e
provem a passagem por Berán de peregrinos e caminhos de comércio. Estamos a tentar promover a cultura jacobeia e demonstrar que Berán era um ponto de referência
na época medieval. E também estamos a
tentar fazer um albergue de peregrinos. No
sábado, dia 14, promovemos o encontro “O
Caminho da Geira Minhoto Ribeiro”, em Berán, pelas 19 horas, para apresentar o traçado, descrever as diferenças entre a nossa e
outras propostas, e analisar a repercussão
sócio-económica do caminho para Berán.

apresentado a sua proposta, o que de alguma forma está a confundir os peregrinos.

Será possível haver também em Leiro uma
variante (por Berán ou por Leiro)?
A nossa associação tentou reunir com as
associações e entidades no sentido de estabelecer um traçado comum ou com uma
variante no núcleo central da comarca de O
Ribeiro, com base em razões históricas fundamentadas. Tal não foi possível, daí cada
um [associações e grupo de concelhos] ter

Ao fim destes 11 anos a lutar por este caminho, valeu a pena o trabalho da AJCMR?
Sim, valeu a pena. O papel da AJCMR neste projeto é indesmentível. Basta analisar
a história destes anos. E além disso, não
haverá marcha-atrás, o caminho é uma
realidade e muito próxima do traçado que
apresentámos em 2017. Por um lado, receio
que o pior dia esteja para vir, se não for re-

conhecido o nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, espero a chegada de um momento de alegria. Até agora, a maior alegria
foi ver os primeiros peregrinos a chegar a
Berán [em maio de 2017], bem como o dia
de apresentação em Braga no dia 1 de abril
de 2017. A maior esperança que mantenho
é que os peregrinos continuem a fazer o
caminho atual, porque o caminho é deles
e são eles quem o faz. É um caminho que
inevitavelmente será reconhecido pelas autoridades. L
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Lusodescendente José Santos
é artista em Boston,
e não esquece as tradições portuguesas
A Lusopress foi conhecer José Santos que nasceu, vive e trabalha em Boston.
É americano, mas de origem portuguesa. Os pais, naturais da região de Alcobaça emigraram
para os Estados Unidos, território onde construíram família.
José é professor e é à arte que dedica a sua vida.

J
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osé Santos é um verdadeiro apaixonado pela arte. Concluiu um
Bacharelado em Belas Artes e um
Mestrado em Educação Artística pelo
Massachusetts College of Art em Boston. Trabalhou por vários anos como
educador de arte nas escolas públicas
de Somerville, em Massachusetts, e é
também um artista profissional. Actualmente, reside no Artist Building, na 300
Summer Street, em Boston, onde vive
e trabalha numa vibrante comunidade
artística. Em 2007, José Santos recebeu um subsídio de renovação de arte
de cinco mil dólares para professores,
o que lhe permitiu viajar e trabalhar em
Portugal durante o verão. Também foi

um artista residente na Byrdcliff Arts
Colony em Woodstock, em Nova Iorque.
José Santos participou em inúmeras
exposições individuais e colectivas em
museus, universidades e galerias e, em
2004, o Fogg Art Museum em Cambridge, comprou três das suas peças para
sua colecção permanente. A Lusopress
foi conhecer um pouco melhor este artista, que nasceu, vive e trabalha em
Boston. É americano, mas de origem
portuguesa. Os pais, naturais da região
de Alcobaça emigraram para os Estados
Unidos, território onde construíram família. José é professor e é à arte que
dedica a sua vida. “Faço ilustrações de
arte e pinturas para venda, mas tam-

bém tenho arte em museus em muitas
partes da América e em Portugal”.
José Santos não consegue definir o momento em que sentiu que seria artista.
“As primeiras lembranças que tenho
como artista são ainda em criança. Lembro-me de fazer um desenho, mostrar
à minha mãe e ficar com a certeza que
esse seria o meu futuro”.
A sua origem luso-americana tem sido
uma fonte de inspiração. Quando criança e adolescente, criado na comunidade
luso-americana de Ludlow, Massachusetts, falava apenas português em casa
e foi influenciado pelas tradições que os
seus pais trouxeram de Portugal quando emigraram para os Estados Unidos da
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América. “Para mim, a arte é autobiográfica e não importa onde as minhas explorações me levem como artista, elas estão
sempre firmemente fundamentadas nas
minhas raízes culturais. Isso assumiu muitas formas diferentes ao longo dos anos.
No princípio, focar a minha etnia traduzia-se em pinturas realistas das pessoas e lugares da minha cultura. Embora esse trabalho tenha sido empolgante para mim,
quando olho agora para trás, sinto que
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estava a estreitar a minha auto-expressão.
Pintando de maneira realista, comecei a
estereotipar a minha cultura, criando imagens que achava que os outros gostariam
de ver. Mais recentemente, as minhas representações visuais da minha origem têm
sido menos literais, menos concretas, mas
a influência étnica está sempre presente,

nos símbolos, cores, materiais e no processo de criação da obra de arte. O processo de criação tornou-se mais intrínseco
do que extrínseco”, explicou. Das várias
disciplinas artísticas, há uma que o encanta particularmente. “Gosto de desenhar
as pessoas, com elas em frente a mim”.
No restaurante Rocco´s, de Joe Cerqueira, é possível apreciar algumas das obras
de arte de José Santos. Aqui, todas elas
remetem a tradições portuguesas. “Como
português que sou, e o Joe também é português, achamos que seria interessante
ter algumas obras ali expostas. E também
porque alguns clientes são portugueses”.
Com uma vida dedicada à arte, José assume ser impossível escolher a sua melhor
criação. “Não existe uma melhor que outra. Estou sempre a experimentar coisas
novas e a fazer coisas diferentes. Procuro
fazer sempre melhor”.
Quanto ao futuro, há sempre algo novo
a surgir, mesmo que seja apenas a nível
pessoas. “Penso que todas coisas já foram feitas, mas mesmo assim não foram
feitas por mim. Por vezes há coisas simples, mesmo que não seja arte nova e que
não vá tocar a história da arte, mas que eu
tenho interesse em continuar a fazer”. As
obras de arte podem ser adquiridas, basta
consultar joselsantos.com. L

117

Lusopress

| DESPORTO, CULTURA E LAZER

Embaixada de Cabo Verde
promoveu certame “luso-francófono”
no 17º bairro de Paris
Foi na Mairie do 17º bairro de Paris, que se deu um encontro entre a lusofonia
e a francofonia, promovido pela Embaixada de Cabo Verde em França. Nesta celebração
culturalclusófona, intitulada “Français et Lusophone”, estiveram presentes representantes
de alguns dos países lusófonos, entre eles Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé
e Príncipe.

“F
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rançais et Lusophone” foi
um evento organizado pela
Embaixada de Cabo Verde
em França, que decorreu na Mairie do
17º bairro de Paris. Segundo os seus
organizadores, este evento teve como
objectivo a partilha e discussão de vários agentes culturais lusófonos, não só
entre falantes do português como também cidadãos franceses.
Neste evento estiveram presentes o
Embaixador de Cabo Verde em França,
as embaixadoras de São Tomé e Príncipe na Bélgica e da Guiné-Bissau em Pa-

ris, bem como o Embaix ador do Brasil
em França. Repres entante s de Angola
e Portug al marcar am também presen ça
no evento .
Nas palavra s de Hércule s Cruz, Embaixador de Cabo Verde em França, este
tipo de evento s “fazem todo o sentido ,
na medida em que é preciso afirmar a
dimens ão lusófon a não só nos países de
língua, mas nos países da diáspor a. E há
poucos lugares tão express ivos como a
França onde essa diáspor a esteja presente”, referind o-se não só ao elevado número de portug ueses em França,
como também ao crescen te número de
comuni dades proven ientes de Angola ,
Brasil e Cabo Verde, especia lmente .
“Estas iniciativ as são muito importa ntes
para oficializ ar a importâ ncia e o peso
que tem a língua portug uesa. Com tan-

Hércules Cruz, Embaixador de Cabo Verde em França

Hércules Cruz, Embaixador de Cabo Verde, Geoffroy Boulard, Maire do 17º Bairro de Paris e Luís Fernando
serra, Embaixador do brasil

tos milhões de falantes da língua portuguesa, o peso em termos de representatividade é já bastante”, afirmou ainda
a Embaixadora de São-Tomé e Príncipe
na Bélgica, Maria D’Assunção de Barros
Amaral Aguiar. Quando questionada sobre o porquê de os países lusófonos não
terem todos o mesmo tipo de representatividade, Maria D’Assunção afirmou
que a seu ver “só Portugal tem estado a
levar avante essa batalha; não tem tentado levar consigo os outros países que
falam português”.
Não só a língua de Camões foi enumerada como um ponto de contacto entre todos os países. Também parte da riqueza
cultural e as formas de relacionamento
e inserção noutras cultura, foram referidos como características partilhadas
por todos povos lusófonos.

