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aniversário do 25 de abril teve este ano uma
comemoração diferente na Assembleia da República com a presença de menos deputados,
elementos do Governo e convidados. Os portugueses
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de cada um, cantarem em uníssono a canção considerada o hino da Liberdade — Grândola Vila Morena.
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Afonso assim como a um dos elementos do coro, que
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Mapril Baptista
o impacto da Covid-19
nos negócios e a incerteza
do futuro
Mapril Baptista fundou a empresa Les Dauphins e a França fez-lhe uma vénia.
O empresário fez-se à vida e acendeu as luzes quando se avizinhavam alturas
mais sombrias. Conduzir em alta velocidade requer prática e não é uma tarefa
para qualquer um. Mapril ecoou a sirene do seu empreendedorismo e o destino abriu alas
a uma chegada triunfante. O português tem o nome bem conotado na região
de Paris e a sua reputação é algo que não passa despercebida à República Francesa.
Para além de fundador de um negócio de transportes, é também vereador da Câmara
Municipal de Pomponne, membro do Lions Club e presidente do Lusitanos de Saint-Maur.
Quando era mais jovem, Mapril Baptista acumulou experiências que o tornaram mais apto
às adversidades que vão aparecendo. De carácter humano, o português sempre teve
a ambição de ajudar quem mais precisa, mas sem nunca deixar de lutar pela sua vida.
Hoje, com a crise que todo o mundo vive, face à pandemia da Covid-19, Mapril Baptista
expressou à Lusopress as suas preocupações.

A

pós o surgimento dos primeiros casos de covid-19, e com as
medidas de restrição que foram impostas pelos respectivos
Governos [França e Portugal], que alterações implementou
ao normal funcionamento das suas empresas?
Foi uma modificação enorme. Ninguém estava à espera que uma situação destas ocorresse. A Les Dauphins fechou em Março. Ainda
assim, como nós temos uma responsabilidade como qualquer marca de carro, somos obrigados a ter uma assistência porque temos
50 mil carros a andar na estrada a nível nacional. Automaticamente
isso exige que haja alguém para atender e responder no caso de
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problemas na nossa marca. Ou seja, o telefone ficou sempre com
uma pessoa 24/24h para atender. E, com problemas, somos obrigados a enviar uma equipa a nível nacional. Estivemos fechados,
apenas com 3/4 pessoas, até meados de Abril. Voltamos a abrir na
3ª feira depois da Páscoa, mas a trabalhar em Chelles com 10% do
movimento normal do pessoal. Neste momento, continuamos assim
pelo menos até dia 11 de Maio, altura em que o Primeiro-Ministro irá
dar indicações para os cidadãos e empresas. Em Portugal estamos
a trabalhar com cerca de 40% do pessoal. A partir do momento em
que se fecharam as escolas, muitos colaboradores tiveram de ficar
em casa para tomar conta dos filhos. Os que continuam a trabalhar,
estão em segurança. Alteramos as posições dos carros para estarem
mais longe uns dos outros, no sentido em que não haja risco e que
estejam longe uns dos outros. Devemos, a partir de agora, viver com
segurança. No que diz respeito a empresa de transporte de doentes,
que tenho em sociedade com o Stefan Jorge, continua a trabalhar,
mas com muitos cuidados. Todo o pessoal está muito mais equipado porque transportam diariamente pessoas com Covid-19 e têm de
ter muito cuidado. Na Les Dauphins estamos fechados ao público,
só atendendo por telefone ou à porta da empresa, não entram nas
nossas instalações.
Que impacto teve nos seus negócios esta situação?
No que diz respeito à Les Dauphins, tínhamos 450 carros encomendados em Fevereiro. Era a média normal, talvez com mais 10% do normal, o ano começou muito bem para nós. Tínhamos um movimento
maior que o costume, estava bastante feliz. O que aconteceu foi que
travou, por várias razões. A primeira razão é que os nossos clientes transportadores de doentes muitos não tinham equipamentos
para poder trabalhar nos hospitais, por falta de máscaras, de fatos,
de luvas, por falta de tudo. A partir daí, essas empresas não só ficaram na dúvida do que se ia passar amanhã, mas ao mesmo tempo
mandaram o pessoal para o desemprego. Fecharam por completo.
Cerca de 25% das empresas francesas de transporte sanitário fecharam. Como estão na dúvida e não facturam, cancelaram os carros
que tinham encomendado. Neste momento, 75% das encomendas
sobre os 450 carros foram canceladas. Hoje, na Les Duphins pode-se
ver 450 ambulâncias novas prontas a ser entregues, mas não temos
a quem. Os veículos que não foram cancelados, também ainda não
foram levantados. O prejuízo que nos vai dar vai ser enorme, mas
não sei qual será o futuro. Não conheço o futuro, depende se essas
empresas vão poder funcionar brevemente ou não. É um pouco di-
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fícil saber, até agora não tenho a visão de saber o que se vai passar
amanhã. Tudo depende, mas evidente que estou muito preocupado
com a empresa, mas é assim. Penso que a nível nacional a maior parte das empresas e dos empresários estão com dúvidas.
Na sua opinião, que lhe parecem as medidas de restrição adoptadas
pelos Governos, quer em Portugal, quer em França?
Na minha opinião, Portugal teve uma acção muito boa porque tomaram medidas ao mesmo tempo que a França, fecharam as escolas a
13 de Março. Foi radical mas foi bom porque quando Portugal tomou
essas acções os números de infectados eram baixos e ainda não haviam mortes. Ao contrário da França, que já foi um pouco mais tarde.
Por isso, hoje temos uma diferença entre os dois países. Isto é fácil
falar, mas tomar decisões eu sei que é diferente. A verdade é que
em França devíamos ter confinado as pessoas entre 15 dias a três
semanas antes. Sabemos que neste momento o único remédio é as
pessoas estarem isoladas em casa. Vê-se os resultados. Portugal é
um dos países da Europa onde tudo está a funcionar melhor. Estou
impressionado. Ainda ontem falei com deputados e fiquei feliz e satisfeito com o que se passa em Portugal. Em França foi pena o Governo não ter tomado medidas um pouco mais rápidas. Ainda agora
faltam máscaras, luvas e fatos e para um país como a França isso não
devia acontecer. Isto sou eu a ver e falar através da minha pequena
janela de observação.
No que diz respeito aos apoios concedidos às empresas, parece-lhe
o mais apropriado?
Eu penso que as empresas têm de começar a trabalhar novamente,
mas com segurança. Penso que o Governo tomou decisões boas que
vai no sentido de ajudar as empresas. Primeiro, colocar as pessoas
no desemprego já é uma ajuda enorme para as empresas. Também
há a possibilidade a qualquer firma que esteja fechada de ir buscar
25% do movimento anual que faz, e isso é positivo. Não é isso que
vai resolver os assuntos, evidente, porque a perda que nós temos é
enorme, e o dinheiro que eles nos emprestam, iremos ter de pagar,

mesmo com juro 0% no primeiro ano. O problema é que o que se está
a perder hoje para recuperar é complicado. Esse é o problema maior
que eu estou a ver. A solução é aceitar o que se passa e pensar que o
mais importante é a saúde e não o trabalho. Neste momento, temos
de pôr de lado o trabalho e pensar na saúde das famílias.
Estamos perante uma crise de saúde pública, mas que alastra também ao sector da economia e também ao sector político. Que opinião tem sobre esta crise que se vive a nível mundial? Até onde podem ir as suas consequências?
É difícil responder exactamente. Eu penso que isto a nível mundial
vai ser uma crise enorme, os bancos vão piorar a sua situação. Vamos ver se não se complica muito, mas é evidente que os países vão
entrar em recessão e vão ter dificuldades enormes. Países como
França, Portugal e outros têm de começar a mudar as suas rotinas
de trabalho. Automaticamente, para recuperar, e tentar levantar estes países tem de se trabalhar mais. Vai ser um mundo novo, muita
coisa vai ser alterada. Neste momento as acções do mercado caíram
e não sei que solução existirá, apenas o trabalho.
A nível pessoal, o que mais lhe tem custado com as regras de isolamento social?
O mais implicado para mim, é a quebra da rotina. Estava acostumado
a sair às 7h da manhã e chegar às 22h/23horas. Estar um mês em casa
sem poder sair foi psicologicamente complicado, de um dia para o
outro sem preparação. E não só. Ver o que está a acontecer no mundo, isto complica o cérebro das pessoas. Afectou-me saber que tinha
as empresas fechadas, saber que estava a acontecer e com dificuldades em realizar o que estava a ver, porque nunca pensei que uma
coisas destas podia acontecer. Pensava que o mundo fosse muito
melhor organizado. Se calhar uma guerra era mais fácil. Apesar de
que esta situação também é uma guerra. Não é normal com tanto
dinheiro que se gasta em descobrir curas para as doenças e, no fim,
um vírus pode destruir o mundo inteiro e não ter ninguém que o
impeça. Outro problema é não sabermos exactamente o que é a Co-
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Sendo também presidente do US Lusitanos de Saint-Maur, que impacto esta situação tem no futebol?
Um impacto dramático. É uma situação dramática também a esse
nível. O campeonato dos amadores foi cancelado, parou tudo
e não sabemos o futuro. Não sabemos. Este ano já não há campeonato, pensamos que talvez em Setembro ou Outubro vamos
poder jogar outra vez, mas nunca vai ser como foi. A verdade é
que tenho pena, porque o futebol é o desporto mais visto a nível
mundial. O público e todos nós estamos de luto, é triste. No que
diz respeito ao Lusitanos de Saint-Maur, estão todos no desemprego, estamos parados, não sei o que se vai passar. Espero que
consigamos continuar, os Lusitanos e todas as equipas. Enquanto
não houver uma vacina vai ser difícil ir ver um jogo com 45 ou
80 mil espectadores, é uma realidade que não vai acontecer tao
depressa.
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Como vereador da Mairie de Pomponne, que trabalho tem desenvolvido?
Neste mês de confinamento, apenas mantive o meu trabalho enquanto vereador. Tenho ido para a Mairie de manhã, porque há sempre coisas a tratar. Ajudamos os nossos cidadãos idosos, eu e outros
vereadores. Vamos às compras de manhã cedo para as pessoas que
não podem sair e deslocar-se, porque são de certa idade e porque
não é aconselhável.
Que mensagem deseja deixar?
A primeira coisa é pedir a quem pode ficar o máximo em casa que o
faça, porque a verdade é que só assim se consegue. Sabemos bem
que, neste momento, o isolamento é que é o remédio que pode ajudar a que esta crise desapareça. Desejo sorte a todos e que ninguém
tenha a pouca sorte de ter a Covid-19. L
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Vários cravos, muito vermelho
e uma máscara no plenário
da Assembleia da República
Vários deputados usaram no plenário o cravo na lapela ou na mão, muitos escolheram
roupa vermelha e apenas uma deputada recorreu à mascara de proteção individual,
numa sessão solene muito mais vazia que o habitual devido à covid-19.
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D

e cravo estavam vários deputados do PS, alguns
do PSD - não o líder, Rui Rio -, todos os do Bloco de
Esquerda e do PCP e também os três membros do
Governo que acompanham nesta cerimónia o primeiro-ministro, António Costa, ele próprio com esta flor na lapela,
tal como o presidente da Assembleia da República, Ferro
Rodrigues.
O vermelho foi também uma cor escolhida por muitos deputados para a sessão solene, com várias gravatas desta cor,
alguns vestidos, blusas ou calças.
As máscaras, que não foram uma recomendação da Direção-Geral de Saúde devido à dimensão do edifício, foram hoje
ainda mais raras que nos plenários anteriores: apenas a deputada do PSD Filipa Roseta recorreu a este equipamento de
proteção individual.
Os partidos cumpriram o combinado e apenas estiveram no
plenário 46 do total dos 230 deputados, sentados com pelo
menos duas cadeiras de intervalo entre si e que, antes da
cerimónia, foram conversando, mas sem grande proximidade, de forma a cumprir o distanciamento social exigido pela
pandemia.
Nas galerias, os poucos convidados presentes, menos de vinte, foram-se distribuindo em espaços e até filas diferentes:
o antigo Presidente da República Ramalho Eanes - o único
antigo chefe de Estado a estar presente - conversou longamente à distância, em pé, com o cardeal patriarca, Manuel
Clemente, os dois sozinhos na tribuna presidencial.
Na galeria oposta, dois conselheiros de Estado, Francisco
Louçã e Domingos Abrantes, iam conversando antes de começar a cerimónia, mas também sempre respeitando o distanciamento exigido.
A secretária-geral da UGT, Isabel Camarinha, ou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, foram
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outros dos convidados presentes, a parte
dos representantes máximos militares e dos
Tribunais.
A marcar o arranque da sessão solene, a reprodução da gravação oficial do hino nacional - que hoje não foi interpretado por qualquer convidado - com todos os deputados a
cantarem de pé. Telmo Correia, o líder parlamentar do CDS-PP, entrou quando já se ouvia
“A Portuguesa”.
Alguns cravos enfeitaram a Sala das sessões,
mas, ao contrário do habitual, não houve
grandes jarras com estas flores espalhadas
pelo edifício quem quiser os poder retirar.
A bancada de imprensa também ‘encolheu’
e apenas oito jornalistas assistiram dentro da
Sala das Sessões à cerimónia, de forma a respeitar o distanciamento social.
Entre os primeiros convidados a chegar à
Assembleia da República, ainda antes das
09h30, encontravam-se a secretária-geral da
CGTP, Isabel Camarinha, e o conselheiro de
estado Domingos Abrantes.
Às 09h30 certas chegou ao parlamento ao
antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, de fato escuro, gravata azul e sem cravo
na lapela, flor que, entretanto, colocou.
O antigo chefe de Estado, que compareceu
na sessão solene por “responsabilidade institucional”, apesar de discordar do modelo escolhido para a cerimónia, não teve a companhia da antiga primeira dama Manuela Eanes.
Poucos minutos depois, chegou ao parlamento o diretor nacional da PSP, Magina da
Silva, com uma viseira sobre a cara, seguido
do cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, do presidente da Câmara Municipal
de Lisboa, Fernando Medina, que trazia uma
gravata vermelha e do conselheiro de estado
Francisco Louçã. Também de gravata vermelha, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça chegou à Assembleia da República pelas
9h38, seguido do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Os convidados foram recebidos pelo secretário-geral da Assembleia da República, mas na
escadaria da entrada principal estavam apenas jornalistas.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, chegou à Assembleia da República
à hora prevista, 09h55, de gravata escura e
também sem cravo na lapela, tendo depois
entrado no hemiciclo com a flor na mão,
como já é habitual.
Nas últimas semanas, cresceu a polémica à
volta do modelo de comemorações do 25 de
Abril, quer dentro do parlamento - CDS e Chega foram contra, PAN e Iniciativa Liberal defenderam outros formatos - e fora dele, com
duas petições ‘online’, uma pelo cancelamento e outra a favor da sessão solene, a juntarem centenas de milhares de assinaturas. L
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25 de abril
SEMPRE!
É o nosso dever de memória, transmitir às novas gerações o que foi Portugal antes e depois
do 25 de abril de 1974.
Victor Ferreira

Q
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uatro Homens que já nos deixaram, que lutaram à sua maneira
pela Liberdade e a Democracia em Portugal.
Em cima esquerda: António Serafim Andrade, meu sogro, preso em Penamacor, militante do PCP, viveu na clandestinidade, até poder fugir para França onde se exilou em Paris.
Foi um dos Fundadores do Clube Juvenil Português de Paris 11, com os
Cantores José Mário Branco e José Jorge Letria.
José Batista de Matos, anti-fascista, fugiu da PIDE a salto e exilou-se
em França.
Militante Associativo muito activo é a ele que se deve o primeiro Monumento sobre o 25 de abril exposto na cidade francesa de Fontenay-sous-Bois.
Em baixo e à esquerda, Jorge Reis, jornalista escritor.
Fundador da Juventude Comunista Estudantil em Vila Franca de Xira,
responsável pela distribuição da imprensa do partido, viveu alguns
anos como clandestino, fugiu à polícia política do regime, a PIDE, escondido num barco carregado de vinho do Porto até Bordéus. Exilado em França foi o primeiro português a criar uma emissão em língua
portuguesa na Rádio France Internacional e ajudava os portugueses
que viviam nos bairros da lata nas acções administrativas.
José Ferreira, meu pai, Republicano, apoiou a campanha do General
sem medo, Humberto Delgado.
Sofreu como tantos outros residentes e comerciantes da rua da Junqueira as repetidas cargas da cavalaria da GNR, obrigando os comércios a fechar.