119

Lusopress

| DESPORTO, CULTURA E LAZER

Geoffroy Boulard, Maire do 17º Bairro de Paris

António Bruno, chefe de missão das ligações
entre França e Cabo Verde, referiu que “se está
a criar uma nova dinâmica entre os países, servindo este evento para um primeiro arranque
daquilo que é e deve ser a lusofonia”. Foi mais
longe ainda no seu discurso, afirmando que
“existe mesmo uma identidade lusófona de
afectos”, que engloba todos os países falantes
da língua portuguesa.
O evento contou também com uma mesa redonda, moderada por Phillipe David, onde os
convidados, Phillipe Baden Powell e Mariana
Ramos, discutiram aspectos culturais lusófonos como a poesia, a música, os afectos e a
literatura.
O deputado do Partido Socialista pelo Circulo
da Europa, Paulo Pisco, defendeu que “a língua
portuguesa é o nosso traço único de união, mas
é uma forma de criar e consolidar esta fraternidade que deve existir entre todos aqueles que
se entendem, não só nos países onde se fala
português, como também nos outros países
onde existem falantes de língua portuguesa”.
O presidente da Mairie do 17º bairro frisou ainda
a importância deste acontecimento, para “reforçar os laços fortes” entre as comunidades
lusófonas e as francófonas do próprio bairro.
Houve ainda a oportunidade para a produção
ao vivo, durante o evento, de um graffiti do artista Le H, alusiva ao tema. L
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Desfile Militar no Mindelo

Maria D’Assunção Aguiar,
Embaixadora de São Tomé e Príncipe na Bélgica

Filomena Tipote,
Embaixadora da Guiné-Bissau em França
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9ª Gala de Fados da Rádio Alfa
regressou a Paris
Decorreu em Valenton a 9ª Gala de Fados da Rádio Alfa. Vários foram os portugueses,
e também franceses, que se dirigiram à Sala Vasco da Gama, para um serão de fados.
A organização da gala ficou a cargo do programa radiofónico “Só Fados”, da Rádio Alfa.

em cima: Adriano Dias, fadista em ação
ao lado: Manuel Miranda e Odete Fernandes,
radialistas e organizadores da Gala de fados de Paris

O
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programa de rádio “Só Fado” da
Rádio Alfa organizou, em conjunto com a direcção da própria estação de rádio, a nona edição da Gala de
Fados de Paris.
O evento decorreu na sala Vasco da
Gama. Foram seis os fadistas que actuaram nesta noite de nostalgia, mas também de festa. Os artistas convidados
foram Adriano Dias, Cláudia Costa, Joaquim Campos, Júlia Silva, Nina Tavares e
ainda o próprio organizador e radialista,
Manuel Miranda, que se juntou à festa.
O espectáculo contou ainda com outros
dois músicos convidados: Ana Luísa e
Tony Correia. A apresentação da Gala de
Fados ficou a cargo da colega de equipa

Cláudia Costa

Fadista Nina Tavares

de Manuel Miranda, a radialista Odete
Fernandes.
Para ambos os organizadores é uma
grande satisfação poder dar voz “a
quem não a tem”, pois todos os fadistas presentes são artistas que residem
e trabalham na região de Paris, mas que
por vezes “não têm o reconhecimento
devido” pelas multidões, nas palavras
de Manuel Miranda. Este evento tem,
assim, como objectivo de juntar fadistas
portugueses que fazem do Fado a sua
profissão, tentando aumentar a sua visibilidade perante os auditórios de comunidades não só de portugueses, como
também de franceses.
Para o director-geral da Rádio Alfa, Fer-

nando Lopes, esta gala de fados tem
uma importância especial. Na sua opinião, este espectáculo anual funciona
como uma mostra do talento português
na capital francesa. Esta gala não impede, assim, que outros fadistas com nomes mais sonantes em Portugal possam
ser convidados para actuar também na
Sala Vasco da Gama, mas noutras épocas do ano, sendo esta gala especialmente reservada para todos os artistas
que residem na capital francesa e que
apenas são conhecidos por algumas comunidades.
Todos os fadistas presentes revelaram
sentir-se emocionados com a presença
nesta gala, especialmente por quase to-

dos terem começado a ganhar mais notoriedade naquela mesma sala. Cláudia
Costa disse mesmo, que por mais salas
onde actue, nada iguala à sensação e
necessidade de voltar ali. “Volto sempre ao meu berço, aos meus inícios”,
disse a fadista. Em relação a outras
actuações anteriores, a diferença que
Cláudia mais valorizou foi mesmo a maturidade, “cada vez aprendemos mais e
vamos mais além”.
No fim do espectáculo, Fernando Lopes
garantiu ainda ao seu auditório, que o
evento voltará a tomar lugar já no próximo ano. A Gala de Fados de Paris celebrará assim, em 2021, uma década de
existência. L
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Rancho de Cantadores de Paris
lançou colectânea musical
de Cante Alentejano

O
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Rancho de Cantadores de Paris foi recebido no Consulado Geral de Portugal em Paris pelo Cônsul Geral Adjunto, João de Melo Alvim, e pelo Adido Social
do Consulado, Joaquim do Rosário. Nesta
apresentação esteve ainda presente o Embaixador de Portugal na UNESCO, António
Sampaio da Nóvoa.
Neste Rancho de Cantadores de Paris canta-se em português ainda antes do domínio
da língua. Para a grande maioria destes elementos, os seus primeiros contactos com
a língua portuguesa deram-se exatamente
através do Rancho de Cantadores de Paris. É
constituído por cinco elementos, sendo que
apenas um deles tem origem lusófona – Carlos Balbino é luso-brasileiro, Karim Abdelaziz
é franco-argelino, Julia Alimasi é franco-congolesa e Claire Mathaut e Cécile Lasserre são
francesas.
Carlos Balbino é etnomusicólogo e o director artístico da Compagnie des Rêves
Lucides – na qual o Rancho de Cantadores
de Paris teve origem. À Lusopress revelou
que esta produção “é o culminar de muita
reflexão e de muito trabalho, para que as
pessoas em Paris, quer falem português ou
francês, tenham acesso ao disco”.
Esta colectânea musical foi, ainda, posteriormente, ilustrada por Anna Turtsina, uma das
cantoras do grupo. Esta artista é oriunda da
Rússia e refere que a inspiração, para cada
uma das 19 faixas, surgiu após uma viagem
a Portugal. “A natureza, as cores, os pequenos detalhes, a arte dos artistas, fotografei-os a todos, tirei bastantes fotos, para me
inspirar depois”, revelou Anna Turtsina,
após este percurso pelos caminhos de Portugal. De forma a melhor entender as intenções dos letristas portugueses, a artista trabalhou também com os textos das canções,
que achou desde logo bastante profundos
e metafóricos. Anna ilustrou ainda um digibook que acompanha o disco, bem como
a brochura bilíngue português-francês que
retraça a história do Cante e os seus protagonistas.
Neste projecto participaram ainda 16 grupos
e artistas de cantares alentejanos, como o
grupo da Casa do Povo de Serpa, os Ceifeiros de Cuba, Celina da Piedade e Pedro Mestre. Aqui o Cante é apresentado à capela,
acompanhado pelo instrumento tradicional
– a viola campaniça – bem como instrumentos eléctricos mais contemporâneos. As

O Rancho de Cantadores de Paris apresentou,
no Consulado Geral de Portugal em Paris, a sua primeira
colectânea musical de Cante Alentejano. O projecto
chama-se Alentejo Ensemble, e conta com 19 faixas
no seu reportório. Neste projecto, participaram ainda
16 grupos e artistas de cantares alentejanos.

Rancho de Cantadores de Paris actuando na apresentação do disco, na presença de Sampaio da Nóvoa

Cônsul-geral Adjunto de Portugal em Paris, João de Melo Alvim
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Rancho de Cantadores de Paris no Consulado Geral
de Portugal em Paris.
em baixo ilustrações das faixas do álbum

letras abordam temas tradicionais da vida
rural e as mudanças culturais e sociais, fazendo assim do Cante um elemento cultural
fundamental da região.
O Cante Alentejano conta já com cinco anos
desde a sua elevação a Património Cultural
Imaterial da Humanidade pela UNESCO, em
2014. O seu Embaixador de Portugal, Sampaio da Nóvoa, esteve também presente no
lançamento do álbum e frisou a importância
deste tipo de iniciativas, para a partilha e visibilidade destas formas de expressão.
Após a campanha de lançamento do CD, o
grupo tem como objectivo encontrar um
distribuidor para o disco, de modo a atingir
um maior alcance de ouvintes, bem como a
criação de um pólo de Cante Alentejano em
Paris para acolher na capital francesa artistas vindos de Portugal.
Este projecto musical, que demorou dois
anos a ser concebido, foi gravado em Portugal e contou com os patrocínios da Câmara Municipal de Serpa e da Direcção
Regional de Cultura do Alentejo. O seu prefácio ficou ainda a cargo de Salwa El-Shawan
Castelo-Branco, fundadora do Instituto
d’Etnomusicologia de Lisboa. L
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Grupo de teatro de Sintra
actuou em Nanterre
com “Os Vizinhos do Rés-do-Chão”
O grupo de teatro amador Os Teimosos estreou-se recentemente em terras
parisienses, com a peça “Os Vizinhos do Rés-do-Chão”. Foi na Maison de La Musique,
em Nanterre, que este grupo pertencente à Sociedade Filarmónica Boa União
Montelavarense, do concelho de Sintra, apresentou a sua mais recente produção cénica.