Três grandes Democratas e Benfeitores que todos os anos celebram
o 25 de Abril:
Em cima esquerda Joaquim Alberto, estava preso aquando do 25
abril e fundou a primeira cooperativa agrícola no Ribatejo, depois
de ter feito parte da campanha de esclarecimento do MFA por todo
o país.
Em baixo, Rogério Vieira é uma figura carismática da comunidade
portuguesa, fez parte da organização da LUAR que lutava por um
Portugal livre e mais justo antes do 25 de abril.
Foi um activo militante Associativo em França onde reside.
Manuel Costa de Oliveira, depois de uma infância e adolescência dramática derivado à doença grave do seu pai, emigrou para França em
1956.
Grande activista democrático foi o Fundador da Associação Portuguesa de Beneficência que ajuda os mais necessitados.

O Povo invadiu Lisboa e concentrou-se no Largo do Carmo frente
à caserna da GNR onde se encontrava o Primeiro-ministro Marcelo
Caetano.
A mesa, na caserna
do quartel do Carmo,
onde foi assinada a
rendição de Marcelo
Caetano ao representante do MFA,
General Spínola.

Grupo de amigos que organizam o jantar da liberdade com a participação da Lusopress, todos os anos em Paris para celebrar o 25 de abril
de 74, alguns dos quais visitaram a campa do saudoso Zeca Afonso
em Setúbal.
Pessoalmente estava em Lisboa, acabado de chegar de Angola do serviço militar, e trabalhava no Hotel Altis quando se deu o 25 de abril.
Não há palavras para exprimir o que sofri antes do 25 de abril, também
nunca ninguém me explicou por que razão nasci numa família modesta, certo, mas onde havia o essencial para comer e viver normalmente
e depois tivemos que deixar Lisboa e ir sobreviver, na precariedade
numa aldeia do concelho de Vila Franca de Xira.
Também não se pode explicar como vivi o período tumultuoso do
após revolução na qual participei activamente como Delegado Sindical e que causou a minha vontade de emigrar.
O que sei e estou certo, é que aqueles que hoje criticam e são contra
o 25 de abril de 1974, só o podem ser porque sãos livres e agora têm
direito à palavra graças às conquistas alcançadas com o 25 de abril.
Só por isso, particularmente para eles valeu a pena!!!
Sejam felizes e cuidem das vossas famílias.
Viva o 25 de abril - Viva Portugal. L
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Padre Nuno Aurélio
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima
Paris

Páscoa em tempo de Covid-19

N

unca se imaginou uma páscoa assim, sem celebrações comunitárias
da páscoa e as igrejas vazias ou
até fechadas. Nunca na história bimilenária da Igreja, uma pandemia deixou confinado um planeta quase inteiramente.
Mas, mais uma vez, a história da salvação
acompanha a história dos homens. Na
Paixão de Cristo encontramos os traços
da paixão da humanidade, uma e outra
sem fim. Paixão quer dizer, ao mesmo
tempo, amor intenso e sofrimento, porque quem ama muito e de verdade, ama
até ao fim. E mesmo que tenha de sofrer,
não deixa de amar.
Na paixão de Cristo está a Paixão de amor
e dor das nossas vidas e da humanidade
neste momento de pandemia. Outras
houve na história antiga e recente do
mundo e da Igreja, com muitas mais vítimas mortais que esta, como aquela de
1918 (uma variante do vírus H1N1) em que
morreram também São Francisco e Santa
Jacinta Marto. Mas a Covid-19 conseguiu
paralisar o planeta, o que nunca acontecera, e obrigar-nos à estarmos fisicamente distantes uns dos outros.
Na Sua paixão, Cristo, Filho de Deus, viveu a entrega até ao fim, para servir e
amar os homens que Deus, Seu Pai, quis
e quer salvar.
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Nesta paixão global que vivemos encontramos a entrega generosa de muitos pelo
bem de todos: médicos, enfermeiros, forças de segurança e militares, produtores e
distribuidores de alimentos e outros bens
essenciais, funcionários de supermercados,
trabalhadores diversos (que nos garantem
termos medicamentos, água, electricidade,
gaz, telefone e internet, televisão e rádio,
etc.), padres e consagrados na vida religiosa (mulheres e homens), fiéis leigos ao
serviço dos doentes, dos sozinhos e dos

pobres... Muitos morreram para servir
até ao fim o próximo.
Na Sua paixão, Cristo experimentou a
solidão, a traição e o abandono pelos
amigos. Teve ajuda para levar a cruz e alguém O acarinhou no caminho até ao calvário. Neste momento, no mundo inteiro,
há milhões e milhões de pessoas que se
encontram isoladas e sozinhas. Algumas
acompanhadas por um vizinho que se
aproximou e outras a quem falta o conforto da presença de familiares e amigos.
Na Sua paixão, Cristo foi vendido por trinta moedas e traído pelos próximos. Nesta
paixão global, há também quem queira
vender o sofrimento humano para ganhar
dinheiro e explorar a dor que se vive: tráfico e roubo de materiais de protecção,
especulação de preços, irresponsabilidade
nos comportamentos e outras injustiças.
Na Sua Paixão, Cristo foi vítima do abuso de
poder dos governantes e a fuga às suas responsabilidades, da corrupção das autoridades, da indecisão e fraqueza dos políticos,
que condenaram um inocente à tortura e
à morte. Vimos até um povo inconstante
e superficial, que aclamou Jesus como Rei
e depois pediu a Sua morte na cruz. Nesta
Paixão global, que é a pandemia, também
vemos em muitos países, incluindo Portugal, a fraqueza das lideranças com dirigentes que enganam os seus concidadãos
com promessas que não podem cumprir,
afirmando coisas que não se verificam, que
não dizem a verdade, que nos iludem com
jogos de palavras e que, como Pilatos, procuram lavar as mãos das suas responsabilidades. E temos populações distraídas que
não o vêem e deixam passar...
Há semanas, numa praça de São Pedro vazia, o Papa Francisco rezava pelo mundo
e dizia, comentando o episódio evangéli-

co da barca na tempestade: «O início da
fé é reconhecer-se necessitado de salvação.
Não somos auto-suficientes, sozinhos afundamos: precisamos do Senhor (...). Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa
vida. Confiemos-Lhe os nossos medos, para
que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimentaremos – como os discípulos – que
não há naufrágio. Porque esta é a força de
Deus: fazer resultar em bem tudo o que nos
acontece, mesmo as coisas más. Ele serena
as nossas tempestades, porque, com Deus,
a vida não morre jamais. O crucificado ressuscitará.»
Na Sua Paixão, Cristo amou-nos até a fim,
para sermos irmãos. Na cruz rezou com
as palavras do salmo 22 (21) deixando na
memória do evangelista (cf. Mt 27, 45)
as palavras tão autênticas e impressionantes: «Meu Deus, meu Deus, porque me
abandonaste» (v. 2) e continuou a rezar
com o Salmo 31 (30), de que o evangelho
retém um dos versículos (v. 6): Pai, «nas
tuas mãos entrego o meu espírito» (Lc 23,
46). Como disse Paul Claudel, o grande
escritor francês: “Deus não veio suprimir
o sofrimento. Nem sequer veio explicá-lo,
mas veio preenchê-lo com Sua presença”.
A Páscoa da ressurreição, pela qual Jesus
sai vivo do sepulcro, foi celebrada em privado nas igrejas fechadas ao povo e na
habitação de cada um, anuncia-nos duas
certezas. A primeira: a morte foi vencida
em Cristo crucificado e ressuscitado, a
Sua dor suporta a nossa dor e o Seu amor
dá força ao nosso amor. E a segunda:
também nós, depois deste tempo de perturbação e sofrimento, nos levantaremos
e sairemos dos túmulos em que se tornaram as nossas casas. Não para voltarmos
à vida antiga, como se nada tivesse acontecido, mas para uma vida nova, a de Cristo ressuscitado, que nos permita curar e
mudar o que é necessário. L
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Presidente Marcelo Rebelo
de Sousa distribui refeições
às pessoas em situação de Sem-Abrigo
Fotos: LUSA
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Portugueses
dizem que
comunidade
afectada nos EUA
é unida
Portugueses residentes em New Rochelle,
um dos maiores focos de surto de coronavírus
nos Estados Unidos, consideram que
a comunidade “é unida” e tenta ajudar
os pequenos negócios locais.

N
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o bairro mais afectado de New Rochelle, um dos primeiros e mais graves casos do novo coronavírus nos EUA,
vivem o português Rui DeMelo, a esposa e os dois filhos,
de dois e quatro anos. A dois minutos de distância, no mesmo
bairro, vivem os pais de Rui, numa zona próxima da sinagoga
Young Israel e outros pontos de reunião de herança judaica,
onde o novo coronavírus construiu um “viveiro”, segundo o
Presidente Donald Trump. “A chegada do vírus aos EUA foi mais
rápida do que a gente pensava e ainda mais porque apareceu
no nosso bairro”, disse à agência Lusa Rui DeMelo, de 45 anos.
New Rochelle foi considerada um “cluster”, um aglomerado de
casos de coronavírus. “Inicialmente eu, como muita gente, pensei que fosse um problema que ficasse pela China ou Ásia”, descreveu o português, que vive em New Rochelle há 37 anos. Passado pouco tempo, já a Europa estava a ser afectada e Rui ficou
mais alarmado. “Quando é mais perto de casa, a gente já pensa
um pouquinho diferente”, considerou Rui, médico ortopedista.
Em 22 de fevereiro, regressou a New Rochelle um advogado que
esteve de viagem e foi infectado com coronavírus, continuando a frequentar muitos locais no bairro Wykagyl sem o vírus ter
sido detectado. Numa questão de dias, a localidade já era considerada o maior ponto de acesso do vírus em todo o país e levou
o Governador do Estado de Nova Iorque a declarar uma área
de contenção à volta da sinagoga Young Israel. A família de Rui
está de boa saúde. As crianças estão em casa, aos cuidados da
mãe, que foi dispensada das idas ao trabalho. Os avós, com idades mais avançadas, têm de ser mais protegidos.
Habitante de New Rochelle, mas fora da área mais afectada, a
portuguesa Isabelle Coelho Marques disse à Lusa que o alarme
perante a propagação do coronavírus significa menos pessoas
na cidade, mas que “a vida segue”, ainda que com o auxílio de
militares. “A Guarda Nacional chegou no dia 11 de março e o seu
papel não é de policiamento, mas de auxílio à logística, desde a
limpeza das escolas que estão encerradas, distribuir alimentação às famílias carenciadas”, explicou Isabelle Coelho Marques,
conselheira das comunidades.
O número de pessoas a andar de transportes reduziu-se drasti-

camente, assegurou à Lusa o dono de um café que está localizado a cinco minutos da estação de comboios e está na rotina
dos habitantes. Paulo Evangelista, português nascido e criado em New Rochelle, tornou-se proprietário de um café em
janeiro e viveu um bom período até que, “pouco a pouco, o
coronavírus começou a ter lugar e a colocar obstáculos” ao
negócio. O café de Paulo Evangelista está a seguir uma ordem
do Estado de não receber clientes no espaço e apenas fazer
vendas ao balcão em serviço “take out”. “Esta comunidade
é bastante unida e procura sempre formas de apoiar os negócios locais”, considerou Paulo Evangelista, reconhecendo
que as vendas diminuíram e que o regime de trabalho pode
continuar por semanas ou meses.
Segundo Isabelle Coelho Marques, também líder da associação
portuguesa NYPALC, a comunidade tem o “senso de se manter
saudável” e de “apoiar os pequenos negócios da cidade”, notando as medidas tomadas pela câmara municipal para apoiar as
pequenas empresas, como o estacionamento grátis na cidade.
Quanto aos supermercados, é possível abastecer-se de coisas
ou alimentos necessários à sobrevivência em quarentena e “não
é nada diferente de quando existe, por exemplo, aviso de uma
tempestade de neve”, descreveu Isabelle Coelho Marques.
No entanto, Paulo Evangelista disse que os proprietários de cafés encontram dificuldades acrescidas pela limitação imposta
por um dos maiores supermercados da zona de que cada cliente
só pode comprar um galão de leite (3,8 litros). O café de Paulo
utiliza, todas as semanas, entre 16 e 20 galões de leite (60 e 75
litros).
Rui DeMelo é médico ortopedista no hospital de Stamford, no
Estado de Connecticut, e continua a cumprir o seu horário de
trabalho normal, apesar de muitas consultas serem adiadas ou
canceladas pelos pacientes. Não há nenhum português infectado nesta localidade de “presença significativa” da comunidade
portuguesa e onde existe um clube português há 85 anos, garantiu a líder da associação NYPALC. L
Fonte: LUSA
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Criatividade em loja de produtos
portugueses para continuar
a servir comunidade

Fonte: LUSA

A loja Portugal Imports, que vende produtos tipicamente portugueses na comunidade
luso-americana de Artesia, condado de Los Angeles, está a criar novos formatos de venda
para continuar a servir durante a pandemia de Covid-19.

O
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estabelecimento, onde os clientes
habituais encontram azeite, chouriço, bacalhau, sardinhas enlatadas,
doce de abóbora, marmelada e outras iguarias, criou uma loja virtual temporária para
os habitantes locais poderem encomendar,
pagar e levantar as mercearias à porta da
loja. “Vamos transitar para estarmos fechados um ou dois dias por semana”, explicou à
Lusa Melissa Costa, que detém a loja com o
marido Marco Costa. É um formato diferente
da loja online que já operam há alguns anos
e que cobra portes de envio e segue pelos
serviços postais. “Esta loja Square estamos
a fazer para os locais, para virem buscar ou
entregarmos a quem não se possa deslocar,
só para Artesia”, disse Melissa Costa. A ideia
será também selecionar um dia por semana
para fazerem entregas pessoalmente aos
clientes que estão confinados às suas casas.
Artesia tem uma comunidade de alguns milhares de luso-americanos, muitos dos quais
emigrantes de primeira geração que já estão na faixa etária de maior risco. “É melhor
que não entrem na loja”, sublinhou Melissa
Costa. Muitos dos produtos disponibilizados
pela Portugal Imports não se encontram à
venda em mais lado nenhum na região, o
que inclui as ofertas de padaria que são confecionadas ali mesmo, como massa sovada,
pão caseiro, pão doce e pão de milho.
A intenção da Portugal Imports é manter as
portas abertas com precaução e o negócio
a funcionar com a ajuda da subida das vendas online, que “estão de loucos”, disse a
responsável. Há alguns produtos esgotados,
mas a empresa ainda tem bons níveis de inventário e inclusive está a escoar produtos
do pub vizinho que foi obrigado a fechar,
como leite, ovos e batatas. “Estamos a tentar ajudar nesse aspeto”, disse a empresária. “As coisas mudam em poucas horas,
por isso temos de nos adaptar à situação”,
acrescentou Melissa Costa, que detém a loja
com o marido há 14 anos.
O casal esteve em Portugal no final de fevereiro, em reuniões com os seus fornecedores

de produtos e para participar no SISAB 2020
- Salão Internacional do Setor Alimentar e
Bebidas. O impacto do novo coronavírus,
que ainda era pequeno nos Estados Unidos,
já se fazia sentir em Portugal, disse Melissa
Costa. “O SISAB avisou que não seriam permitidos visitantes provenientes da China
ou da Itália. Quando fomos à feira era muito notório, estava tudo parado. As pessoas
estavam assustadas”, contou. O problema
agora, disse a empresária, é que há falta de

contentores e pode haver atrasos na reposição de inventário. Muitos dos contentores
que foram para a China não voltaram, devido à pandemia, e isso coloca problemas aos
importadores com que a empresa trabalha.
“Esperamos que as coisas comecem a andar
novamente em breve”, disse Melissa Costa.
A Califórnia está sob ordens drásticas para
conter a propagação de Covid-19, com os
negócios não essenciais fechados e diretivas
para a população se manter em casa. L
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Acção de desinfeção
da Avenida Almirante Reis
Fotos: LUSA
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Desinfeção
do centro
histórico
de Braga
Fotos: LUSA
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Representante luso-malaio apela à CPLP
criação de fundo para o “mundo português”
Um representante da minoria luso-malaia perante o estado de Malaca apelou à CPLP
que crie um fundo de 100 milhões de dólares (93 milhões de euros) “para ajudar o mundo
português” afetado pela covid-19.

“P

roponho um fundo de 100 milhões de dólares da
CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] para ajudar o mundo português a combater o
vírus. A CPLP terá coragem ou vontade política? Acredito que
sim”, afirmou à agência Lusa Joseph Santa Maria. Na opinião
de Joseph Santa Maria, que é também um dos líderes da comunidade do Bairro Português em Malaca, o fundo deve ser canalizado para comunidades dos descendentes de portugueses no
Sri Lanka e para as aldeias ‘lusas’ em Tugu e Flores, Indonésia.
A prioridade passa pela aquisição de máscaras e desinfetantes,
detalhou o luso-malaio. Em relação à comunidade de descendentes portugueses em Malaca, Joseph Santa Maria afiançou
que foi criada uma equipa que procura angariar fundos para
apoiar os cerca de mil a dois mil lusodescendentes em mais de
110 casas. Por essa razão, o fundo a ser criado pela CPLP deveria ser canalizado para outras comunidades luso-asiáticas,
defendeu. “A CPLP pode fazer algo, tenho certeza”, afirmou,
reforçando: “Este é o momento que a CPLP deve mostrar que
se importa”. “Os líderes da CPLP precisam de realizar uma reu-

nião de videoconferência de emergência para definir a ajuda à comunidade portuguesa em todo o mundo”, frisou o responsável. Por
outro lado, Joseph Santa Maria pediu ainda à “família portuguesa
asiática”, espalhada um pouco por todo do continente, para que assumam um papel proativo, em especial os líderes de cada comunidade. “Exorto-os a ficarem em casa e ouvirem os seus governos nestes
tempos difíceis”, apelou.
Fonte: LUSA

Presidente da República cancela comemorações
do 10 de Junho na Madeira e África do Sul
O Presidente da República decidiu cancelar as comemorações do 10 de Junho deste ano
que se iriam realizar na Madeira e na África do Sul devido à pandemia da covid-19, confirmou
à Lusa fonte de Belém.

M
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arcelo Rebelo de Sousa comunicou esta decisão por carta ao
presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro
e às autoridades da Madeira, adiantou a mesma fonte. “Considerando as circunstâncias atuais de pandemia covid-19, cujos efeitos
se vão ainda estender por largas semanas, vejo-me constrangido a decidir a anulação das comemorações do Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas que estavam previstas no mês de
junho para o Funchal e junto das comunidades portuguesas na África
do Sul”, lê-se numa carta a que a agência Lusa teve acesso. “Lamento
naturalmente tal decisão, mas a situação atual a isso exige”, acrescenta o chefe de Estado, na mesma carta.
Em 2016, ano em que tomou posse como Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa lançou um modelo inédito, acertado com
o primeiro-ministro, António Costa, em que as celebrações do Dia de
Portugal começam em território nacional e se estendem a um país
estrangeiro com comunidades emigrantes portuguesas. Nesse ano, o
Dia de Portugal foi celebrado entre Lisboa e Paris. Em 2017 as comemorações foram no Porto e nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro
e São Paulo, em 2018 dividiram-se entre Ponta Delgada, nos Açores, e

as cidades de Boston, Providence e New Bedford, na Costa Leste dos
Estados Unidos da América, e em 2019 decorreram em Portalegre e
Cabo Verde. O Presidente da República tinha escolhido o teólogo e
poeta madeirense José Tolentino Mendonça, entretanto elevado de
arcebispo a cardeal, para presidente da edição deste ano das comemorações do 10 de Junho.
Fonte: LUSA

Portugueses no Luxemburgo mais preocupados
com empregos e negócios
Parte dos portugueses no Luxemburgo está mais preocupada com o impacto económico
da pandemia do Covid-19, nomeadamente no emprego, do que com os riscos que representa
num país de passagem na Europa.

P

ara José Trindade, responsável do Centro de Apoio Social e
Associativo (CASA) para a comunidade imigrante, grande parte dos portugueses que “estão cá a receber o salário mínimo nacional, e ainda são uma boa parte da comunidade, estão mais
preocupados com o emprego, do que com os riscos do vírus”, que
está a provocar a pandemia. O fundador da CASA, uma das mais antigas instituições de solidariedade de apoio aos portugueses no Luxemburgo, que celebra este ano 40 anos, agora com portas abertas
a imigrantes de outras nacionalidades naquele país, sublinhou que já
recebeu mais de 200 solicitações de portugueses a pedirem apoio,
alguns para regressarem a Portugal, desde que o governo luxemburguês declarou o estado de emergência, impondo o encerramento de
cafés, restaurantes, empresas, incluindo as de construção. “Nós estamos a aconselhar calma, embora não seja fácil as pessoas a terem
quando se trata de famílias numerosas ou de pessoas que estão aqui
sós e recebem o salário mínimo nacional, ao qual descontam, o aluguer [renda da casa], normalmente elevado, mais a fatura do aquecimento e a alimentação e com pouco ficam todos os meses”, relatou.
Porém, “o Estado não fica a dever nada a ninguém e tudo será feito pelas instituições para que ninguém morra à fome”, considerou,
adiantando que é isso mesmo que diz aos seus compatriotas naquela situação. “É preciso é que quem está a passar dificuldades as
divulgue e não fique fechado em casa a evitar divulgá-las”, que as
“recompensas” só virão depois.
Um conselho bem diferente está a dar aos que nesta altura do ano
procuram o Luxemburgo para trabalhar, porque está a passar o inverno e há mais oportunidades de emprego. Assim como a “outros que
estão a trabalhar, através de empresas de trabalho temporário, que
fecharam”, após as medidas tomadas pelo governo luxemburguês de
combate à pandemia. A estes “aconselhamos que regressem a Portugal”, concluiu o antigo controlador de tráfego aéreo no aeroporto do
país, agora reformado e dedicado à instituição que fundou.
Contudo, a CASA, que dava formação a 1437 pessoas, cursos de línguas, de costura, pintura e música, para ajudar à integração dos imigrantes no país, e trabalho a 43 pessoas, também teve de fechar as
portas. “É muito triste”, afirmou o português, que é também o vice-presidente da Comissão de Estrangeiros da cidade do Luxemburgo
e foi conselheiro das Comunidades Portuguesas.
Eduardo Silva, também antigo conselheiro das Comunidades Por-

tuguesas e sindicalista da federação sindical OGBL partilha da opinião de José Trindade. Para o sindicalista, desde que os números de
infetados e mortes pelo Covid-19 subiram no país e as medidas do
governo luxemburguês de combate à pandemia apertaram os “portugueses começaram a ter mais consciência dos perigos”. Ainda assim, as preocupações económicas continuam a superar as dos riscos
que correm num país como o Luxemburgo, por isso a circulação só
reduziu quando as empresas foram obrigadas a fechar “e as multas
entraram em vigor”, relatou à Lusa. Agora, “não vale a pena remar
contra a maré”, lembrou. A situação de combate à pandemia é geral,
não é só do Luxemburgo e está numa fase que obriga ao fecho de
quase tudo, sublinhou. “Os que estão em casa sem trabalhar, porque as empresas fecharam estão em desemprego técnico”, tendo
direito a receber 80% do seu salário. E os sindicatos estão a tentar
que o Governo pague os 100% do ordenado mensal a estes trabalhadores, referiu.
Porém, a situação também não tem sido fácil de entender para os
portugueses quem tem uma pequena empresa e foram obrigados
a fechá-la, admitiu. É o caso de Carlos Santos, 45 anos, e dono do
café da Gare, na cidade do Luxemburgo. “Estou preocupado, claro
que estou, vou ter de despedir pessoal. Tinha sete e vou ficar com
quatro. Isso já decidi. Vão para o subsídio de desemprego. E quando
reabrir faço um horário mais reduzido do que o que fazia”, afirmou
quando contactado pela Lusa. Até porque, “a economia vai baixar
muito”, considerou. Até lá, vai tentar algumas das compensações
que o Governo português promete para as empresas que têm de fechar. Carlos Santos disse que receia os riscos que a família está a correr com a pandemia. Mas os impactos económicos preocupam-no
“muito”. Porque “há pessoas que vão para o desemprego e os alugueres de casas são muito caros no Luxemburgo”. “Podia continuar
em horário reduzido, como já estava antes de mandarem fechar os
cafés e com os funcionários de risco de baixa, como já estavam. Até
porque a afluência de pessoas já não era a mesma”, afirmou.
No Luxemburgo, país que continua a estar entre os principais destinos
preferenciais dos emigrantes portugueses, viviam de acordo com o
último Relatório da Emigração de 2019, mais de 116 mil portugueses
em 2018, tendo por base os registos consulares. José Trindade estima
que neste momento vivem no país entre 120 a 122 mil portugueses.
Fonte: LUSA

33

Lusopress

| NOTÍCIAS

Emigrantes no Luxemburgo lançam campanha
para ajudar hospitais portugueses
Duas associações de emigrantes no Luxemburgo lançaram uma campanha de angariação
de fundos destinados a comprar material e equipamentos para hospitais portugueses,
para a resposta ao novo coronavírus.

D

Fonte: LUSA

e acordo com uma nota enviada à agência Lusa, a campanha, promovida pela
Associação Cultural e Humanitária da Bairrada e pela Santa Casa da Misericórdia, ambas no Luxemburgo, apela à “solidariedade para a angariação de fundos, destinados a apoiar hospitais em Portugal, especialmente na zona Centro, na
compra de ventiladores, material médico e hospitalar”.
Sob o lema, “A solidariedade não faz quarentena...Unidos somos mais fortes”, as
duas organizações sublinham “a urgência” e uma “atitude participativa” numa altura
em que “vários hospitais lutam com falta de material”. “Neste momento de isolamento, não esqueçamos quem está na linha da frente a zelar por nós”, apelam as
duas organizações que abriram contas bancárias para a recolha de donativos.
As doações podem, assim, ser efetuadas através das contas da Associação Cultural
e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo (LU39 0020 1101 8237 0700 – BIL) ou da
Santa Casa da Misericórdia no Luxemburgo (LU82 0019 4255 8673 5000 – BCEE).

Marcelo falou com enfermeiro que tratou
primeiro-ministro britânico
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu o “empenho de todos os
profissionais de saúde” na luta contra a covid-19 e revelou que falou com o enfermeiro
português que tratou o primeiro-ministro britânico.