O

texto “Os Vizinhos do Rés-do-Chão”,
escrito em 1947 pelos autores portugueses Fernando Santos e Almeida
Amaral, foi apresentado pelo grupo de teatro Os Teimosos, da Sociedade Filarmónica
Boa União Montelavarense, pertencente ao
concelho de Sintra. Neste texto abordam-se
temas como as interacções entre vizinhos
de um prédio pertencentes a diferentes extratos sociais e a própria aliteracia.
Neste grupo cénico, criado em 1989 sob a direcção do ainda encenador Gil Matias, Joana
Marques Alves é uma das actrizes, directo-
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ra artística do projecto, e também membro
da direcção da Sociedade Filarmónica Boa
União Montelavarense.
Esta é a primeira saída de Portugal do grupo, e segundo Joana “o facto desta estreia
ser em Paris está a ser uma experiência muito boa, até mesmo pela própria sala onde
vamos actuar. Mesmo, felizmente, tendo
condições muito boas em Montelavar,
numa sala desta dimensão e com todo este
público é realmente uma estreia”. O grupo
começou a ensaiar o texto no início do ano
passsado e levou-o a cena, pela primeira vez,

em Outubro, em Montelavar. À Lusopress,
Joana referiu ainda que mesmo que os actores sejam todos amadores, tendo assim
outras actividades profissionais que não o
teatro, mas que ainda assim, “alguns deles
fazem teatro já há mais de 20 anos”. Nesta
peça existem 11 elementos, com uma equipa
técnica de cinco elementos. Para alguns deles a estreia deu-se exatamente nesta peça,
como é o caso de Ivan Bértolo que é, simultaneamente, o elemento mais novo do grupo com 19 anos. Ivan Bértolo já estava ligado
à sociedade há cerca de seis anos, através da

A abertura ficou
a cargo de José
Cruz, humorista

José Roussado,
co-fundador
da ARCOP

banda filamórnica, e entrou para esta peça
a convite dos elementos que já lá estavam.
Interpreta um jovem português que está a
finalizar o doutoramento, estando grande
parte do enredo relacionada com a personagem desempenhada por Ivan.
A sociedade faz, este ano, 130 anos desde a
sua criação, tendo sido esta actuação também uma forma de comemorar a sua existência e onde o teatro é apenas uma das
múltiplas ofertas recreativas que a Sociedade Filarmónica Boa União Montelavarense
tem ao dispor da população.

Este grupo de teatro veio fazer esta última
actuação d’Os Vizinhos do Rés-do-Chão, a Nanterre, a convite de duas associações apoiantes
da cultura portuguesa: a ARCOP – Associação
Recreativa e Cultural dos Origimários de Portugal – e a APAPF - Associação para a Promoção
dos Artistas Portugueses em França.
José Roussado é o co-fundador da ARCOP e revelou que tem sido feito um esforço, pelos dirigentes associativos, de trazer parte da cultura
portugesa a França, por interesse das próprias
comunidas. Tanto na associação de Puteaux,
bem como na de Neuilly, têm sido apresenta-

das peças de teatro, de dança e espectáculos
musicais. O grupo irá apresentar ainda este
ano, em Montelavar, uma nova peça de teatro
ainda com texto a definir. Mas, segundo Joana Marques Alves o texto terá alguns laivos
de comédia, mas terá um registo mais aprofundado.Neste espectáculo, que contou ainda
com a abertura do auto-intitulado humorista
“frantuguês” José Cruz, foram vários os portugueses presentes na plateia. A organização
e as comunidades portuguesas esperam assim
que eventos como este continuem a ganhar
espaço na capital francesa. L
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José Cruz em entrevista:
O que é ser “frantuguês”?
José Cruz é um humorista lusodescendente. O pai é de Bragança, a mãe de Loulé
e José é mais um dos filhos da emigração. Nasceu e cresceu na capital francesa.
Estudou representação clássica e é um dos humoristas lusodescendentes mais
aclamados do momento. Apresenta, actualmente, a sua última criação: En Construction.

J

130

osé Cruz nasceu em Poissy, na França,
e é humorista, tendo crescido e feito
a sua formação académica em Paris.
Nunca residiu em Portugal, mas foi lá que
passou a maioria das suas férias de Verão,
especialmente nas primeiras duas décadas
da sua vida.
Até aos três anos de idade, esteve aos cuidados de uma das suas avós, falando exclusivamente português. E foi quando iniciou a
educação primária que começou a falar apenas e só português, com os seus pais. Aqui,
começou a existir um conflito de identidade,
havendo um choque entre as duas nacionalidades: entre a cultura que lhe era ensinada
em casa e aquela que lhe era ensinada e discutida nas aulas. “Na escola ensinavam-me
que os meus antepassados eram os gauleses, enquanto em casa aprendia que descendia dos lusitanos, ou seja, dos suevos, os
celtas. E isto para a cabeça de uma criança
é algo um pouco confuso, por isso durante um/dois anos andei a refletir mais sobre
quem eu era”.
Durante a sua adolescência, sempre foi
bom aluno mas não gostava muito de
trabalhar, “eu preferia poupar a minha
energia”, brincou José. “Era uma temporada muito livre. Eu gostava muito
de estar na escola, especialmente na biblioteca, porque havia muitos livros e eu
adorava ler”.
Mais tarde, fez a sua formação profissional
na escola Claude Mathieu em 1997, onde estudou artes dramáticas durante três anos.
Realizou os estudos em “alternância”,
estudando e trabalhando simultaneamente, com o objectivo de pagar os estudos
e angariar algum dinheiro. Esses estudos
terminaram com um estágio de teatro em
Cambridge, tendo sido nesta cidade e em
inglês que José teve o seu primeiro papel
de representação em teatro, numa peça dirigida por Patrizia Di Risio. Participou ainda
noutras representações na Córsega, sob a
direcção de Robin Renucci, onde interpretou papéis secundários.

131

Lusopress

| DESPORTO, CULTURA E LAZER

Após terminar os estudos clássicos de actor
tentou encontrar um agente, para poder
começar a trabalhar na sua área de estudos. Actuou em representações de rua, fez
de palhaço e declamou poemas no evento
francês Printemps des Poètes. Mais tarde,
enveredou pela carreira dos musicais, começando a actuar em cabarets na capital francesa. Após as apresentações dos primeiros
sketches em cabarets, começou a sentir interesse por parte do público, e ainda que as
primeiras actuações fossem apenas de meia
hora, passado pouco tempo eram de 45
minutos, atingindo em poucos meses uma
hora. E tornou-se assim um artista residente.
Posteriormente, decidiu apresentar ao mundo em 2009 a sua primeira criação a solo
de stand-up comedy: “Olá”, que esteve em
cena durante 8 anos. Resultou de várias anotações que foi fazendo enquanto estudava
teatro na escola Claude Mathieu e onde
abordava questões como os sonhos de ser
actor sendo lusodescendente.
Este espectáculo foi apresentado em vários
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países europeus como França, Suiça, Bélgica, Luxemburgo e Portugal. Mais tarde, em
2016, ganhou maior notoriedade junto do
público ao apresentar um vídeo, que rapidamente se tornou viral: “A Trotineta Portuguesa”.
Em Março de 2011, na gala do 10º aniversário
da produtora 100 Ilusões, e onde actuaram
artistas conhecidos do grande público como
é o caso de Pedro Tochas e Comédia a La Carte, José Cruz foi o último da noite a actuar
por opção do organizador. A gala decorreu
em Lisboa, mas chegado o momento da sua
actuação, os seus nervos eram mais do que
muitos. Ainda assim decidiu enfrentá-los “e
fiz uma ótima prestação”, afirma José Cruz.
Foi então um bom presságio para a tournée
em Portugal que ali se seguiu. Após esta
actuação seguiram-se representações em
várias cidades portuguesas como Coimbra,
Estarreja, Maia.
Contudo, mesmo após durante o seu percurso ter representado em inglês e português, a língua francesa continua a ser aquela

onde se exprime de forma mais natural e
espontânea. Ainda assim, encontra-se neste
momento a apresentar o seu mais recente
trabalho humorístico nas suas duas línguas:
francês e português. A criação chama-se Em
Construção e aborda dois momentos da sua
vida “em metade recordo a minha passagem
pelos cabarets e na outra metade o teatro
clássico. É a combinação da minha primeira
vida de actor contemporâneo clássico, com
a vida de humorista”, esclarece José Cruz.
Segundo o próprio, os temas abordados
estão ainda em construção, tal como afirma
estar a sua própria vida. Nesta fase em que
se encontra, afirma existirem mais incógnitas do que certezas e, “olho para a vida
de uma outra perspectiva e com um ritmo
menos agitado”. A dúvida de que cultura ensinar aos seus filhos, quando for pai, sendo
francês lusodescendente é apenas um dos
exemplos abordados neste texto.
En Construction poderá ser visto quer em
França, como em Portugal, tendo já espectáculos marcados em datas até 2021.

133

Lusopress

| MODA

Colecção de Outono/Inverno
2020/2021 de Fátima Lopes
foi apresentada em Paris
A estilista portuguesa, Fátima Lopes, apresentou em Paris a sua mais recente colecção
de roupa e calçado, para o Inverno 2020/2021. O tema escolhido por si, este ano, foi o
Japão, país pelo qual tem um grande apreço e interesse.

F
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átima Lopes justificou a escolha do
Japão, país em que se inspirou para
esta nova criação, por adorar a cultura e vários dos seus pormenores como
a “delicadeza e a simplicidade”. Para esta
colecção optou por uma selecção de “materiais nobres”, como a própria definiu: lãs
com mistura de caxemira e alpaca, sedas,
rendas, rendas com paitês, veludos. Para
criar vários efeitos visuais utilizou ainda a
sobreposição de materiais, drapeados, pragueados, padrões vários e xadrez.
As maiores dificuldades sentidas por Fátima Lopes na criação desta coleccção relacionaram-se com o design e as conjugações
das peças. “Existem aqui muitos jogos gráficos fazendo com que as peças pareçam

Fátima Lopes e Lidy Alves, Miss Portuguesa França 2019

escultura. Existem aqui peças que têm mais de 30 pecinhas pequeninas no molde, que todas juntas é que fazem a forma. Portanto
eu posso dizer que é um trabalho de alta costura, apresentado no
prêt-à-porter”.
Segundo Fátima Lopes, estes são grafismos “que lembram um
pouco o Japão, até mesmo devido à minha criação de kimonos a
La Fátima Lopes”, brincou a artista. Relativamente às cores utilizadas, o vermelho foi a “escolha obrigatória”, nas suas palavras,
quer fosse utilizado sozinho ou com caqui, havendo ainda lugar a
outras conjugações com azuis e preto que, segundo a autora, “foram concebidas para ilustrar a elegância da noite”.
A capital francesa foi a escolha da estilista para a exibição da sua
nova colecção, inserindo o desfile na semana da Moda da Paris. A
estilista considera esta cidade ser a eleita de muitos estilistas internacionais para a apresentação das suas obras. “Paris é a montra
para o mundo de todos os criadores de moda, portanto eu não sou
excepção”, afirmou Fátima Lopes.
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Quando questionada sobre que sonhos
ainda tem por realizar, Fátima Lopes afirmou que “quando eu comemorei os meus
20 anos em Paris pensei que tudo o que
viesse depois dali era bónus. Este sempre
foi o sonho da minha vida, que eu consegui
concretizar. Neste momento, já o vivo de
uma forma tranquila, porque eu já sei o que
esperam de mim e o que eu espero de Paris, do público e da imprensa. Felizmente as
portas abriram-se e existe um respeito pelo
meu trabalho. E é por isso que eu já aqui
estou há 21 anos”.
Fátima Lopes revelou ainda uma novidade
a todos os fãs, “eu neste momento estou
a lançar um projecto de franchising da
marca. E espero nos próximos dias estar a
lançar no mercado este próximo passo. A
intenção é continuar e ir cada vez mais longe. Isto aqui não é um capricho, mas uma
certeza de que este é o caminho”.
Esta foi já a 43ª coleção da artista apresentada na capital francesa.
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Jorge Torres Pereira, Antonoaldo Neves e Fátima Lopes

O conhecido Restaurante Chez Carla, 6 rue Claude Bernard
93100 Montreuil está à venda.
Bem implantado na comunidade portuguesa, é um espaço muito acolhedor,
onde não é raro se encontrar nomes importantes do espectáculo e do meio empresarial português.
Carla, a proprietária desta casa bem portuguesa, decidiu vender o emblemático restaurante de Montreuil
por motivos familiares.
O Bar Restaurante tem uma área de 230 M2 (2 Salas - Bar - Cozinha)
e um terraço exterior com capacidade para 40 lugares.
O Restaurante está muito bem decorado e o espaço é muito funcional para qualquer tipo de eventos.
É o que se pode chamar, “Une Très Belle Affaire”.
Le Bail Neuf, excelente reputação e uma vasta clientela fidelizada.
Óptima localização, com acessos fáceis de carro ou transportes públicos e um bom relacionamento
com as instâncias oficiais.
Para mais informações deve contactar a Carla ao número 06 58 61 73 14
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Os efeitos do medo do coronavírus
na dinâmica associativa
das Comunidades Portuguesas
O tema é incontornável. Os efeitos do medo do coronavírus espalham-se a uma velocidade estonteante por todo o mundo, e por
estes dias assumem na Europa, novo epicentro da pandemia, consequências devastadoras. Em particular na Itália, onde o total de
infetados no momento ultrapassa os 20 mil casos, e as mortes perfazem quase dois milhares de vítimas.
O apelo no Velho Continente é para ficar em casa. Portugal não é
exceção, antes pelo contrário. Por estes dias, somam-se novos casos
da covi-19 no país, registando-se nesta altura cerca de 250 casos confirmados, felizmente ainda sem vítimas, mas a apontar-se o aumento
de número de casos até ao final de abril, que se esperam mitigados
através do encerramento de escolas e a limitação das fronteiras aéreas, marítimas e terrestres.
Os sinais dos novos tempos são assim, um pouco por todo o mundo,
não obstante o impacto tremendo da pandemia na atividade económica, a quarentena e o isolamento social, pois a vida humana não
tem preço e prevenir ainda é o melhor remédio. Disseminadas pelos
quatro cantos do mundo, as Comunidades Portuguesas, a mais au-
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têntica e consistente manifestação portuguesa além-fonteiras, não
estão imunes a estes efeitos que alteram transversalmente o nosso
quotidiano e rotinas. De facto, são já conhecidos vários casos no
movimento associativo das comunidades lusas, em que estão a ser
cancelados ou adiados eventos e iniciativas que integram os planos
anuais de atividades de muitas associações, quer devido aos efeitos
do medo do coronavírus, assim como pelas medidas de contenção
e mitigação da pandemia. Esta conjuntura que desorganiza desde
logo o normal funcionamento das associações, e entrava a execução
integral do seu plano anual de atividades, pode colocar inclusive em
causa a sua subsistência, dado que os eventos e iniciativas que estão a ser cancelados ou adiados, são em vários casos essenciais para
obter receitas que permitam financiar o seu normal funcionamento.
Nesse sentido, perante esta nova realidade socioecónomica que afeta a dinâmica associativa das Comunidades Portuguesas urge uma
visão de apoio e solidariedade dos responsáveis políticos das pátrias
de origem e de acolhimento dos emigrantes lusos, os mais genuínos
embaixadores da Pátria de Camões. L
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Na minha opinião!!!

por

Melita

“O fim do paraíso fiscal em Portugal?”
A “morte” há muito anunciada da lei que permite a isenção do imposto
sobre as reformas dos aposentados estrangeiros residentes em Portugal, não aconteceu, transformou-se numa pequena alteração!!!
A origem desta lei (chamada reforma dourada), visava atrair os estrangeiros para fixarem moradia no nosso país e ao mesmo tempo suprimir
a dupla contribuição tributária existente no país de origem e país de
residência.
Apesar da publicidade feita à volta do suposto “El Dora d’or” português, desde a entrada em vigor da lei em 2009, não se pode dizer que
ela obteve um enorme sucesso.
Vejamos;
Em dez anos, apenas 30.000 pessoas beneficiaram deste regime, mas
só cerca de 10.000 são aposentados.
Estes resultados estão muito longe das previsões mais optimistas tanto
mais que, foi nos últimos quatro anos que a maioria destes estrangeiros
escolheram o nosso país para viver.
Este período correspondendo à vaga de atentados terroristas nalguns
países turísticos, temos que admitir que a insegurança nesses países
contribuiu muito para a escolha de Portugal como destino.
Em conclusão;
Estes números provam que não foram só os reformados dos países vizinhos que beneficiaram desta isenção do imposto sobre as reformas.
Os Vistos Gold a nova geração de investidores
Russos, novos ricos, chineses e brasileiros beneficiaram também dum
regime especial (ARI) o que provocou a especulação no mercado imobiliário mergulhando o sector numa anarquia total.
O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e alguns Países,
contra esta isenção
A total isenção do IRS para os residentes estrangeiros, não foi compreendida nem aceite pelos portugueses, para uma grande maioria,
esta lei era discriminatória e deveria ter os dias contados.
Infelizmente, apesar da forte oposição política da Extrema-esquerda
em Portugal e de alguns países vizinhos, os portugueses sofreram durante uma década uma das maiores injustiças sociais, particularmente
aqueles que durante o período da chamada (Troïka) em 2011 tiveram
que apertar o cinto:
O corte nas reformas, o congelamento dos salários, o aumento
do custo de vida e dos produtos de primeira necessidade, o gaz,
a electricidade e a água arrastando-os para a precariedade e a miséria, por esse motivo, não compreendem que uma tal lei possa
existir.
De facto a isenção do imposto sobre as reformas para os RNH, residentes não habituais, em Portugal, relativamente aos portugueses, foi visto
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como um privilégio discriminativo e com consequências nefastas para
a paz social no país.
A alteração à lei é uma Justiça Social ou uma Maioria Parlamentar
Sinceramente não acredito que a preocupação dominante dos nossos
Governantes ao alterar a lei seja acabar com a injustiça social e muito
menos para eliminar as consequências nefastas que ela provocou durante uma década tais que:
- Desertificação dos bairros das grandes cidades provocada pela fuga
dos antigos moradores obrigados a partir por falta de meios para pagar as rendas das casas cada vez mais caras.
- Desorientação do mercado da habitação individual, com os respectivos abusos derivado ao poder de compra dos estrangeiros.
- Situações conflituosas nas famílias vítimas dos chamados “Mercadores” sem escrúpulos que as pressionava para venderem as casas levando os mais fracos a enviarem os seus familiares para os lares de
idosos.
Objectivamente, tudo leva a crer que a razão que levou governo a alterar a lei é uma manobra política para obter a maioria parlamentar,
especificamente para satisfazer uma das grandes exigências dos dois
partidos à sua esquerda e conseguir assim o voto para a aprovação das
contas anuais (orçamento do estado) sem o qual elas não seriam aprovadas.
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Com um tiro, mata-se dois coelhos
Apesar de ainda não se saber como vão reagir os países que pagam as
reformas e com quem existem acordos bilaterais para a isenção total
do imposto, o que se sabe é que Portugal é o único que vai beneficiar
com a alteração.
Com a aplicação dos 10% de imposição anual para os aposentados estrangeiros, o país recupera assim receitas que até agora lhe escapavam
e que vão reforçar a economia nacional.
Será o fim da apetência dos estrangeiros por Portugal?
Não tanto como seria de esperar, temos que ter em conta que para as
grandes fortunas o paraíso fiscal não se limitava à isenção do imposto
sobre a reforma, o essencial é fugir ao pagamento do imposto sobre a
fortuna e sobre os lucros financeiros existente nos países de origem.