N

uma nota divulgada no portal da Presidência da República na ‘internet’, o chefe de Estado salienta “o especial
reconhecimento apresentado pelo primeiro-ministro
britânico, Boris Johnson, ao enfermeiro português Luís Pitarma
pelo seu trabalho e vigilância durante o internamento nos cuidados intensivos”. “O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já
transmitiu pessoalmente o seu agradecimento ao enfermeiro
Luís Pitarma, e, na sua pessoa, agradece também o empenho
de todos os profissionais de saúde portugueses que em Portugal e em todo o mundo estão a prestar uma ajuda decisiva no
combate à pandemia”, é referido também.
O Presidente da República aproveitou igualmente para deixar
“uma palavra de estímulo” aos “profissionais de outras nacionalidades que, reforçando o Serviço Nacional de Saúde, prestam um serviço inestimável a Portugal”. “É também por eles
que reforça o apelo para que, quem pode, permaneça em casa
e cumpra as orientações das autoridades de saúde”, acrescenta o Palácio de Belém.
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, agradeceu a um
enfermeiro português pelo tratamento que recebeu durante o
internamento no hospital St. Thomas, em Londres, onde esteve
durante uma semana devido à infeção com covid-19. Natural de
Aveiro, Luís Pitarma, 29 anos, formou-se na Escola Superior de
Enfermagem de Lisboa, tendo realizado um ano de Erasmus na
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universidade de Lathi, na Finlândia. Em 2016, começou a trabalhar
em Londres, onde passou por três unidades de saúde antes de ser
recrutado para o grupo hospitalar de Guy e St. Thomas, onde é enfermeiro especializado em cuidados intensivos, em particular ECMO
(Oxigenação por Membrana Extracorporal), segundo informação
do próprio nas redes sociais.
O português e uma enfermeira da Nova Zelândia, receberam um
agradecimento especial por terem acompanhado Boris Johnson
nos cuidados intensivos, numa mensagem na rede social Twitter. A
mensagem foi publicada pouco depois de ter sido anunciado que
o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu alta do hospital, onde estava internado desde 5 de abril, inicialmente “por
precaução” para fazer testes devido a sintomas persistentes da
doença. Um agravamento do estado de saúde levou à passagem
para uma unidade de cuidados intensivos na segunda-feira, onde
passou três noites, encontrando-se desde quinta-feira numa enfermaria normal.
Boris Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial a ser diagnosticado com a doença, a 26 de março, inicialmente com sintomas ligeiros de tosse e febre, o que o levou a continuar a trabalhar
durante o período de isolamento. O combate à pandemia da covid-19 no Reino Unido mobiliza vários enfermeiros portugueses, de
entre os milhares que lá estão emigrados.
Fonte: LUSA
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Na mercearia de Amélia, negócio cresce
desde que pandemia atingiu o Luxemburgo
Na mercearia de Amélia, na cidade do Luxemburgo, o negócio cresceu cerca de 10% desde que
o Governo do Luxemburgo começou a tomar as primeiras medidas de combate à pandemia do
Covid-19.

“E

stou a faturar mais desde que
começou esta a situação e o
governo começou a tomar medidas”, afirmou a emigrante portuguesa,
acrescentando que, com menos pessoas a
irem à mercearia que criou há 32 anos mas
a comprarem mais em volume “as vendas
cresceram cerca de dez por cento nestes
dias” comparativamente ao que era a média de faturação diária do estabelecimento
que está entre os que não foram obrigados
a fechar. Tanto foi o aumento das vendas
que “artigos como farinha e o papel higiénico já esgotaram e o grossista [fornecedor]
já não tem até ao final do mês], por isso vou
ter de encontrar outro”, referiu.
No início, a mercearia de Amélia tinha apenas clientes portugueses, hoje tem fran-

ceses, luxemburgueses, alemães, ingleses
e até chineses entre a clientela. Uns mais
preocupados que outros e com mais ou
menos cuidados. “Há pessoas que vêm
com luvas e outras não”, e quase todas respeitam o espaço necessário. “Quando não
respeitam, nós colocamos um pouco de
civismo”, relatou. Mas os portugueses, na
sua opinião, foram os que tomaram consciência da gravidade da situação mais tarde. E são os que estão mais preocupados
“em que não lhes falte nada em casa”. A
dona da mercearia e mãe de dois filhos, que
vivem com ela no país, está mais preocupada com os riscos do Covid-19 do que com os
negócios. “Nós conhecemos os problemas
deste vírus e eu tenho receio”, afirmou na
conversa ao telefone com a Lusa, contando

que na mercearia usa luvas para muitos das
suas ações.
Quanto aos negócios, admitiu que o futuro
não será fácil e que os de portugueses no
país bem como o emprego serão afetados
pela pandemia. Mas, salientou:”o Estado
disse que poderia ajudar as empresas que
tiveram de fechar” e “alguns donos de restaurantes portugueses, que fecharam já estão a criar negócios alternativos como o do
‘take-away’ [comida para levar para casa]”.
Para Amélia, mesmo que tenham que ultrapassar dificuldades como as da pandemia
os portugueses que vivem no Luxemburgo
dificilmente deixarão o país, pelas condições
que têm ali, “melhores”, sobretudo na “assistência na saúde”.
Fonte: LUSA

Portugueses em Macau angariaram mais
de meio milhão de euros para ajudar Portugal
A comunidade portuguesa em Macau angariou mais de 4,6 milhões de patacas (530
mil euros) para comprar equipamento de proteção para os profissionais de saúde em
Portugal e material que garanta mais testes à covid-19.

O

montante recolhido ao longo de duas semanas é de
4.661.377,70 patacas, indicou à Lusa o presidente
do Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Macau,
Carlos Álvares. A iniciativa promovida por um movimento
que junta quase duas dezenas de entidades e personalidades que definiram como prioridade a aquisição de equipamento que proteja todos aqueles que estão na linha da
frente e a capacidade nacional de deteção de casos.
A conta aberta no BNU deveria estar aberta até 05 de
abril. Contudo, o prazo foi prorrogado por mais dois dias
e o saldo continuou a crescer, em especial após a entrega
de dois cheques de valores avultados: um milhão de patacas (120 mil euros) doado pela Sociedade de Turismo e
Diversões de Macau, fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho, e meio milhão de patacas (60 mil euros) entregue
pela Santa Casa da Misericórdia de Macau, indicou à Lusa
o provedor da instituição, António José de Freitas, outra
das entidades envolvidas na iniciativa.
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Fonte: LUSA
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Idosos são sujeitos a testes
de despiste da Covid-19
que permite receber resultados
entre 24 a 30 horas
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Fotos: LUSA
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Festas do Santo Cristo não se realizam
nos Açores pela primeira vez em 320 anos
As festas do Santo Cristo dos Milagres, as maiores festas religiosas dos Açores,
não se vão realizar, pela primeira vez em 320 anos, devido à pandemia da covid-19,
anunciou a organização.

A

40

Irmandade do Santo Cristo dos Milagres e o reitor do Santuário do Senhor
Santo Cristo dos Milagres decidiram
suspender as festas em honra do ‘ecce homo’,
mas garantem que a imagem do Santo Cristo
vai sair à rua após a normalização da situação.
A decisão de suspensão das festas, que deveriam realizar-se em Ponta Delgada, de 15 a 17
de maio, foi tomada após uma reunião com
todos os envolvidos na organização e preparação das festividades.
Em declarações ao sítio Igreja Açores, o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, o
cónego Adriano Borges, defendeu que esta
decisão é um sinal de “responsabilidade que
se quer dar”, ainda que tenha sido uma “decisão difícil”, pois é a primeira na história deste
culto que as festas não se realizam. “A nossa
mensagem tem sido a de um constante apelo
à responsabilidade: que toda a gente fique em
casa, se proteja, se resguarde porque assim
está a tomar conta de si mas também a contribuir para o bem comum. Por isso, a suspensão
da festa era a única possibilidade. Em causa
está, não só a festa, mas todos os preparativos
que exigiriam tempo e uma normalidade que
nem a região nem o país permitem”, explicou.

Adriano Borges assegura que, “mal a situação
o permita, a imagem sairá excecionalmente à
rua para uma celebração de ação de graças”.
O reitor do Santuário acrescentou que as festas “serão reequacionadas” quando “as condições sanitárias o permitirem e a normalidade
estiver reposta”.
As maiores festas religiosas dos Açores, que
têm como ponto alto a procissão do Santo
Cristo dos Milagres, recebem anualmente milhares de pessoas oriundas de todas as ilhas
dos Açores e do continente, bem como dos
emigrantes oriundos dos Estados Unidos e
do Canadá. Segundo os dados históricos disponíveis, a primeira procissão em honra do
Santo Cristo dos Milagres teve lugar em Ponta

Fonte: LUSA

Delgada, em 11 de abril de 1700, ano em que
a ilha de São Miguel foi abalada por fortes sismos. Nessa altura, as forças vivas da sociedade
mobilizaram-se e dirigiram-se ao Mosteiro da
Esperança para levarem, em procissão, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. As
festas do Senhor Santo Cristo, que se realizam
no quinto domingo a seguir à Pascoa, só uma
vez é que tiveram a data alterada e foi para
coincidirem com a deslocação aos Açores da
comitiva régia liderada pelo Rei D. Carlos e pela
Rainha D. Amélia. A imagem do Santo Cristo só
sai da Igreja para acompanhar a procissão nas
festas, mas saiu excecionalmente, em maio de
1991, para o Campo de São Francisco durante
a visita do papa São João Paulo II aos Açores.
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Covid-19 provoca cidades fantasma:

o antes e depois (agora)
da capital Lisboa
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Fotos: LUSA
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Emigrantes portugueses na Alemanha
respeitaram apelo do governo
e cancelaram viagens a casa
Muitos portugueses a viver na Alemanha desistiram das viagens planeadas na Páscoa,
depois de o governo alemão ter anunciado quarentena obrigatória de 14 dias para todos
os que chegaram ao país e do apelo do executivo luso.

S

e, por um lado, Berlim obriga a que
todos os que atravessam a fronteira
fiquem em casa durante duas semanas, tanto o primeiro-ministro António Costa, como o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, pediram aos
emigrantes que, este ano, e por causa da
pandemia provocada pelo novo coronavírus
não “regressem temporariamente a suas
casas” e “terras de origem”. “As recomendações que tenho dado são no sentido de
ficarem casa”, revelou à agência Lusa Daniel de Oliveira Soares, presidente da Casa
de Portugal em Bremerhaven e conselheiro
consular das comunidades portuguesas.
“Fora o risco de saúde que eles próprios
correm, também devem pensar nos familiares. Mas constato que, para a maioria, este
argumento não é muito importante porque
tanto eles como os familiares estão bem de
saúde e desvalorizam a doença”, lamenta,
acrescentando que o medo de ficarem retidos em Espanha ou França, ou a isolamento
profilático obrigatório no regresso, imposta
pelo executivo alemão, são os argumentos
que pesam. “Como não são conhecidos casos de infeção na comunidade, as pessoas
não se apercebem do risco”, sublinhou Daniel de Oliveira Soares, reconhecendo, ainda assim, que a maioria dos portugueses
respeita as regras de distanciamento social
impostas.
Alfredo Stoffel, conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha, adiantou à
Lusa que várias pessoas cancelaram as via-
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gens que tinham marcadas para Portugal,
não só durante a Páscoa, mas também nos
próximos meses. Acrescentou que todos os
conselheiros na Alemanha estão a “sensibilizar quem os contacta” para que “não se
desloquem a Portugal nesta altura”. “Não
só não vão ajudar ninguém, como podem
complicar a situação dos seus amigos e familiares”, frisou Alfredo Stoffel.
Numa mensagem em formato vídeo publicado na plataforma social Twitter, e
divulgada na página oficial da Embaixada
de Portugal na Alemanha, Augusto Santos
Silva explica que “há uma bela tradição”
marcada pela visita de “milhares de imigrantes” que regressam “temporariamente a suas casas, às suas terras de origem,
para ver os seus e as suas famílias”, real-

çando que “este ano isso não pode acontecer”.
Nélson Rodrigues, que gere a página de Facebook “Comunidade Alemanha”, e trabalha no Centro de Integração Autárquico na
Câmara Distrital de Gütersloh, admitiu que
os portugueses a viver na região da Vestefália estão relativamente bem informados.
“Preocupam-se com as férias de verão e
com as reservas dos transportes e hotéis
que já efetuaram”, desconhecendo casos de
portugueses que tenham planeado regressar ao país durante o período da Páscoa. “Os
desafios do dia-a-dia estão mais na agenda,
com preocupações com o futuro do trabalho e da família”, acrescentou.
Fonte: LUSA
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Organização cancela festival de Portugal
em Boston em junho
O festival português que junta milhares de luso-americanos anualmente em junho
na praça principal de Boston, Estados Unidos, foi cancelado devido à pandemia da covid-19,
anunciaram os organizadores.

N

uma declaração publicada nas redes
sociais, a organização do “Boston
Portuguese Festival” escreveu que
a “crise de saúde pública” obriga a retirada
deste ano do evento que se ia realizar na
praça municipal para celebrar o Dia de Portugal. “A saúde e segurança de toda a equipa do Festival, vendedores, patrocinadores,
animadores, participantes e comunidade em
geral são da maior importância para nós”,
lê-se na declaração. A organização deixa a
promessa de se “celebrar a herança portuguesa em Boston quando todos estiverem
em segurança e saudáveis”.
O festival português junta milhares de luso-americanos, artistas, ranchos folclóricos
e associações socioculturais portugueses,
com música e comida tipicamente portuguesa, numa das maiores cidades dos Estados Unidos. O país tem os maiores números
de infetados por covid-19 do mundo. Face
à pandemia da covid-19, o Governo federal
dos EUA, em estado de emergência, prolongou até final de abril as diretrizes de distanciamento social, enquanto o governador de
Massachusetts, Charlie Baker, ordenou o
encerramento de escolas e empresas não
essenciais até, pelo menos 04 de maio.
Os organizadores do festival português
agradeceram o “apoio inabalável” de todos
os interessados e pediram o respeito por
todas as precauções necessárias para garantir a segurança e saúde da comunidade
em geral. O Estado de Massachusetts, que
engloba as cidades de Boston ou Fall River,
é o segundo com maior número de imigrantes portugueses nos EUA, somando cerca de
20% dos portugueses naquele país, segundo
dados fornecidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros à Lusa. O número só é
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ultrapassado pela Califórnia, que acolhe 25%
dos portugueses nos EUA. Rhode Island conta 7% dos imigrantes portugueses, Florida e
Nova Jérsia são Estados anfitriões para 6%
dos portugueses (cada) enquanto Nova Iorque, Connecticut e Hawaii englobam 4% dos
emigrantes, cada.
No que respeita as atividades desenvolvidas pelos portugueses nos Estados Unidos, dados das autoridades norte-ameri-

canas indicam que os principais setores
empregadores pertencem às áreas dos
serviços de educação, saúde e assistência
social (23,4%), comércio e retalho (11,1%),
manufatura (9,3%), hotelaria e restauração (9,1%), construção civil (8%) e setor
financeiro, de seguros e mercado mobiliário (6,9%).
Fonte: LUSA
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Avião fretado pelo Estado
aterra em Lisboa com 20 toneladas
de equipamento médico
Fotos: LUSA
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Ilha de Jersey comunica em português
para proteger comunidade
A Ilha de Jersey, onde cerca de 20% da população é portuguesa, tem estado a dar conselhos
e a comunicar com a população em português no âmbito do plano para evitar a propagação
da pandemia covid-19.

M
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ensagens, folhetos, cartazes e inquéritos estão ser feitos em português e polaco, idioma das principais
comunidades imigrantes, com informações
sobre o regime de confinamento e medidas
de distanciamento social. “A comunidade
portuguesa tem estado a cumprir e alguns
restaurantes já se adaptaram, começando
a vender para fora”, afirmou à agência Lusa
o enfermeiro português, Duarte Vieira. Recrutado no âmbito de uma campanha das
autoridades para empregar profissionais de
saúde bilingues e aproximar-se das principais comunidades imigrantes, Duarte Vieira
mudou-se para Jersey em 2012 com a mulher, também enfermeira, e diz ter sido o
primeiro de 30 médicos e enfermeiros portugueses actualmente na ilha.
“De forma geral, a pandemia está a evoluir da
mesma forma que no Reino Unido. Estamos
umas 2-3 semanas atrasados. Estima-se que o
pico será atingido em meados de maio”, indicou Vieira. O português acredita que o controlo da taxa de contágio na ilha situada no Canal
da Mancha foi travado pelo regime de confinamento imposto a 30 de março, e que a maioria
das pessoas está a respeitar, adiantou.
Uma semana depois do encerramento das
escolas, a 23 de março, o governo decretou

uma ordem para a maioria da população ficar em casa, limitando a apenas duas horas
diárias o tempo que podem sair, seja para
fazer compras ou fazer exercício. O incumprimento destas regras já resultou em multas de 300 a 500 libras (343 a 572 euros), de
acordo com comunicados da polícia local.
Para mitigar o impacto, o governo de Jersey
introduziu apoios financeiros para as empresas e para os trabalhadores, garantindo
o pagamento de 80% do salário até 2000
libras (2.300 euros). Para os trabalhadores
imigrantes há menos de seis meses, inelegíveis para o sistema de segurança social,
existe um subsídio mínimo de manutenção
de 70 libras (80 euros) por semana, com a
condição de estarem disponíveis para fazer
voluntariado em sectores com necessidade.
Foi anunciado o investimento de 14,4 milhões de libras (16,5 milhões de euros) para
construir um hospital de campanha com capacidade para 180 camas num parque nos
arredores da capital St. Helier e o reforço
da capacidade de testes de diagnóstico, que
eram feitos no Reino Unido. Em vez de dois
dias, os resultados são obtidos em poucas
horas, reduzindo a necessidade de os pacientes com sintomas aguardarem em isolamento para começar a receber tratamento.

Na ilha de Jersey desde 2012, Duarte Vieira,
natural de Santa Cruz, na Madeira, garante
que a maioria das pessoas “está a respeitar
as medidas” e que as autoridades têm feito
o esforço de emitir mensagens, folhetos e
cartazes em português e polaco, idioma das
principais comunidades imigrantes. Vieira
adianta que, actualmente, 20% dos 110 mil
habitantes são portugueses, “90% dos quais
da Madeira”, e que trabalham sobretudo nas
áreas da construção civil, turismo e jardinagem. Estatisticamente, o último recenseamento, realizado em 2011, indicava que cerca
de sete mil portugueses representavam 7%
da população de cerca de 98 mil habitantes e
os polacos 3%, mas o consulado honorário de
Portugal em St. Helier estima que residam em
Jersey entre 15 e 20 mil portugueses.
Jersey faz parte das Ilhas do Canal, territórios dependentes da Coroa Britânica, sujeitos à soberania da rainha Isabel II, mas
que não fazem parte do Reino Unido e têm
autonomia executiva, legislativa e fiscal.
Do arquipélago faz também Guernsey, que
combina várias pequenas ilhas e possui uma
população de cerca de 33.000 pessoas, das
quais 1.300 são de origem portuguesa.
Fonte: LUSA
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Projeto quer registar experiência
da comunidade luso-americana nos EUA
O Instituto Português Além-Fronteiras, instalado na Universidade Estadual da Califórnia,
lançou um projecto para registar a experiência da comunidade luso-americana durante
a pandemia da covid-19, disse à Lusa o presidente Diniz Borges.

A
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través de um formulário que será disseminado em vários meios, portugueses
e lusodescendentes residentes nos Estados Unidos poderão descrever como a pandemia está a alterar as vidas e partilhar ideias,
comentários, fotografias e vídeos. “É importante documentar as vivências das pessoas,
como é que isto nos está a afetar”, afirmou
Diniz Borges. “Há coisas que precisam de ser
documentadas porque as pessoas põem nas
redes sociais, já não guardam em álbuns, e essas coisas estão a desaparecer”.
O plano é recolher testemunhos até ao final
de maio, mas o prazo poderá ser alargado
enquanto a vida das pessoas continuar sob as
restrições impostas para travar a propagação
da doença. A informação será depois tratada
pelo Instituto em colaboração com o departamento de História da Universidade Estadual
da Califórnia, em Fresno. Toda a documentação será arquivada na biblioteca da universidade, numa coleção que terá um nome específico ainda não atribuído, e o plano é publicar os
resultados. “A intenção é possivelmente criar
um site, porque a biblioteca tem sites para vários departamentos e projetos”, acrescentou.
De forma a alcançar uma fatia grande da comunidade, o Instituto vai promover o projecto
nas redes sociais, nos jornais luso-americanos

e movimento associativo. “Gostaríamos de ter
uma centena e meia a duas centenas de participações, para que fosse algo representativo da comunidade”, indicou o responsável. A
ideia surgiu devido à escassez de informações
históricas sobre como a comunidade luso-americana viveu a pandemia de gripe pneumónica de há um século. “Não vou dizer que
não temos nada, mas há muito pouco sobre as
vivências dos portugueses na América quando
aconteceu a pandemia de 1918”, explicou Diniz
Borges. “Há muito pouco ou nada sobre isso,
até alguns jornais da época não se publicaram
nessa altura”.
A pesquisa “Our Community - Our Story - Our
History” [A nossa comunidade, a nossa estória, a nossa história] é um dos dois projectos
que o Instituto Português Além-Fronteiras
está a liderar durante este período, em que
foi obrigado a cancelar as palestras públicas
e a adiar o lançamento do documentário em
vídeo sobre as histórias orais dos portugueses
no vale central da Califórnia. A outra iniciativa
é dirigida às gerações mais jovens e chama-se
“Celebrating My Avós” [Celebrando os meus
Avós], uma forma de incentivar trabalhos criativos durante o isolamento. “Uma das fases
do projecto das histórias orais era colocar os
alunos a fazer entrevistas aos avós e aos pais,

às pessoas mais idosas da comunidade”, explicou Diniz Borges. Agora, o projecto pede
que enviem trabalhos criativos, como poemas,
músicas e artes plásticas, recorrendo às recordações dos mais velhos nas famílias. “Se ainda
hoje se fala português em muito sítio é por causa do avô e da avó. É uma forma de continuar as
histórias orais através da memória”, indicou o
presidente do Instituto. “Queremos depois fazer uma coletânea com estes trabalhos”.
Por outro lado, o documentário em vídeo
“Untold Stories”, sobre a presença dos portugueses no vale de São Joaquim, poderá ser
lançado em outubro ou novembro. O docente,
também presidente da coligação de luso-americanos na Califórnia (CPAC), pretende entretanto organizar uma conferência virtual com
os principais centros e associações portugueses para debater ideias sobre como sobreviver
à crise. Com todos os eventos portugueses
cancelados até 15 de junho, o financiamento
está em risco. “As Festas do Espírito Santo, em
termos da comunidade portuguesa, são muitas vezes o que sustenta um centro para o ano
todo”, notou Diniz Borges.
O confinamento e restrições aos negócios não
essenciais deverão vigorar até 15 de maio, na
Califórnia, segundo as autoridades do estado.
Fonte: LUSA
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Aulas na televisão
substituem temporariamente
aulas presenciais
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Fotos: LUSA
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Terceiro período
arrancou com aulas
à distância
Fotos: LUSA
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Sacerdote português na Venezuela alerta
para aumento das carências
O diretor da Missão Católica Portuguesa de Caracas avisa que a situação social e económica
da Venezuela está a ser agravada pela pandemia da covid-19.

“E

sta pandemia é uma desgraça a
nível mundial, mas é uma desgraça maior para a Venezuela por
esse mar de carências que, praticamente
em todos os âmbitos, estamos vivendo, que
lamentavelmente com esta situação não se
minimiza, aumenta cada dia mais”, disse à
Lusa o cónego madeirense Alexandre Mendonça, que tem passado a Quaresma em
oração, recorrendo à Internet e ao WhatsApp para comunicar-se com os fiéis e fazer-lhes chegar a liturgia diária.
Nos últimos anos, a crise económica acentuada levou mais de 4,5 milhões de pessoas
a emigrar à procura de melhores condições
de vida. “O sofrimento, neste país, é cada
dia maior, mas se olharmos para outros países muito próximos, vemos também as des-
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graças que estão passando, coisas que não
se entendem, de países economicamente
chamados ricos e humanamente com tanta
miséria”, salientou. Alexandre Mendonça,
passa todos os dias fechado, na parte residencial da Ermida de Nossa Senhora de Coromoto e Fátima, em San Bernardino, nas proximidades do centro de Caracas e cujo acesso
principal está restringido por ficar no começo
da Avenida Boyacá, uma autoestrada que
une, pelo norte, o oeste e o leste da capital.
“Não sou só eu, somos todos os que não
podemos sair, mas este não sair fisicamente não significa não acompanhar aqueles a
quem não podemos dar a mão”, disse fazendo alusão a que o país está em quarentena
preventiva da covid-19. “Todos estamos passando momentos difíceis. É uma maneira de

levar a vida tão distinta daquela que normalmente estamos acostumados e de maneira
pessoal tenho sentido muitíssimo essa realidade por ter uma vida tão ativa neste país
e ao ver-me fechado em casa (…) têm sido
dias nada agradáveis”, disse.
No entanto, o sacerdote de origem madeirense agradece a Deus pela existência de
vias alternativas como os telemóveis e a internet que diz o aproxima da comunidade. O
sacerdote agradeceu a ajuda da direção do
Centro Português de Caracas e de um jovem
que, com o seu telemóvel, tem feito chegar
à comunidade portuguesa a missa diária, os
textos bíblicos e as suas meditações. “Na
Venezuela é uma coisa difícil. Nós estamos
muito acostumados a abraçar-nos, a beijar-nos. É um povo muito próximo, com gestos
de amizade e de fraternidade (…) vivemos
uma nova realidade, que demorará para que
nos adaptemos. Na Venezuela, sem o braço,
sem o beijo, fica um vazio muito grande”,
desabafou.
No entanto, devido ao recolhimento social,
“se não podemos chegar fisicamente, tratemos que os nossos corações e as nossas almas se encontrem, de reforçar os sentimentos de amizade, sinceridade, verdade, amor
e de paz”, acrescentou. O sacerdote disse
ainda a ver com muita preocupação, através
da televisão, o que acontece na Europa, em
Portugal e na Madeira, “tantos amigos que
emigraram da Venezuela, buscando uma
situação melhor e estão a viver esta triste
realidade”.
O coronavírus “é um inimigo que não se vê,
não se sabe onde está, mas sabemos que
está presente, isso cria incerteza, e na nossa comunidade há muita preocupação pelo
presente e pelo futuro”.
Fonte: LUSA
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PSD defende apoio estatal
à imprensa de língua portuguesa
na diáspora
O PSD defende um apoio
estatal à imprensa
de língua portuguesa das
comunidades portuguesas
e questionou o Governo
sobre se o recente apoio à
comunicação social
se destina apenas
aos media em território
nacional.

N

o texto que acompanha a pergunta
dirigida ao ministro dos Negócios
Estrangeiros, o deputado social-democrata Carlos Alberto Gonçalves,
eleito pelo círculo da Europa, alerta para
o “isolamento social” provocado pela pandemia da Covid-19 e o confinamento obrigatório, o qual, “no caso das comunidades
portuguesas no estrangeiro, se torna ainda mais evidente”. “É fundamental garantir a todos esses portugueses, o acesso a
diversos órgãos de comunicação que lhes
permitam manter o contacto com a realidade das suas terras de origem e com o
país no geral, num momento tão complicado e difícil como o que estamos todos
a viver”, lê-se na missiva entregue na Assembleia da República.
Na pergunta dirigida a Augusto Santos Silva, o deputado acrescenta: “Ainda muito
recentemente o Governo, reconhecendo
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o papel fundamental que a comunicação
social tem no combate a esta pandemia,
decidiu alocar uma verba de 15 milhões
de euros para a aquisição antecipada de
espaço para publicidade institucional através de televisão e rádio, em programas
generalistas e temáticos informativos, e
através de publicações periódicas de informação geral”. “O Governo pretende que a
utilização futura desta aquisição antecipada de espaço de publicidade institucional
seja feita nos termos da lei da publicidade
institucional e que seja afetada 25% da verba global para a imprensa regional e local
através da adoção de critérios que venham
a permitir uma distribuição proporcional
pelas empresas e grupos que compõem
o setor nacional da comunicação social”,
prossegue Carlos Alberto Gonçalves.
Os sociais-democratas consideram que
esta decisão “parece deixar de fora a im-

prensa de língua portuguesa das comunidades portuguesas e todo um universo de
portugueses que residem fora de Portugal
que por ela é abrangido”. “Esta decisão é
de todo incompreensível tendo em conta a
dimensão da nossa diáspora e o papel determinante que estes órgãos de comunicação representam para todo este universo de leitores”, acusa o PSD. Por isso, os
deputados pretendem que o ministro dos
Negócios Estrangeiros confirme se este
apoio de 15 milhões de euros se destina
apenas à comunicação social em território nacional. Caso assim seja, acrescenta,
o PSD pergunta se está previsto “algum
programa ou algumas medidas semelhantes para apoiar os órgãos de comunicação
em língua portuguesa que se destinam às
comunidades portuguesas”.
Fonte: LUSA
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Leiria
mobiliza
600 voluntários
para produção
de 200 mil
máscaras
Fotos: LUSA
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Entrega de kits
a lares em Leiria
Fotos: LUSA
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Estrangeiros residentes na região Centro
elogiam resposta de Portugal
Cidadãos oriundos de outros países têm agora a vida mais complicada em Portugal devido
à covid-19, mas alguns elogiam o modo como o país tem reagido à pandemia, havendo
mesmo quem registe melhoria nas suas atividades.
Fonte: LUSA