A aplicação de uma taxa (IRS) de 10% única para os estrangeiros, será
sempre sentida como uma agressão moral para os aposentados portugueses que pagam impostos.
Há mais de 500 000 Estrangeiros a viverem em Portugal
Segundo o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pela
primeira vez na história, no final do ano 2019 viviam em Portugal 580
000 cidadãos estrangeiros.
Ora, a chegada massiva de estrangeiros a Portugal é cada vez mais
preocupante para as populações citadinas, a leitura que fazem desta
“invasão” é que a falta de enquadramento provoca:
- A perda de identidade dos bairros.
- Altera os usos e costumes da população.

Os estrangeiros mais modestos,
também vão continuar a preferir Portugal
Os novos aposentados com reforma menos “douradas” continuaram a
ter interesse de viver em Portugal, a única coisa que perdem são as economias feitas com a isenção total do imposto sobre as suas reformas
que lhes permitia pagar o investimento da compra da habitação.
Mas, pelo menos há três razões que justificam que devem ficar:
- Os 10% exigidos pelo governo português é muito inferior ao que teriam
de pagar nos países de origem.
- O custo de vida em Portugal é de 30 a 40% mais baixo.
- A qualidade de vida, clima ameno, tranquilidade, a paz social e a proximidade com os seus países de origem, justificam essa escolha.
Um período de transição
A proposta de alteração do Partido Socialista ao Orçamento do Estado
2020 para acabar com a total isenção fiscal dos residentes estrangeiros,
(RNH) prevê um período de transição.
Os reformados estrangeiros já inscritos ao regime de RNH, podem ficar
isentos da taxa de IRS até ao fim dos 10 anos previsto na lei.
A ideia é que os novos pensionistas que fixem residência fiscal em Portugal passem a pagar uma taxa de 10%, porém está previsto que quem
pedir para aderir ao Regime de (Residentes Não Habituais) até ao 31 de
março de 2021 pode ficar isento até ao fim do período previsto na lei.
A norma transitória é:
Mantém-se as regras da lei em vigor para quem já aderiu ao regime (até
que termine o período do benefício, que é de 10 anos) e para quem já
fez o pedido e está a aguardar resposta.
Nem tudo é um mar de rosas, por falta de enquadramento
Como se pode constatar, ainda estamos muito longe de acabar com estes privilégios de carácter discriminativo que infelizmente têm o mérito
de dividir a opinião pública.
Se tivermos em conta que o IRS para os portugueses do primeiro escalão é de 14%, os do terceiro 28% e os do sétimo atinge 47%.
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- Encarece o custo de vida com o aumento vertiginoso do preço da habitação individual e consequentemente das rendas de casa.
Já há investidores estrangeiros a cancelar compras em Portugal
O governo para acalmar o descontentamento das populações das áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto, travou a atribuição da (ARI) Autorizações de Residência para Actividade de Investimento nestas cidades, o
que levou alguns investidores sobretudo chineses e brasileiros a cancelar contratos de promessa de compra-venda e até escrituras.
Quando é que o país pensa naqueles que obrigou a emigrar
Como não sou jurista, o meu propósito não é de criticar a lei na sua especialidade, mas de alertar para as consequências nefastas que o seu
conteúdo fiscal provoca nas camadas menos favorizadas da população.
Concretamente, para a grande maioria do povo, o que Portugal precisa,
não é de seduzir estrangeiros, mas de guardar os portugueses oferecendo-lhes condições para que não tenham necessidade de sair do país
à procura de uma vida melhor.
O que é necessário fazer é canalizar as competências de todos os portugueses no interior e exterior do país, desenvolver sinergias com nossos
emigrantes para criar condições de investimento em Portugal e criar
novas riquezas.
Finalmente, os nossos médicos, as nossas enfermeiras e os nossos técnicos não se podem tornar bons só nos países estrangeiros onde vivem,
mas ao contrário, poderão vir a ser os melhores na sua terra natal, ao
serviço do seu país e dos seus compatriotas.
É urgente que aqueles que foram convidados ou obrigados a partir
quando o país estava em crise, voltem para onde nunca deveriam ter
saído, mas é necessário oferecer-lhes uma vida melhor da que tinham
no momento da partida.
Cada um é livre de pensar e fazer o que bem lhe parece!..
Eu penso assim
Até à próxima, sejam felizes

Melita
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Restaurante com sabores brasileiros
abriu portas em Thiverny
Abriu na comuna francesa de Thiverny o primeiro restaurante de cozinha brasileira. Maria José El Dayem é ela própria brasileira - do estado de Minas Gerais - e, em conjunto
com o seu marido, inaugurou este espaço com o objectivo de difundir a gastronomia
brasileira nesta região de França.

Restaurante Trem Bao, primeiro restaurante brasileiro em Thiverny

M
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aria José El Dayem, mais conhecida por Kika, é uma emigrante brasileira, do estado de Minas Gerais, que está
com a sua família em França já há cerca de 15 anos. Quis,
em conjunto com o seu marido Chady El Dayem, trazer um pouco das terras de Vera Cruz, até à localidade de Thiverny, abrindo
um restaurante de comida típica brasileira. Para Kika, era um
sonho trazer um pouco da sua cultura para França, fazendo assim com que os brasileiros que estão longe de casa “matem saudades do seu país e se possa dar a conhecer a cultura brasileira
aos franceses”.
“Trem Bao” é uma expressão utilizada em Minas Gerais que, nas
palavras de Maria José tem como significado “coisa boa”, sendo
frequentemente utilizada quando se pretende dar uma conotação positiva a algo. Foi por isso que os proprietários optaram
por utilizá-lo como nome do seu restaurante.
São várias as iguarias, com origem no Brasil, que os clientes podem encontrar neste espaço. Desde farofa, mandioca, banana
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frita, feijoada, à ainda típica caipirinha, existem opções para todos os gostos. É ainda possível experimentar o típico rodízio de
carnes brasileiro composto por cinco tipos de carnes: coração
de frango temperado com orégãos, salsicha fresca de porco,
asas de frango temperadas, medalhão de frango com bacon e,
ainda, a tão aclamada picanha. Existem ainda como acompanhamentos saladas compostas e temperadas.
A animação fica ainda garantida por três dançarinos, também
eles brasileiros, que ali actuam na maioria das noites e entre as
refeições.
O espaço demorou cerca de seis meses até ser aberto ao públi-

co, devido a alguns problemas na reconstrução do edifício, que
já era um prédio antigo. Este tempo foi suficiente para despertar curiosidade nos vizinhos, que por ali passavam.
O restaurante tem capacidade para 70 pessoas: 46 pessoas na
sala e 34 no terraço. E, desde a sua inauguração ao público a 17
de Janeiro, tem estado lotado todas as noites. “Neste momento não temos mãos a medir para atender tantos clientes”, afirmou Kika. Ainda assim, deixou o convite a todos os interessados
em conhecer o restaurante, para fazerem a reserva telefónica
com antecedência e ali poderem provar “o que Brasil tem de
melhor”.

fique em casa
rester à la maison
stay at home
148

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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“A nossa boa e rica
cozinha portuguesa”
Crónica de Victor Ferreira

P

ara continuar a nossa já longa viagem ao reino das especiarias, condimentos e plantas aromáticas, hoje vou-vos falar do
Sal. O Sal está presente na Terra desde a formação do planeta, desempenhou um importante papel na evolução de seres vivos
e na história da humanidade. Os registos do uso do sal pelo homem
remontam há cinco mil anos.

O Sal que consumimos, o cloreto de sódio (NaC1) é o produto
da reacção entre ácido clorídrico e o hidróxido de sódio cristalizado extraído de fontes naturais, adicionado obrigatoriamente
de iodo.
O Sal pode ser classificado de acordo com a sua composição e a
forma como é extraído: Comum, Refinado e Marinho.

Ele já era usado na Babilónia, no Egito, na China e em Civilizações
Pré-Colombianas principalmente como moeda, conservador de alimentos e para lavar, tingir e amaciar o couro.
Devido à sua escassez e importância o Sal chegou a ter o valor do
ouro e foi a causa de muitas guerras e disputas.
A sua importância era tal, que as primeiras estradas construídas tinham como objectivo o seu transporte.
Os Vikings, e como nos países escandinavos não havia sol, vinham
negociar a sua compra à costa portuguesa.
Em Portugal existiu a mais importante Mégapole Romana de salga
de peixe da Península Ibérica. (Alcácer do Sal - Troia)
Hoje, devido ao avanço tecnológico e à sua enorme produção, o Sal
está ao alcance de todos.

Quanto às características dos grãos:
Grosso, peneirado, triturado e moído, cada um tem especificações
definidas pela legislação.