P
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eter Wilton-Davies e Helen Gray, de
51 e 45 anos, estão há 10 anos fora da
Inglaterra e realçam as vantagens de
viverem na Serra da Lousã, no concelho da
Castanheira de Pera, no distrito de Leiria. “Estamos muito felizes por estar em quarentena
em Portugal e não noutras partes do mundo.
O povo português foi muito cuidadoso e atencioso e começou o isolamento antes de ser
transformado em lei”, declara Peter à agência Lusa. Para o casal, o isolamento “é mais
difícil para as pessoas nas cidades”, enquanto “no campo a vida continua” sem grandes
perturbações. “Fico feliz por estar aqui e não
no Reino Unido, onde as condições e restrições não são tão boas”, acrescenta.
Peter Wilton-Davies, que na terra Natal exercia a profissão de artista gráfico, tem optado
por comprar frutas e vegetais numa quinta
das proximidades. Helen trabalha nas áreas
do marketing e da angariação de fundos.
Por razões profissionais, ia frequentemente
a Londres, viagens que está agora impedida
de fazer. “O meu trabalho aumentou muito
nas últimas semanas devido à criação de conteúdos ‘online’ (…) e à criação de vídeos educativos e divertidos para crianças e adultos”,
afirma à Lusa. Enquanto trabalha à distância
para uma instituição de caridade britânica, a
sua vida “não mudou muito”. “Levo os cães
a passear (…) e há entregas diárias de pão e
vegetais nas aldeias”, refere Helen Gray, indicando que faltam bens essenciais nas lojas.
O casal admite que as suas aptidões na língua

de Camões e Saramago estejam “um pouco
enferrujadas” nos últimos tempos. “O Peter não tem visitado o centro social da aldeia
de Pera, onde faz parte da equipa de voluntários” que gere a associação, explica Helen, que
também “não pode ir à aula semanal de Português”. Desejando que Portugal “possa retomar
a vida normal”, Helen e Peter esperam “mudanças e lições” após a pandemia, com “respeito
pelos outros e menos consumismo”.
O belga Aaron Vansant, de 32 anos, veio ainda
criança para Oliveira do Hospital, onde trabalha numa empresa familiar que comercializa
espargos e sementes diversas, incluindo de
variedades agrícolas autóctones. Em março,
já em pleno estado de emergência, nasceu a
bebé Laura, sua primeira filha. A esta alegria
dos Vansant junta-se a evolução favorável
dos negócios, que Aaron promove com o pai
e o irmão, Peter e Micha. “A pandemia afeta a nossa atividade pela positiva”, adianta
à Lusa. As pessoas “procuram manter-se
ocupadas na horta e no jardim”, além de recearem eventuais falhas no acesso a alimentos vegetais, explica. “É um fenómeno que
já tínhamos visto na crise de 2008. Depois,
volta tudo ao mesmo, infelizmente”, prevê o
produtor. A empresa importa sementes e exporta alguns produtos para Angola e Bélgica.
O publicitário luso-brasileiro Leonardo Simões, com raízes remotas na Serra da Lousã,
reside em Coimbra. Nasceu no Brasil, há 33
anos, e veio com os pais, irmã e a tia para a
Lousã, onde estes familiares se instalaram em

2019. “Tive um ótimo acolhimento por parte
da comunidade portuguesa. Não tenho nada
a apontar, por cá fiz muitos amigos e parceiros de negócio”, congratula-se. Já em termos
profissionais, sofreu “um impacto negativo,
porém controlado”, na sequência das restrições associadas à covid-19. “Alguns clientes
pediram-me para encerrar temporariamente
a prestação de serviços de marketing digital
por causa da crise”, acrescenta, ao ser questionado pela Lusa. No entanto, através de teletrabalho, continua a prestar serviços para clientes no Brasil e em Portugal, “com a mesma
qualidade ou até mesmo superior”. Leonardo,
que passa quase “todo o tempo em casa”,
com namorada portuguesa, já sente “a falta
das atividades ao ar livre”. “O primeiro impacto que sofri foi o corte de um financiamento
por parte dos bancos portugueses. Estava a
negociar a compra de um apartamento, mas
tive de adiar”, revela o também programador
informático. Na sua opinião, será necessário
“aprender com o que está a acontecer, para
haver mais preparação para o futuro”.
O alemão Detlef Schafft, de 65 anos, está há
quase 40 em Portugal. É ator, palhaço e músico, desenvolvendo o seu trabalho na Lousã,
na Companhia Marimbondo, fundada há 30
anos. Em 2019, Detlef e Eva Cabral criaram o
Museu do Circo Momo, numa parceria com
a Câmara. “O museu está fechado, uma vez
que é um espaço municipal. Continuam as
aulas de ioga ‘online’”, só que a companhia
tem “todos os espetáculos cancelados”,
nalguns casos até agosto. Esta situação “foi
um banho de água fria” para a Marimbondo.
“Íamos continuar com muitas atividades no
Momo e tivemos de cancelar concertos e espetáculos”, além da participação em festivais
internacionais, na Alemanha e na Finlândia.
Detlef rejeita algumas restrições impostas
pelo estado de emergência. “Nem na rua
podemos tocar para animar as pessoas”, critica. O artista insurge-se ainda contra o modo
“como está a ser tratada a cultura”. “Em especial o circo, que mais uma vez não recebe
apoio nenhum do Estado. Vai ser um ano destruído. O nosso trabalho depende completamente da interação com as pessoas e muitos
projetos nem irão ser estreados”, conclui Detlef Schafft.
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Reinício progressivo do atendimento
presencial nos Postos Consulares em França
A Embaixada de Portugal em França emitiu um comunicado relativo ao reinício progressivo
do atendimento presencial dos postos consular.

“C

Embaixador Jorge Torres Pereira
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omo é do conhecimento geral, as autoridades francesas estabeleceram
- caso as condições sanitárias relativas à epidemia do COVID-19 o possibilitarem - que a partir do próximo dia 11 de maio se ponha fim, de forma
progressiva, ao confinamento actualmente em vigor. Neste cenário, a Embaixada
de Portugal em Paris, em estreita coordenação com os Consulados-Gerais em Paris,
Lyon, Marselha, Bordéus, Estrasburgo e o Vice-Consulado em Toulouse, prevê que o
início da normalização do funcionamento dos serviços consulares portugueses em
França possa ter também lugar a partir daquela data. Este processo obedecerá aos
princípios gerais de regresso progressivo à normalidade definidos pela Direcção-Geral
dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, sob orientação da Secretaria
de Estado das Comunidades Portuguesas, estando sempre dependente das circunstâncias e orientações das autoridades de saúde locais, nomeadamente as relativas à concentração de pessoas em serviços públicos que terão um impacto sobre as modalidades de atendimento da rede consular. Aconselhamos a consulta frequente das páginas
Internet dos Postos Consulares, onde serão disponibilizadas oportunamente todas as
informações úteis (que terão também em conta a realidade específica de cada Posto,
designadamente sua dimensão, recursos disponíveis e as características especificas da
Comunidade que serve). Alerta-se ainda para o facto crucial que o confinamento não
terminou, por isso é essencial continuar a respeitar as medidas que protegem a saúde
de cada um de nós e a dos outros”, pode ler-se no comunicado. L
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Militares do destacamento
da GNR das Caldas da Rainha
vigiam 447 idosos
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Fotos: LUSA
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Misericórdia da Figueira da Foz mantém-se
sem casos, mas todos os cuidados são poucos
texto e fotos: LUSA

N

a entrada da Misericórdia da Figueira da Foz há sempre alguém para
medir a temperatura e distribuir material de proteção. Ainda sem qualquer caso
de covid-19, a instituição trabalha todos os
dias para garantir que assim continua.
Junto à clínica médica, que se encontra encerrada dentro do complexo da Misericórdia
da Figueira da Foz, é feito o controlo seja a
quem vem de fora, seja a funcionários internos. Uma enfermeira mede a temperatura,
certifica-se de que a pessoa não tem febre
e distribui luvas e máscara a quem é de fora.
Nos lares, as funcionárias andam de viseira
e, à volta de um dos edifícios, vê-se um homem de fato branco a desinfetar todos os
espaços externos.
Com mais de 170 utentes residentes - a maioria idosos -, a resposta da Misericórdia da
Figueira da Foz à pandemia começou cedo,
logo no final de fevereiro, com a aquisição
de material, como álcool gel, máscaras, batas e proteções para os pés, afirmou à agência Lusa o provedor da instituição, Joaquim
de Sousa.
Em 02 de março, surgiram as primeiras medidas, como a restrição de visitas, reforço de
dispensadores de álcool gel, colocação de
máscaras em idosos que apresentassem sintomas de tosse ou gripe, ou o encerramento
ao público da Igreja de Santo António.
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Onze dias depois, a 13 de março, foram anunciadas novas medidas - “mais drásticas” -,
como o encerramento da creche e jardim-de-infância e o cancelamento das visitas aos
residentes nos lares de seniores e no lar que
acolhe crianças e jovens do sexo feminino,
tendo sido acrescentadas novas medidas ao
longo de todo o mês.
Para minimizar os efeitos do isolamento
social, a instituição procurou soluções nos
meios digitais, seja através de concertos

projetados para os seus utentes ou ‘tablets’
para que estes possam falar com as suas famílias.
Maria da Conceição Mesquita, há 29 anos a
trabalhar na cozinha da Misericórdia, refere
que “muita coisa mudou” no modo de funcionamento da instituição.
Os recipientes usados para as entregas para
fora são agora da própria instituição, há outro cuidado na higienização, as colegas tentam estar o mais longe possível umas das
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outras na cozinha e os fornecedores ficam
à porta, aclarou a cozinheira chefe, que por
estes dias faz ainda mais refeições, com o
reforço do serviço de entrega ao domicílio.
A Misericórdia da Figueira da Foz tem 128
trabalhadores e cerca de metade está a trabalhar.
“Todos os dias entram e saem pessoas, mas
à entrada todos têm que tirar a temperatura. Ninguém entra na instituição sem seguir
esses procedimentos”, vincou o provedor.
Para Joaquim de Sousa, todos os cuidados
são poucos e, apesar de todo o investimento
feito na prevenção, não se pode “garantir”
que não apareça um dia um caso naquela
instituição, que está atenta a qualquer sinal.
“À mínima suspeita, [o funcionário] ou chega e vai embora ou não chega sequer a vir e
vai logo fazer testes ao hospital”, explicou,
criticando o facto de não haver um uso generalizado de testes para utentes e funcionários de lares.
Ao longo de todo o processo, Joaquim de
Sousa salienta a colaboração com o delegado de saúde pública da Figueira da Foz, que
fez uma sessão de formação na Misericórdia, bem como a cooperação do INEM e do
Hospital Distrital da cidade.
“A qualquer momento pode-nos acontecer
qualquer coisa, mas fazemos tudo o que podemos”, frisou.
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Ainda é possível

recuperar
o tempo perdido

Carlos de Matos

A

utilização de máscaras enquanto medida preventiva no combate à pandemia da Covid-19 é absolutamente determinante
como hoje todos reconhecem. Infelizmente o governo acordou tarde, muito tarde para o problema, perdendo mais de dois
meses, período em que andou cego, sem ousadia nem ambição, em sentido contrário a muitos especialistas, incluindo a
própria Ordem dos Médicos.
A falta de visão dos políticos já custou milhões aos portugueses, em pagamento de subsídios de desemprego e no custo resultante
do encerramento temporário – em alguns casos definitivo - de dezenas de empresas do sector têxtil e outras áreas empresariais.
Quando já não podiam mais negar as evidências arrancou finalmente a transformação das linhas de produção de empresas têxteis,
que irão agora fabricar milhões de máscaras para o mercado nacional e para exportação.
É necessário recuperar o tempo perdido, para isso o governo deve chamar os seus ministros mais influentes e agir em todas as
frentes. É urgente certificar o produto em todos os mercados internacionais, usar os canais diplomáticos para vender as máscaras
portuguesas e reconverter toda uma indústria estagnada com a pandemia. As coleções de roupa não se venderam nem irão ser
vendidas tão cedo. O fabrico de máscaras é uma grande alternativa, tanto mais valiosa quanto estiver associada a uma diplomacia
de bem-fazer, alinhada com a urgência de salvar vidas.
O que se aplica às máscaras pode ser replicado no fabrico de viseiras de plásticos, animando as empresas de moldes e de plásticos,
sectores excessivamente dependentes de um mercado automóvel em estagnação. Com a pandemia, toda a fileira de material de
proteção tem um enorme potencial de crescimento, como é o caso de vestuário para os profissionais de saúde.
Esta é uma corrida contra o tempo. Não pode ser uma preocupação apenas do ministro da economia, tem de ser um desígnio nacional, mobilizar todo o governo e as organizações que apoiam e promovem a indústria portuguesa. Em poucos meses, Portugal pode
reconfigurar os seus sectores produtivos, contrariar a crise com a especialização em novas áreas e com os seus produtos de qualidade ajudar o mundo a vencer o maior desafio deste século. Esta crise aponta um caminho claro: é preciso apostar nos produtos
portugueses, da agricultura às pescas, da indústria ao comércio e serviços, temos que ter mais ambição. Não estamos condenados
a entrar em recessão, não teremos necessariamente de voltar atrás.
Se tudo continuar na mesma, depois de andarmos a comprar tudo o que é material de proteção e tratamento contra a pandemia
aos chineses, se não mudarmos de vida, só nos resta abrir os braços e esperar que eles queiram tomar conta das nossas empresas
por tuta-e-meia.
Eu não quero isso para o meu país. Ainda vale a pena recuperar o tempo perdido. As lições da história dizem que quem sobrevive
num mundo em mudança não é o mais forte mas sim quem melhor se adapta às novas realidades. L
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Covid-19: Efeitos da pandemia
no Algarve são um autêntico

“desastre”

Ruas desertas, praias interditas e a maioria dos serviços não essenciais fechados provocam danos
no turismo, sector onde o desemprego já disparou 40% em março face ao ano anterior.

A

80

pandemia continua a provocar estragos económicos pelo mundo e o
Algarve não é excepção. O turismo,
uma das áreas que gera maior receita, é dos
sectores mais afectados com uma redução
de 1,4% dos proveitos da hotelaria.
Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), “a região
estava a crescer 3,3%” no número de dormidas nos primeiros dois meses do ano, no
entanto “logo em Março perdeu metade da
ocupação hoteleira” ao compararmos com
o período homólogo do ano anterior, numa
altura em que “se dá o eclodir do problema
na Europa e começa a haver sinais de receio
por parte da procura dos nossos principais
mercados emissores”.
A partir da segunda quinzena de Março,
acrescenta, o cancelamento de reservas foi
“substancial” e mantém-se até “aos dias
de hoje, até porque estamos em estado de
emergência”.
Face a um cenário de hotéis, restaurantes,
parques de campismo, empresas de animação turística e agências de viagens sem
qualquer actividade, o desemprego está já
a crescer e, em Março, registou-se “um aumento de 40% relativamente ao mesmo período do ano anterior”.
Ainda para mais, explica João Fernandes,
“março é o período em que se começam a
realizar as contratações para fazer face à
época alta”.
Ainda que muitos negócios estejam agora
em lay-off e, por isso, os funcionários não
tenham “perdido o seu vínculo contratual”,
a “grande questão que se coloca é a manutenção das empresas”. Por isso, e com a
esperança numa “retoma da economia que
permita garantir estes postos de trabalho”,
a RTA, em articulação com outras entidades
regionais, está já a tomar medidas.
João Fernandes é perentório: “O Algarve
está a preparar-se do ponto de vista sanitário” para que em cada sector existam “protocolos de segurança na área da saúde no

Albufeira - Praia dos Pescadores

sentido de se conseguir garantir a higienização, o distanciamento social, no fundo, as
medidas de segurança sanitárias adequadas
aos diferentes subsectores do turismo”.
Uma nota que “acho muito importante dar é
que Portugal tem sido muito cauteloso”. Por
um lado, “ao nível das organizações e autoridades públicas, mas também ao nível dos
empresários e da própria população nesta
ideia de que temos primeiro de ultrapassar
as questões de saúde e, ao mesmo tempo, ir
equilibrando a necessidade de retomarmos
a atividade económica”, concluiu.
Hotéis Belver fechados
“como 99% da hotelaria da região”

João Fernandes Presidente da Região de Turismo
do Algarve

À semelhança do que acontece com outras
unidades hoteleiras da região, os hotéis Belver tiveram uma queda acentuada da taxa
de ocupação.
“Nós, em período normal, estaríamos com
75% de ocupação em abril e agora estamos
a 0”, sendo que “em maio tínhamos entre

Baixa de Albufeira

80 a 90% de dormidas e as reservas já caíram
praticamente todas”. Em junho, a previsão
também “não é superior a 15%”, começou
por referir Manuel Fernandes, administrador dos hotéis Belver.
Os dois hotéis do grupo, em Albufeira, e o
empreendimento turístico, em Lagos, estão
fechados desde o passado dia 16 de março.
“Nós encerrámos, como 99% dos hotéis do
Algarve, e temos uma perspectiva de negócio
muito má até abril do próximo ano”, realçou.
“Eu tenho hotéis em Lisboa e no Porto e a
situação também é idêntica, mas no Algarve é um autêntico desastre”, lamen tou.O
responsável confessou também que os seus
trabalhadores estão em “regime de lay-off” e
que não serão readmitidos todos os funcionários extra no Verão, tal como seria habitual.
Manuel Fernandes realça ainda que o feedback dos operadores tem sido “muito fraco
porque está tudo dependente da aviação”.
“É um momento muito negro e a imagem
é muito preta para a hotelaria do Algarve”,
concluiu o administrador.

Nadine Renault e o marido vieram de França
e decidiram abrir um negócio na restauração
Também a comunidade francesa sente os
efeitos da pandemia no Algarve. É o caso
de Nadine Renault e do marido, que decidiram vir para Portugal, há cinco anos, para
“mudar de vida, de ambiente, encontrar o
mar e terem uma vida mais zen” e para isso
abriram o ‘Soft Caffè’, um snack-bar, em Albufeira.
Nadine Renault, que decidiu fechar portas no
passado dia 15 de Março, “altura em que o vírus já estava a circular”, afirma que a situação
é complexa: “Somos uma pequena estrutura
aberta todo o ano, mas que trabalha principalmente durante o Verão” e o vírus “chegou
na Primavera, momento em que começamos
a preparar-nos para a temporada alta que, de
momento, está comprometida”.
A pandemia pode “representar um défice
económico para o Inverno, uma vez que
teremos muito menos clientes no verão”,
salientou.

“Aguardamos a decisão do estado português para a data de reabertura com todas
as medidas sanitárias necessárias para o
bem-estar de todos” e “esperamos retomar
a nossa actividade normal o mais rápido possível e quanto antes melhor”, concluiu.
O vírus alterou profundamente o “modus
operandi” do Algarve e existem centenas de
trabalhadores em casa, uma vez que o turismo, principal atividade económica do Algarve está condicionada. L
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Visita pascal
no “padre móvel”
em Matosinhos
Fotos: LUSA
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Procissão da Ressurreição
na cidade do Porto
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Fotos: LUSA

85

Lusopress

| NOTÍCIAS

Apoio social aos portugueses
no estrangeiro tem sido assegurado
Fonte: LUSA

O Governo conseguiu já resolver mais de 80% das situações de portugueses
que pediram apoio para regressar ao país e simultaneamente,
através dos consulados e embaixadas, tem dado apoio social aos nacionais
que o solicitam, revela uma informação governamental.

N

a mesma nota, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) precisa que o apoio social aos cidadãos nacionais no estrangeiro
tem sido prestada, quer através da linha
covid-19, que continua a funcionar, quer
pela linha de emergência consular e pelas
linhas telefónicas e endereços eletrónicos
disponibilizados pelos consulados e embaixadas localmente. “As linhas covid-19
e do Gabinete de Emergência Consular
receberam 17.600 chamadas telefónicas
e 12.800 mensagens eletrónicas desde o
início da pandemia, continuando esse trabalho em estreita articulação com os consulados e as embaixadas”, indica a SECP.
A Secretaria de Estado salienta que o
apoio aos cidadãos nacionais no estrangeiro tem sido uma “área importante”, no
quadro das medidas que o Governo tem
vindo a adotar para reduzir o impacto da
pandemia covid-19. “Num primeiro momento, a ação neste domínio foi orientada para apoiar os milhares de portugueses
inesperadamente impedidos de regressar
ao nosso país pelo rápido alastramento da
pandemia”, recorda a SECP.
Neste quadro, sublinha que as embaixadas
e os consulados foram instruídos, através
da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, para
avaliar o impacto social da pandemia nas
comunidades portuguesas, tanto em matéria de emprego/desemprego, como no
acesso dos portugueses a políticas locais
extraordinárias que foram implementa-
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Desfile Militar no Mindelo

das nos respetivos países para acorrer a
situações mais gravosas, incluindo de cidadãos indocumentados e detidos.
Paralelamente - acrescenta a SECP - a linha de emergência covid-19 do Ministério dos Negócios Estrangeiros tem vindo
a “adaptar-se à nova realidade”, tendo
já recebido e encaminhado pedidos de
apoio social ou pedidos de informação
sobre situações de emprego/desemprego
de nacionais residentes no estrangeiro
aos postos competentes e continuará a
fazê-lo. “Reconhecendo que tanto a identificação de casos de necessidade como o
apoio às comunidades portuguesas passa
pela articulação com a rede associativa

da diáspora, ficará concluído em breve o
programa de apoio às ações e projetos
dos movimentos associativos das comunidades portuguesas no estrangeiro, para o
qual foi garantido este ano um envelope
financeiro superior a 600 mil euros”, assegurou a SECP.
Na nota, o Governo congratula-se com a
preocupação expressa sobre esta matéria pelos conselheiros das comunidades,
através do seu Conselho Permanente,
apelando a que “reforcem a articulação
com as embaixadas e os consulados das
respetivas áreas de jurisdição, garantindo
assim uma resposta mais eficiente a todas
as situações de necessidade”.
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Carlos Gonçalves
Deputado do PSD eleito pelas Comunidades

Em tempo de crise é importante
manter a esperança

A

pandemia do Covid 19 que se abateu sobre o Mundo tem
tido, fruto da globalização, um avanço incontrolável impondo restrições à vida de todos e exigindo dos Governos respostas adequadas para conter os seus efeitos.
No espaço europeu a pandemia surgiu de forma inesperada, imprevisível e, a vários títulos, brutal pelas suas consequências em
termos de vidas perdidas, impacto social e destruição do tecido
económico dos diversos Estados europeus.
Olhando para o que tem sido feito no plano do combate à pandemia, é agora possível perceber que as sociedades europeias e
a própria União Europeia demonstraram uma certa impreparação perante este surto viral. Falo, por exemplo, da dificuldade
em garantir, ao nível dos serviços de saúde, os cuidados necessários a todos os que deles necessitaram e, a outro nível, de algumas abordagens mais “despreocupadas” perante a situação
que levaram a um agravamento incontrolável da taxa de contaminação em determinados países.
A União Europeia tem de ir para além das medidas objetivas de
reforço sanitário e de apoio económico dando um sinal claro aos
Estados-Membros e aos seus cidadãos de que existe uma verdadeira solidariedade europeia que permite ter uma verdadeira
esperança no futuro.
Nesse sentido, acredito que a União deve trabalhar em estreita colaboração com os Estados-Membros complementando as
suas estratégias nacionais de luta contra o Covid 19, pois só assim conseguiremos sair desta crise ultrapassando uma situação
extremamente difícil e complexa. Não bastam só medidas que
respondam de forma imediata a necessidades prementes, sem
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que se consolide uma estratégia de resposta global e, acima de
tudo, que sejam criadas as condições para que situações como a
que vivemos atualmente não se repitam no futuro.
Para tal é fundamental que se aprenda com os erros cometidos no
passado e no presente e, neste caso em concreto, que se perceba
que a perda de autossuficiência sanitária por parte da Europa foi
um erro estratégico que agora se está a pagar bem caro.
Tal como já tive oportunidade de expressar, a União Europeia
não pode estar dependente de terceiros para garantir a segurança dos seus cidadãos em termos médicos e sanitários na sequência de opções que foram sendo tomadas para a deslocalização de diversas fábricas que produziam produtos hospitalares
ou que estavam ligadas à área farmacêutica.
Lembro que ainda agora, em França, se discute o encerramento
e a deslocalização da última unidade industrial na Europa com
capacidade para produzir garrafas de oxigénio para uso hospitalar. Se isto vier realmente a acontecer não é, certamente,
uma boa notícia para os cidadãos franceses e para os cidadãos
europeus.
A Europa tem de se repensar a diversos níveis, mas, é para mim
claro, que esta pandemia veio evidenciar, também, que é necessária uma reflexão profunda no seio da União Europeia, no
sentido de encontrar os mecanismos necessários para garantir
a segurança futura das nossas populações e evitar uma dependência, quase absoluta, do exterior em determinados setores
de produção médica e sanitária.
Perante esta pandemia torna-se evidente que uma Europa ao
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serviço dos seus cidadãos deverá ser a grande opção dos líderes
europeus, de forma a construir um verdadeiro espírito europeu
de pertença a um espaço que protege efetivamente as pessoas
não apenas do ponto de vista meramente securitário, como
também no plano sanitário e da saúde pública.

As Comunidades irão continuar a fazer turismo em Portugal, a
comprar produtos portugueses e a investir no nosso país e nos
seus territórios, disso podem estar certos. Os portugueses que
residem no estrangeiro serão, mais uma vez, um exemplo, disso
não tenho qualquer dúvida.

Como todos temos visto, este é um vírus que não escolhe passaportes ou classes sociais, que não tem preferência por esta ou
aquela raça e a extrema facilidade com que se propaga coloca
novos desafios na sua contenção, exigindo grandes sacrifícios
aos cidadãos, obrigando-os a manter regras de afastamento social e isolamento que, no caso das comunidades portuguesas,
ainda são mais difíceis pois obrigam, em muitos dos casos, a
uma ainda maior separação das suas famílias.

Finalmente, uma palavra para falar da estratégia combate à pandemia do Covid 19 que tem sido seguida em Portugal e para deixar uma palavra de reconhecimento de mérito ao plano que tem
sido seguido para encontrar um consenso nacional para a execução das medidas necessárias à contenção deste vírus. E para isso
tem também contribuído, em muito, a postura de Estado do líder
do PSD, Rui Rio, que tem sabido colocar os interesses de Portugal
acima de qualquer questão partidária, associando-se às medidas
que têm sido tomadas pelo Governo. Este não é o tempo de fazer guerra partidária tirando proveito das dificuldades que todos
enfrentamos perante este novo vírus. É tempo antes de trabalhar
em conjunto para superar esta crise e preparar o futuro.

Mas mesmo assim, os portugueses que se encontram fora de
Portugal, não se afastam do nosso país. Eles constituem uma
enorme mais valia para um país pequeno em dimensão geográfica, mas muito grande na sua resiliência e na esperança que
mantém na superação de mais esta crise. Estes portugueses, tal
como no passado, serão agora também elementos importantes
da recuperação económica no pós Covid 19.
Apesar de o Governo ter lançado nas redes sociais uma campanha que faz um apelo para que todos passemos a dar prioridade a Portugal, no que se refere ao consumo e ao turismo, não
posso deixar de referir que os portugueses da nossa diáspora
têm feito exatamente isso ao longo de décadas e, não tenho
qualquer dúvida, irão continuar a fazer.
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Termino, com uma mensagem de esperança para os leitores do
Lusopress. Todos sabemos que a cada momento de crise sucede
um momento de esperança e estou certo de que, em conjunto,
saberemos criar as condições para que esta esperança e esta expetativa em dias melhores se concretizem. Temos de continuar a
ser resilientes e disciplinados para que o regresso à normalidade
se concretize de uma forma consolidada. Não será fácil…mas os
portugueses estão habituados a vencer os maiores obstáculos.
Juntos iremos ultrapassar esta crise! L
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“Orgulho português” impulsiona
participação no Censo nos EUA
A campanha para contabilizar os luso-americanos no Censo 2020 está a ter uma resposta
“esmagadoramente positiva” por parte da comunidade, disse à Lusa a diretora do Conselho
de Liderança Luso-americano (PALCUS) Marie Fraley.