Existem vários tipos de Sal
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Propriedades e funções
O Sal é uma substância vital para os seres humanos. O nosso corpo
possui sais que são regulados pelos rins e pela transpiração, o
sódio está envolvido nas contracções musculares incluindo os batimentos cardíacos, nos impulsos nervosos e na ingestão de proteínas.
O Cloro (cloreto) preserva o balanço das bases ácidas do corpo e
auxilia a absorção de potássio, é também a base do ácido estomacal
e ajuda o transporte dos dióxidos de carbono das células até aos
pulmões onde são libertados.
Porém o uso excessivo do Sal pode ter consequências graves para o
organismo (hipertensão).
O Sal Marinho é o melhor para ser utilizado na cozinha, mas é também o mais caro derivado ao processo de extracção completamente
manual.
A operação consiste em raspar com um Rodo a superfície das salinas depois da evaporação, esta técnica permite de guardar os
minerais; ( 420 mg de sódio por 1 g de sal). Pode ser grosso ou
fino e de cor branca, rosa e cinzenta ou até apresentar vários tons
de cores.
Flor de Sal (Crista de Sal)
A Flor de Sal, é mais rica em Sódio 10% que o Sal refinado (450 mg de
sódio por 2 gr de sal).
Também conhecida por Crista de Sal derivado à sua forma, ela aparece na camada superior das salinas no começo da evaporação, é uma
película muito fina que emerge à superfície da água, tem a forma
de Crista de Galo, derivado à ligeira ondulação da água provocada
pela brisa.
Os grãos (cristais) translúcidos são de uma grande pureza, mas em

L´Expertise télécom depuis près de 30 ans (maison mère)
Fourniture et maintenance d´installations TELECOM
Fourniture et maintenance d´installations d´ALARMES
Fourniture et maintenance d´installations de VIDÉO

Operateur Télécom inscrit a l´ARCEP
Regrouper vos télécom en une seule facture, et faites
d´importantes économies
Appelez le monde entier en illimité et gagner de l´argent

Votre partenaire en architecture et administration de réseau
Confier-nous la gestion de votre informatique,
et consacrer vous a votre métier

Sìege social
8, rue Rigollet - 93700 DRANCY
Tél. : 33 (0)1 48 30 14 14 - Fax : 33 (0)1 48 30 00 08 - Email : costa@costa.fr
http://www.costa.fr
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Sabia que?
É na Ásia que aparece pela primeira vez uma discrição documentada de forma escrita sobre a extração do Sal (geralmente de minas
de Sal). O seu uso na culinária e a sua conservação data dos anos
2 000 A.C.

pouca quantidade, têm que ser retirados com Mestria e subtilidade
pelo Salineiro. A Flor de Sal tem sabor mais intenso, uma textura
crocante e múltiplos aromas iodados, é muito mais cara por ser considerada um produto de luxo.
Apreciado pelos Grandes Chefs de Cozinha é particularmente utilizada para temperar os alimentos já cozinhados ou crus.
O Sal é a única Rocha comestível pelo Ser Humano

Na zona de Zhongba (China central).
Foram encontrados em cacos de cerâmica vestígios da produção de Sal, tudo levando a crer que a cerâmica era utilizada
para o seu transporte e nela se fermentavam os alimentos no
Sal, desde a antiguidade. O seu uso na cozinha foi-se propagando por toda a Ásia, particularmente na elaboração de molhos que se tornaram uma das principais características da cozinha asiática.
No início do século XXI a China é um dos países de maior capacidade de produção de Sal do Mundo.
A palavra latina salário, deriva do Sal
O Sal, foi durante muito tempo um modo de pagamento, (moeda)
era com ele que se pagava uma parte do ganho das Legiões Romanas. Ainda hoje os principais acessos a Roma se chamam (Via Salaria)
por ser neles que passavam as caravanas do Sal para chegarem à
capital do Império.
Há muita coisa a dizer sobre o principal condimento utilizado pelo
«Ser Humano»:
Sobre o tipo de extração e as origens, a utilização nas indústrias não
alimentares, farmacêuticas e químicas, como conservante e medicamento, mas o Sal Marinho é o meu preferido.
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Esta receita que vos apresento, foi uma das mais apreciadas especialidades que durante 25 anos confeccionei para os meus clientes no meu
Restaurante La Safranée. Tenho o prazer de a dedicar ao meu amigo Rogério Vieira por ter sido uma das suas favoritas.

Receita do mês

Salmão
em Marinada de Azeite,
Limão e ciboulette.
Para 6 pessoas.
1 filet de Salmão inteiro
6 limões
1 Lt. de Azeite
1 Dcl de vinagre de vinho
0,500 gr de Sal Grosso do Algarve
0,400 gr de açúcar cristal
0, 3 gr de coentros em grão
0,50 gr de erva-doce em pó (fenouil)
0,5 gr de pimenta
Um ramo de ciboulette

Preparação do salmão:
Apare, cortando de alto a baixo
o extremo gorduroso da barriga,
corte a ponta do rabo (5 cm.) deixe a pele,
mas retire as espinhas do lombo com uma pinça.

Preparação da Marinada seca:
Junte e misture bem o sal, o açúcar, a pimenta, a erva- doce e os coentros em grão (coriandre) esmagados.
Ponha o salmão num tabuleiro com a pele para baixo e cubra o filete inteiro do salmão (ver foto) com a mistura.
Reserve no frigorífico 24 horas. Ao fim das 24 horas retire o salmão do tabuleiro, deite a água fora elimpe o resto
da mistura que cobria o salmão. (ver foto ) Ponha no tabuleiro o salmão desta vez com a pele para cima e cubra
com o azeite (ver foto). Coloque no frigorífico durante o mínimo 24 horas.
Retire o salmão do azeite e deixe escorrer, corte em fatias finas no sentido de cima para baixo.

Preparação da Marinada (molho):
Num recipiente ponha 2,5 dcl de azeite, o sumo
dos 6 limões e um 1 dcl de vinagre e tempere
de sal fino e pimenta. Mexa bem até ligar e junte
uma parte da ciboulette cinzelada
(cortada com uma tesoura em minúsculos filamentos)
misture bem e reserve.

Apresentação:
Coloque as fatias do salmão no prato
e com uma colher cubra com a Marinada.
Sirva com pão torrado, decore com
a ciboulette e meio tomate cereja (ver foto).
Pode acompanhar com:
Vinho Branco CHICHARO da Adega do Alveirão - Ribatejo
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Bom apetite e até à próxima
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Comunicado da Embaixada
de Portugal em França

A

s recentes decisões do Governo francês para tentar conter a epidemia do COVID-19 implicaram a adoção de medidas fortemente restritivas visando a limitação generalizada de ajuntamentos, deslocações de pessoas bem como o
próprio funcionamento de serviços.

Atendendo a este cenário e tendo como primeira preocupação a
proteção de utentes, funcionários e respetivas famílias, a Secretaria de Estado da Comunidades Portuguesas, com a concordância da Embaixada de Portugal em Paris, autorizou o encerramento ao público de todos os Postos Consulares da Rede Consular
de Portugal em França até nova ordem.
Todas as marcações existentes são canceladas. Assim que for
possível assegurar novamente o atendimento ao público procurar-se-á repor as marcações existentes nesta data.
Durante o período de encerramento ao público os Postos assegurarão apenas o atendimento de emergências, desde que
devidamente comprovadas, que deverão ser sinalizadas para os
emails a disponibilizar pelos Postos Consulares ou para o Gabinete de Emergência Consular.
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A emissão de documentos de viagem ou identificação, a entrega dos mesmos, atos de registo civil e de notariado não são
consideradas emergências atendendo ao confinamento generalizado que está em vigor.
Apelamos à compreensão de todos, importando ter presente
que o objetivo desta medida é proteger a comunidade em geral.
Embaixada de Portugal em França
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covid19@mne.pt
+351 217 929 755
Criação da Linha de Emergência COVID-19
do Ministério dos Negócios Estrangeiros

C

om o objetivo de dar apoio aos portugueses que se encontrem transitoriamente em viagem no estrangeiro e
necessitem de ajuda para regresso a Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) criou a linha de emergência COVID-19, serviço assente no endereço de e-mail (covid19@
mne.pt) e na linha telefónica (+351 217 929 755). Esta linha de
emergência para viajantes estará disponível em dias úteis, entre as 9h e as 17h, e, fora deste horário, será complementada
pela atividade do Gabinete de Emergência Consular (GEC) em
funcionamento 24 horas por dia.

Com a presente decisão, o MNE coloca à disposição dos portugueses em viagem pelo mundo um serviço adicional, destinado
sobretudo a prestar informações relativas ao regresso a território nacional no caso de ocorrerem dificuldades de circulação no
país onde se encontrem.
A linha de emergência não servirá para o tratamento de outros
assuntos de natureza consular tais como a emissão de cartões
de cidadão, passaportes biométricos ou tratamento de pedidos
de vistos, que seguem os seus canais próprios e regulares junto
dos postos consulares.

Mensagem do Partido Socialista aos portugueses
residentes no estrangeiro, assinada por
José Luís Carneiro, Paulo Pisco e Paulo Porto

C

aros compatriotas,
O mundo está a viver um momento muito complexo e difícil provocado pela pandemia do covid-19, que poderá ainda
prolongar-se por algum tempo.

O Governo português e os governos da União Europeia e a própria União Europeia estão a tomar medidas de exceção,
com particular incidência nas áreas da saúde, segurança e atividades económicas. Muitas medidas obrigam-nos a mudar
totalmente os nossos hábitos em sociedade, limitando ao máximo os contactos sociais. Isto é fundamental para a nossa sobrevivência. Sim, como disse o Primeiro-ministro António Costa, estamos perante uma situação de sobrevivência que exige
um esforço enorme de todos nós. E o Partido Socialista tem um pensamento muito forte para os portugueses a viver em
quase todos os países do mundo, que obviamente devem também obedecer às restrições impostas, onde quer que estejam.
Pedimos a todos os portugueses dispersos pelo mundo o máximo cuidado, por si próprios, pelos seus familiares e amigos e
pelos outros. Enviamos também uma mensagem de solidariedade e coragem para com aqueles que eventualmente tenham
sido apanhados pelo vírus. Como já todos sabemos e foi declarado pela Organização Mundial de Saúde, estamos perante
uma pandemia, isto é, uma situação global de saúde pública grave que facilmente se tem espalhado por todo o mundo.
E como em todo o mundo existem portugueses e como são muitos os que têm familiares no país, gostaríamos de deixar
uma palavra de confiança na capacidade de Portugal para resolver os seus problemas e para apoiar, na medida das suas
possibilidades os que se encontram no estrangeiro.
Como temos feito, aliás, relativamente, a muitos portugueses que se encontravam ou encontram retidos no estrangeiro,
que nos últimos dias têm tido dificuldades em regressar a Portugal devido ao fecho das fronteiras e cancelamento de voos.
Não deixaremos ninguém para trás nem deixaremos de dar todo o apoio que esteja ao nosso alcance aos nossos compatriotas residentes no estrangeiro.
O momento exige serenidade e sentido da responsabilidade individual e coletivo. Exige solidariedade entre todos e que
mudemos as nossas vidas em nome do bem comum.
José Luís Carneiro (Secretário-Geral Adjunto do PS)
Paulo Pisco (Deputado eleito pelo Círculo da Europa)
Paulo Porto (Deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa)
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Sopa de letras
Descubra as 20 palavras escondidas

ADVOGADO
ATOR
BARBEIRO
BOMBEIRO
CARTEIRO

160

DENTISTA
DIARISTA
ELETRICISTA
GARÇOM
JUIZ

LIXEIRO
MANICURE
MÉDICO
MOTORISTA
POLICIAL

PROFESSOR
SECRETÁRIA
TAXISTA
TELEFONISTA
VENDEDOR
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ENIGMAS
Veja se é capaz de decifrar estes enigmas em menos de 10 minutos. (sem ver as soluções é claro...)

1º - Uma casa foi assaltada

2º - Assalto no supermercado

O testemunho do vizinho:
“Escutei barulho nos vizinhos,
fui ver o que era.
Para espiar a casa,
respirei sobre a janela
congelada e vi
o desastre”

Uma caixa de supermercado
foi assaltada.
Horas depois, o dinheiro
foi encontrado num
jardim cheio de cactos.
A policia descobriu
os ladrões em questão
de minutos.

Porque prenderam
o vizinho ladrão?

Como?

2º - Banco assaltado
Durante um incêndio um banco foi
assaltado. O segurança disse que queria salvar uma mala cheia de dinheiro,
mas sentou-se à frente da saída de
emergência para amarrar os sapatos.
Depois a porta abriu.se e ele levou um
golpe na cabeça. Quando acordou, já
não tinha a mala.
Porque prenderam
o segurança?

4º - Avião sequestrado
Um terrorista sequestrou um avião
e exigiu dinheiro e dois paraquedas.
Ao recebê-los, o terrorista saltou
sobre o deserto, usando somente
um paraquedas.
Para que
precisava
do segundo?

4º - Para que a policia pensasse que saltava com um refém e assim dava-lhe paraquedas sem estarem danificados.
3º - O corpo do ladrão estava cheio de picos e arranhões.
2ª - As portas de emergência só abrem por dentro por questões de segurança.
1º As janelas congelam e cobrem-se de gelo pelo lado de dentro. O vizinho disse que conseguiu ver por fora.
Soluções dos enigmas:
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Sudoku nivel 2:
Sudoku nivel 4:

Sudoku nivel 1:

1
2
9
8
3
7
4
6
5

5
8
6
4
7
3
9
1
2

4
1
2
9
8
5
3
7
6

7
9
3
6
1
2
8
5

Sudoku nivel 2:

9
1
3
7
6
5
2
4
8

8
2
6
9
4
3
7
1
5

5
4
7
1
2
8
3
6
9

3
5
9
4
8
1
6
7
2

1
7
8
2
9
6
4
5
3

4
6
2
5
3
7
9
8
1

6
8
4
3
5
9
1
2
7

7
3
5
6
1
2
8
9
4

2
9
1
8
7
4
5
3
6

Sudoku nivel 3:

3
5
7
1
6
4
2
8
9

9
8
1
3
6
5
2
7
4

6
4
5
7
9
2
8
1
3

7
2
3
8
1
4
6
9
5

8
7
4
5
3
1
9
6
2

3
1
9
2
8
6
4
5
7

2
5
6
9
4
7
3
8
1

5
6
8
4
7
3
1
2
9

1
3
2
6
5
9
7
4
8

4
9
7
1
2
8
5
3

4
7
1
6
3
8
9
2
5

2
9
6
5
7
4
3
1
8

5
8
3
2
1
9
7
4
6

7
5
4
3
6
2
1
8
9

6
2
9
4
8
1
5
3
7

1
3
8
7
9
5
4
6
2

9
6
7
8
4
3
2
5
1

3
1
2
9
5
6
8
7
4

Sudoku nivel 3:

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

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

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

2
6
1
7
9
8
5
4
3

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

Sudoku nivel 4:

8
4
5
1
2
7
6
9
3
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Preencha as casas vazias com algarismos de 1 a 9 de forma a que
o mesmo número não se repita em cada linha, coluna e quadrado.

9
7
5
3
4
1
6
2
8

Sudoku nivel 1:

SUDOKU CLÁSSICO

8
3
4
5
2
6
7
9
1
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CARNEIRO (21/3 a 20/4 )

LEÃO (21/7 a 22/8 )

A Lua entra em sua fase
minguante e alguns problemas mal digeridos relacionados à sua carreira
começam a ficar mais claros e são deixados para
trás. Procure relaxar e
espere alguns dias para
começar algo novo.

A Lua Minguante em
Capricórnio mostra que
algumas questões de trabalho que afligiam você
ficam para trás, ou um
novo projeto pode mostrar-se inviável. Procure
relaxar os próximos dias.
Busque o equilíbrio.

TOURO( 21/4 a 20/5 )

VIRGEM (23/8 a 22/9 )

A Lua situada em Capricórnio e assuntos relacionados a negócios e contatos com o estrangeiro
perdem a força. Espere
alguns dias para decisões
definitivas e apenas observe o caminho que as
energias desenham

Neste período começa a
equilibrar algumas questões de relacionamento
que tiraram seu sono nas
últimas semanas. É hora
de colocar os pontos nos
is de maneira tranquila e
com muita conversa.

GÊMEOS(21/5 a 20/6 )

BALANÇA (23/9 a 22/10 )

As suas emoções se tornam mais tranqüilas,
apesar da introspecção
e pensamento profundo.
A sensação de crise e necessidade de mudanças
começa a ficar para trás.
Uma sociedade ou parceria pode não ter dado
certo.

Vai começar a melhorar
o stress causado por problemas domésticos nos
últimos tempos. Procure
relaxar, se possível em
sua casa e procure momentos de solitude, sem
barulho nem exigências

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11 )
CARANGUEJO
(21/6 a 20/7 )
Neste mês começa a deixar para trás questões de
relacionamentos que desequilibraram sua vida nos
últimos dias. O momento
é de maior tranquilidade e
paz. Não comece nada nos
próximos dias.
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Este mês vai trazer mais
paz e sossego especialmente ao seu mundo
mental. Procure meditar
e fazer exercícios de relaxamento. Descanse se
for possível e não se envolva em problemas que
não são seus.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12 )
Vai entrar num período
em que pede cuidado
com os gastos e controle rígido com suas
finanças. Não se envolva em novos investimentos durante este
mês. Sentimentos de
ciúme e posse tendem
a ficar para trás
CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )
A Lua Minguante em seu
signo pede que diminua
o ritmo e busque momentos de relaxamento.
Problemas relacionados
ao amor e à carreira devem ser deixados para
trás. Não comece nada
durante esta altura.
AQUÁRIO (21/1 a 19/2 )
Afaste-se do burburinho social. Momentos
de introspecção e reflexão podem ser bastante saudáveis durante este mês. Relaxe. e
aproveite para passear
o mais que puder.
PEIXES (20/2 a 20/3 )
Vai entrar numa altura
de amenizar problemas enfrentados em
equipes ou grupos.
Um projeto pede certo
distanciamento de sua
parte durante alguns
dias. A fase é de introspecção e afastamento
da vida social.
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TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS

- A Responsabilidade do Transportador O desenvolvimento da economia associado ao processo de globalização permite que, hoje em dia, se estabeleçam relações
comerciais all over the world ditadas por um número crescente
de exportações/importações que acarretam, entre outros, novos desafios quer ao nível da competitividade, quer ao nível das
relações jurídicas e do suporte legal que enforma as mesmas.
As relações comerciais estabelecidas além-fronteiras implicam
muitas vezes o transporte internacional de mercadorias expedidas pelo produtor/fabricante, localizado numa determinada
zona geográfica ou país, para o distribuidor/comerciante situado noutro Estado ou país.
Estas relações comerciais são reguladas pela Convenção relativa ao Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada
(CMR) concluída em Genebra, em 18 de maio de 1956, e aprovada pelo Decreto-Lei n.º 46 235 de 18 de março de 1965, tendo
sido recentemente aprovado por Portugal (pelo Decreto n.º
20/2019 de 30 de Julho) o Protocolo Adicional que introduziu a
possibilidade de emissão eletrónica da declaração de expedição de mercadoria, em ordem a simplificar os procedimentos
no sector de transportes de mercadoria.
Esta Convenção aplica-se a todos os contratos de transporte de
mercadorias por estrada a título oneroso por meio de veículos,
quando o lugar do carregamento da mercadoria e o lugar da entrega previsto, tais como são indicados no contrato, estão situados em dois países diferentes, sendo um destes (pelo menos)
parte da Convenção. Assim, estamos perante um contrato de
transporte internacional de mercadorias quando as partes convencionam que uma delas (transportador) se obriga perante a
outra (expedidor), mediante um preço, a realizar, por si ou por
terceiro, a mudança de coisas de um local (designado de expedição) para outro (destino), sitos em países diferentes.
Um dos principais problemas nesta relação de transporte internacional é precisamente a questão de saber quem poderá
ser responsabilizado no caso de extravio da mercadoria, sendo que a CMR dedica o seu Capítulo IV, constituído pelos artigos 17.º a 29.º, à Responsabilidade do Transportador.
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A regra nesta matéria será a de que o transportador é responsável pela perda total ou parcial, ou pela avaria que se produzir entre o momento de carregamento da mercadoria e o da
entrega, assim como pela demora da entrega (art. 17.º n.º 1 da
CMR).
Considera-se que houve demora na entrega quando a mercadoria não foi entregue no prazo convencionado, ou, não
tendo sido convencionado prazo, quando a duração efectiva
do transporte, tendo em conta as circunstâncias, ultrapassar
o tempo que é razoável atribuir a transportadores diligentes
(art. 19.º CMR).
Por outro lado, o expedidor poderá considerar a mercadoria
como perdida quando, sem ter de apresentar outras provas,
esta não tiver sido entregue dentro dos 30 dias seguintes ao
termo do prazo convencionado, ou, se não foi convencionado
prazo, dentro dos 60 dias seguintes à entrega da mercadoria
ao cuidado do transportador (art. 20.º n.º 1 CMR).
A Jurisprudência tem apontado no sentido de se tratar de um
contrato/obrigação de resultado, pelo que o transportador
está obrigado a entregar a mercadoria no lugar de destino,
no estado e na quantidade recebida, sendo irrelevante que o
transporte tenha sido ou não materialmente executado pelo
transportador, i.e., que a perda ou avaria da mercadoria ocorra
na execução de um subcontrato. Assim, em regra, bastará ao
credor demonstrar a não verificação do resultado contratualmente estabelecido, ou seja, a não entrega da mercadoria pelo
transportador na quantidade, local ou tempo acordado, para
que se estabeleça o incumprimento do devedor.
Estabelecendo-se uma presunção de culpa do transportador,
ou até mesmo a sua responsabilidade objectiva, caberá a este
alegar e provar, nos termos do artigo 18.º n.º 1 da CMR, a existência de factos que possam excluir a sua responsabilidade na
medida em que a perda, avaria ou demora tiveram por causa
“… uma falta do interessado, uma ordem deste que não resulte de falta do transportador, um vício próprio da mercadoria,
ou circunstâncias que o transportador não podia evitar e a cujas
consequências não podia obviar “ (art. 17.º n.º 2 CMR); ou seja, o

Installé à Morsang sur Orge, SOVILLAS est spécialisée dans la construction de maisons individuelles
entièrement sur-mesure.
Nous maîtrisons l’ensemble de votre projet de la conception des plans à la livraison.
Nous sommes à même d’intervenir dans l’ensemble des corps d’état liés à la construction du bâtiment.
Dans le cadre du CCMI, ses ouvriers qualifiés mettent tout leur savoir-faire en œuvre pour la réalisation
de maisons individuelles de standing.
Mario Jorge a su acquérir, de part ses années d’expérience, un savoir-faire considérable.
Il est à votre écoute et vous conseil sur la conception de votre projet de A à Z.

DES MAISONS SUR-MESURE
Nos savoir-faire au service de vos exigences

Chaque maison SO VILLAS se différencie par une recherche adaptée à votre terrain et à son environnement.
Nous réalisons des maisons individuelles entièrement sur-mesure, pour répondre à tous vos projets,
vos envies et vos besoins en respectant votre budget.
Nous concevons ensemble la maison qui vous ressemble.
Parce que vous avez votre façon de vivre, vos habitudes et vos attentes, nous travaillons
en collaboration avec des architectes qui s’adaptent à vos souhaits pour les transformer en réalité.
Du conseil le plus simple à la solution la plus complexe, nous mettons tout en œuvre pour vous
apporter la réponse professionnelle.
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transportador apenas se desonera da culpa pelo incumprimento se
alegar e provar situações provenientes de vício do objecto, culpa
do expedidor ou do destinatário e/ou caso fortuito e força maior.
Note-se, no entanto que, exceptuando-se os casos em que o
incumprimento se deva ao expedidor ou ao destinatário (art.º
17.º n.º 2 1ª parte CMR) só em circunstâncias extraordinárias se
justificará eximir o transportador da sua responsabilidade, circunstâncias essas que, no nosso ordenamento jurídico, correspondem às figuras do caso fortuito e da força maior.
Neste sentido, tem sido entendimento na jurisprudência nacional que é exigível ao transportador que tenha presente a possibilidade de furtos, ou mesmo roubos, da mercadoria durante o trajecto, tomando as precauções necessárias a evitar tais
ocorrências, nomeadamente no que diz respeito à segurança do
veículo e da mercadoria transportada e bem assim à escolha dos
locais de paragem e de pernoita ao longo do percurso. De facto, entre as obrigações do transportador encontra-se o dever
(acessório) de custódia da mercadoria, devendo tomar todos os
cuidados impostos pela natureza das coisas transportadas e pelos percalços da viagem, velando pela sua guarda e conservação
desde o recebimento e até à entrega, protegendo-a da acção
dos elementos da natureza e de terceiros, tal como o faria um
bom pai de família.
No que diz respeito à responsabilidade e consequente obrigação de indemnização estabelecem-se limites valorativos nos artigos 23.º a 25.º da Convenção, pelo que não sendo excluída a
responsabilidade do transportador, nos termos acima descritos,
a regra será a de que a indemnização a pagar pelo transportador
será a que resultar:
a) do preço da mercadoria no lugar e época em que foi aceite
para transporte (tendo por referência a cotação na bolsa,
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ou, na falta desta, o preço corrente no mercado, ou, na
falta de ambas, o valor usual das mercadorias da mesma
natureza e qualidade), pese embora com o limite de 8,33
unidades de conta (Direito de Saque Especial do FMI cujo
valor em Novembro de 2019 é 1UC = 1,246€) por quilograma
de peso bruto em falta;
b) o preço do transporte, os direitos aduaneiros e as outras
despesas provenientes do transporte da mercadoria
c) não sendo devidas quaisquer outras indemnizações de perdas e/ou danos.
Não obstante, estes limites valorativos da indemnização podem
ser afastados caso se deva concluir que a perda ou avaria da
mercadoria se ficou a dever a dolo ou falta do transportador
que segundo a lei da jurisdição seja considerada equivalente
ao dolo (artigo 29.º da CMR). Neste caso a indemnização deve
reparar integralmente os danos verificados, de acordo com a
teoria da diferença. Como no ordenamento jurídico nacional a
presunção de culpa do devedor (art. 799.º n.º 1 CC) no âmbito da
responsabilidade civil contratual é despicienda a modalidade de
culpa, estaremos perante um conceito de culpa lato sensu que
integra não apenas as condutas dolosas do transportador, mas
também as adoptadas a título de negligência ou mera culpa.
Assim, no caso de perda ou avaria da mercadoria o transportador ainda que o seu comportamento tenha sido meramente
negligente não beneficia da exclusão ou limitação da responsabilidade civil prevista na Convenção, devendo a obrigação de
indemnizar compreender o valor da perda da mercadoria, incluindo o lucro cessante.
Mais ainda tem vindo a jurisprudência a entender que o furto de
mercadorias não exclui a culpa do transportador posto que não
se integra no conceito de caso fortuito.
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CORONAVÍRUS COVID-19
Medidas destinadas a assegurar a mitigação dos
impactos económicos, quer no apoio à tesouraria
das empresas, quer proteção dos postos de trabalho
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Medidas para mitigar impacto económico:
• lay off simpliﬁcado: Apoio extraordinário à manutenção dos
contratos de trabalho em empresa em situação de crise empresarial, no valor de 2/3 da remuneração, assegurando a Segurança Social o pagamento de 70% desse valor, sendo o remanescente suportado pela entidade empregadora;
• bolsa de formação do IEFP;
• promoção, no âmbito contributivo, de um regime excepcional
e temporário de isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social durante o período de lay off por parte de entidades empregadoras;
• medidas de aceleração de pagamentos às empresas pela Administração Pública;
• linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas de 200 milhões €;
• linha de crédito para microempresas do sector turístico no valor de 60 milhões €;

ii) Prorrogação do prazo de reembolso de créditos concedidos
no âmbito do QREN ou do PT 2020.
iii) Elegibilidade de despesas suportadas com eventos internacionais anulados.
iv) Incentivo ﬁnanceiro extraordinário para assegurar a fase
de normalização da actividade (até um Salário Mínimo por
trabalhador).
• reforço da capacidade de resposta do IAPMEI e do Turismo
de Portugal na assistência ao impacto causado pelo COVID-19.
• prorrogação de prazos de pagamentos de impostos e outras
obrigações declarativas.

Casos excepcionais referentes ao PT 2020:
i) Pagamento de incentivos no prazo de 30 dias

A regulamentação das medidas a adoptar será alvo de acompanhamento e explicitação após a sua publicação.
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