I
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ntitulada “Make Portuguese Count”, a
campanha está em operação há 18 meses
e conta com 77 capitães, que asseguram
o contacto e divulgação nas comunidades de
16 estados, e 234 organizações afiliadas. Embora inicialmente alguns membros das comunidades luso-americanas questionem o objetivo do Censo nacional que começou a 12 de
março e a diligência da campanha para escrever “Português” na identificação de origem
étnica, a adesão à iniciativa é grande. “Assim
que as razões são explicadas e ouvem que
não fomos contabilizados no último recenseamento decenal de 2010, ficam surpreendidos e até indignados”, disse à Lusa Marie
Fraley. “É claramente o ‘Orgulho Português’
que está a impulsionar a sua participação”.
O esforço do PALCUS espalhou-se pelos estados com comunidades lusodescendentes
mais expressivas e teve especial atenção às
localidades onde as populações têm menor
proficiência na língua inglesa, como é o caso
de New Bedford e Fall River, no Massachusetts. A pandemia covid-19 colocou um travão nas iniciativas presenciais de promoção
da resposta e os eventos com a comunidade
que os capitães designados pelo PALCUS estavam a efetuar. Todas as ações passaram
para meios não presenciais, mas a diretora
sublinhou que “a maior parte desse trabalho já foi feito” no último ano e meio, com
mais de 210 eventos com capitães por todo
o país. “Por causa do trabalho dos capitães,
a maioria dos luso-americanos está familiarizada com a mensagem de participar no
Censo 2020 e porque é que é tão importante
para a nossa comunidade”, explicou Marie
Fraley. “Agora, mesmo no meio desta crise,
podemos apoiar-nos na divulgação mediática para reforçar a mensagem que as pessoas
andam a ouvir há meses”.
Além do Facebook, que tem sido a principal
ferramenta de divulgação online, a campa-

nha mediática está a chegar à comunidade
em meios em português como a RTP Internacional, SIC Internacional, The Portuguese
Channel, Tribuna Portuguesa, The Portuguese Times, O Jornal e rádios regionais como
a WJFD 97.3-FM e Rádio Voz do Emigrante.
Uma colaboração com a Lunaer permitiu criar
um vídeo tutorial em português que está a
circular no site da campanha, YouTube e Facebook. Só nesta rede social, a página da campanha tem um alcance de 100 mil utilizadores
e está a publicar vídeos curtos com respostas
a perguntas frequentes. “Também temos
noção de que nem toda a gente na comunidade usa redes sociais ou computadores, por
isso os nossos capitães estão a usar as suas
listas de email e a fazerem telefonemas para
chegarem às pessoas, em especial nos segmentos mais velhos e tradicionais da comunidade”, contou Marie Fraley, “Por sua vez,
essas pessoas contactam os capitães locais a
pedirem ajuda para preencher os formulários
de recenseamento”. A distribuição dos capi-

tães depende da geografia e densidade populacional. A Califórnia, com uma população
luso-americana de quase 350 mil pessoas,
tem 16 capitães, enquanto no Havai, onde se
contabilizam 50 mil lusodescendentes, há 4.
Rhode Island, que tem 100 mil portugueses
numa área geográfica mais pequena, conta
6 capitães. “O tempo dirá que efeito a pandemia terá nas contas finais”, disse Marie
Fraley. A responsável acredita que devido à
publicidade vigorosa feita pela agência do
censo e o trabalho local feito pela sua rede
de 300 mil parceiros, entre os quais o PALCUS, os resultados serão bons. Até porque,
indicou, muitas pessoas “poderão ter mais
tempo” para responder agora que estão
em casa. De acordo com os dados oficiais
da agência governamental responsável pelo
Censo, 23,6% dos lares nos Estados Unidos já
responderam. O prazo final para responder
online, por correio ou por telefone termina
a 31 de julho.
Fonte: LUSA
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Paulo Pisco
Deputado do PS
eleito pelas Comunidades Portuguesas
na Europa

Manter todas as cautelas
no combate ao vírus

P

or mais positivos e encorajadores
que sejam os resultados em Portugal ou em qualquer outro país
ou que se suavizem as restrições de confinamento para alguns setores de atividade económica por começar a consolidar-se o controlo da pandemia de covid-19,
continua a ser fundamental não baixar a
guarda, manter a disciplina pessoal e acatar escrupulosamente as orientações das
autoridades de saúde sobre as regras sanitárias e de distanciamento e isolamento
social.
Em Portugal, felizmente, em comparação com outros países, os números não
são tão dramáticos, mas nada garante
que a situação se mantenha assim, mesmo que se tenha registado um período
longo nas últimas semanas com um crescimento de novos casos de pessoas infetadas abaixo dos 10 por cento. Até 15 de
abril, o número de mortes em Portugal
ainda não tinha ultrapassado os 37 (3
de abril), o que, no meio desta tragédia,
merece ser assinalado.
A verdade é que ninguém pode ficar descansado enquanto não se considerar de
forma segura que a pandemia está controlada. E mesmo quando começar a haver
uma redução consistente, continuará a ser
necessário manter todas as cautelas. Por
uma razão simples: esta pandemia não conhece fronteiras, nem classes sociais, nem
parentescos e tem uma enorme facilidade
de transmissão e de contaminação. Basta
pensar, por exemplo, que foram precisos
três meses para atingir 1 milhão de contaminados em todo o mundo, e que apenas
nas duas primeiras semanas de abril este
número duplicou para dois milhões.
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Muitos países têm olhado para Portugal
com admiração e expetativa por estar a conseguir conter a propagação rápida do vírus,

que esperemos que nos afaste de uma situação tão dramática como a que atingiu a Itália, Espanha, França ou o Reino Unido. Isso
deve-se ao facto de o Governo português
ter começado a tomar medidas restritivas
muito cedo quando ainda nem sequer havia
mortes no país, primeiro com o encerramento de escolas e logo de seguida com a declaração do estado de alarme e depois com o
estado de emergência.
Estas decisões parece terem dado algum
resultado, porque depois da primeira quinzena após a declaração do estado de emergência, para o que, obviamente, também
contribuiu o respeito pelos portugueses
das regras de distanciamento e isolamento
social, começou a verificar-se uma descida
do número de infetados com um crescimento abaixo dos abaixo dos 10 por cento
nas últimas semanas, afastando-nos, portanto, do temido crescimento exponencial.
Mas quando se fala em suavizar as medidas
ou mesmo na possibilidade de já termos
atingido o pico de infetados, é preciso
cautela para não transmitir às populações
uma mensagem errada de falsa segurança,
o que pode levar as pessoas a saírem mais
para os espaços públicos de forma descuidada, o que, por enquanto, ainda é um tremendo erro.
Em vários países tem havido muita gente
de diversos setores da sociedade preocupada com a economia, que está de facto
paralisada e a sofrer um rombo gigantesco. A indústria está parada, os aeroportos
fechados e imensos setores de atividade
estão com quebras brutais de produção.
Estima-se que só no primeiro trimestre
do ano mais de 200 milhões de pessoas
tenham perdido o emprego. Ninguém
tem dúvidas, por isso, que após o tsunami sanitário virá o tsunami económico.
Felizmente, na União Europeia os líderes
conseguiram chegar a um acordo muito

importante, mesmo que não seja para já
a desejada mutualização da dívida ou algo
parecido, para dar uma resposta a esta crise dramática originada pela propagação do
covid-19.
Porém, é preciso muito cuidado com a abertura da economia, para que não provoque
um retrocesso nos resultados já alcançados.
A experiência de alívio das restrições em países como a Noruega, a Áustria, a Alemanha,
a China e outros certamente que servirá de
lição para outros países, que assim poderão
avaliar se é sensato ou não regressar tão
cedo à atividade habitual.
Os tempos são muito exigentes para todos.
Depende do comportamento de cada um
de nós, em casa ou na rua, parar a cadeia
de transmissão do vírus ou deixar que ele
continue a infetar pessoas. E não nos podemos esquecer que quando uma pessoa
contamina outra, o mais provável é que
seja um familiar ou um amigo, que são
aqueles com quem temos maior proximidade. Não podemos sequer confiar no facto de aparentemente nos sentirmos bem,
porque muitos infetados não apresentam
qualquer sintoma.
Por isso é tão importante que os portugueses espalhados pelo mundo, onde quer que
estejam, deem o seu contributo para parar
esta cadeia de transmissão que está a fazer
tantas vítimas e a causar um prejuízo tão gigantesco à economia mundial, que ninguém
consegue prever com certeza quando retomará o seu curso normal. Esperemos que,
pelo menos, tenhamos aprendido alguma
coisa desta crise sem precedentes na nossa
história coletiva, integrando os valores éticos, humanos e ambientais necessários a novos padrões de vida e de desenvolvimento.
O mundo conta com cada um de nós neste
combate que é de todos. L
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Na minha opinião!!!

por

Melita

SARS-CoV-2-COVID-19...
Quem és tu! O que queres?
Pandemia, epidemia, crise sanitária, um autêntico cenário catastrófico, parece tratar-se da realização de um filme fantástico, nunca até
então imaginado no mundo criativo e fantasmagórico do cinema.
Nada do que foi feito até agora, se assemelha a esta realidade, nenhum realizador, por mais criativo que seja, imaginou a situação actual e muito menos estimou que seria uma coisa previsível.
Na realidade, ninguém, até mesmo os Grandes Científicos cujos trabalhos nesta área são de grande notoriedade souberam antever semelhante catástrofe.
Quem detectou e quando, pela primeira vez o coronavírus
Já muita coisa foi escrita e dita, sobre a origem do COVID-19, mas
subsistem algumas dúvidas sobre a sinceridade e a transparência
das informações que o governo chinês transmitiu à Organização
Mundial da Saúde.
Ainda não se sabe exatamente quem foi o doente número 1 do COVID-19 entre os 12 milhões de habitantes da cidade de Wuhan, mas
está confirmado que o primeiro caso de contaminação foi detectado
no fim de novembro 2019 e que o Governo Chinês tentou camuflar a
informação porque não acreditou na possibilidade da existência de
um novo vírus.
No dia 30 de dezembro de 2019, um mês depois, o médico oftalmologista na cidade de Wuhan, epicentro do surto, teve conhecimento
daqueles que foram provavelmente os primeiros casos de pessoas
infectadas com o novo coronavírus.
As sete pessoas deram entrada no hospital onde Li Wenliang trabalhava e foram diagnosticadas com aquilo que na altura se pensava
ser o Síndroma Respiratória Aguda Grave “SARS”, tipo de coronavírus que fora detectado pela primeira vez na China em 2002, e que
causara cerca de 800 mortes.

Segundo ele, a Doutora Ai Fen, directora do Departamento de Emergência do Hospital Central de Wuhan, teria alertado os colegas e as
Autoridades Chinesas para o novo vírus de propagação acelerada
que hoje conhecemos como SARS-CoV-2. A médica, tal como o seu
colega Li Wenliang, em quem o regime não acreditou, foi interpelada pela polícia chinesa que lhe ordenou não falar a ninguém, inclusive ao marido.
A Doutora Ai FEN, que também constatou que alguns doentes, não
tinham nenhuma ligação com o mercado de venda de animais, como
pretendiam as autoridades, acabou por desaparecer...
Um Vírus de origem animal, mas a presença estranha do HIV

96

O Doutor Li Wenliang teria sido proibido de comunicar a informação
para o exterior, para o impedirem de falar foi preso e estranhamente
acabou por morrer, ele mesmo infectado.
Depois destes primeiros casos, um jornalista chinês (independente),
tentou obter algumas explicações sobre o assunto junto do Hospital
de Wuhan.

Não é o “Zé da Esquina” nem qualquer, “Xico Esperto” que o declara, mas uma personalidade do mundo científico, Prémio Nobel.
Até agora, a Organização Mundial da Saúde e todos os cientistas li-
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gados ao combate contra os vírus e doenças infecciosas, afirmaram
categoricamente que o COVID-19 é de origem animal.
O Pangolim traficado em Kuala Lampur era suspeito de ser o hospedeiro intermediário do coronavírus.

Pangolim

Chen Qiushi

Mas, as declarações “bombásticas” do Professor Montagnier, afirmando que o genoma do SARS CoV-2 contém uma “sequência do
vírus HIV” , vieram escandalizar e provocar reações virulentas no
mundo científico convencional.
Para os incondicionais da denúncia “complotista” estas declarações
confirmam as dúvidas dos que continuam a perguntar: Porquê?
- A pandemia só afetou a região chinesa de Hubei, cuja capital é
Wuhan, onde existe o mais importante e moderno laboratório epidemiológico P4 (segurança máxima) construído em colaboração
com o Instituto Pasteur de França.
- Porque razão, a cidade de Pequim onde está concentrado o poder
político, e outras grandes cidades não foram contaminadas.
Segundo eles, estas questões pertinentes, precisam de respostas
audíveis e rápidas.
Se for confirmado que COVID-19 foi provocado acidentalmente por
uma má manipulação no laboratório de Wuhan ou porque um dos
funcionários terá sido mordido por um morcego contaminado pelo
coronavírus, o mundo científico e a Organização Mundial da Saúde
(OMS) perderão toda a credibilidade.
Quanto ao governo chinês terá que prestar contas perante o mundo
político e cientifico não como responsáveis pela epidemia, mas por
cumplicidade na sua propagação, derivado ao seu anúncio tardio e
por terem ocultado a realidade sobre a sua origem.

Que receiam as autoridades chinesas, para não dizerem toda a verdade

Infelizmente, nem todas as verdades, podem ser ditas!
Mas há um limite a não ultrapassar

A minha experiência de vida durante o Regime Salazarista, autoriza-me a pensar que na China onde a liberdade de expressão é reduzida
e a informação é censurada, este tipo de alerta sanitária pode pôr
em causa as Instituições, motivo para que só o governo possa comunicar para o exterior, depois de filtrar “censurar” a informação.
Está confirmado que as autoridades chinesas, no início não acreditaram que se tratava de um coronavírus diferente, por isso quiseram
silenciar os que queriam falar ou denunciar a situação, agora perante a evidência do erro que cometeram, querem esconder a verdade
para não ficarem mal e serem desacreditados.

O jornalista independente chinês que cobria a crise do coronavírus
em Wuhan está desaparecido.
Chen Qiushi que produziu vídeos sobre a epidemia do COVID- 19 em
Wuhan, está desaparecido desde o 6 de fevereiro bem como outros
dos seus colegas que procuravam desvendar o mistério do ponto de
partida do vírus.
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O meu propósito, não é criar polémica com o governo chinês, nem
me alongar sobre as hesitações dos cientistas que desde o início fizeram leituras diferentes da crise e falaram uma linguagem pouco clara, (alguns afirmaram mesmo que se tratava de uma pequena gripe).
Também não me vou tardar a falar dos governos ocidentais que não
souberam antecipar e reagiram tardiamente à alerta sanitária o que
provocou a ruptura dos stocks de máscaras, o esgotamento das reservas de material médico e ficarem sem capacidade para fazer face
à situação.
O que é preocupante;
- é a forma como as autoridades chinesas tem comunicado sobre a
crise sanitária (epidemia)
- a repressão contra os médicos e jornalistas para os impedir de falar.
- as falsas declarações sobre o número de mortes na cidade de
Wuhan.
Tudo leva-me a crer que existem coisas que elas não querem que se
saiba.
Um Regime Totalitário tenta sempre esconder a verdade
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As democracias ocidentais, perdidas no labirinto das dúvidas
e incertezas
Numa situação sanitária grave onde se corre o risco de provocar
uma crise internacional e se põe em perigo milhares de vidas, a diferença entre um Regime Totalitário e um Regime Democrático, está
na forma de decidir e de comunicar.
Na China, a autoridade sanitária informou o governo que um novo
vírus surgiu na região de Wuhan, mas, as dúvidas levaram o governo
a impor o silêncio e a proibir de comunicarem para o exterior, ameaçando mesmo de punir os que não respeitassem as diretivas.
Aqui, quem decide é o Presidente e a decisão de comunicar é uma
atitude sectária e pessoal.
Num Regime Democrático as autoridades sanitárias informam os governos da situação e nenhuma declaração é feita sem que o “colégio
de cientistas“ seja consultado.
Aqui a decisão de anunciar é colegial, democrática e política.
A situação geográfica de Portugal facilitou a barragem ao COVID-19
O facto de só termos fronteira com a Espanha, é considerado pelos observadores como a razão principal da chegada tardia do vírus
a Portugal, o número pouco elevado de turistas presentes no país
também facilitou muito a tomada de medidas pelo governo.
Pessoalmente estou convencida que a declaração do Estado de Urgência pelo nosso Presidente com o apoio do governo e dos partidos políticos, foi a medida fundamental para o sucesso do combate
contra a pandemia.
Disciplina, exemplaridade e rigor dos portugueses!!!

A esperança mora na minha rua, na minha casa no meu coração
Apesar de todas estas dúvidas, incertezas, informações falsas, falta
de material nos hospitais e tantas mortes, resta-nos a esperança que
havemos de ultrapassar esta situação.
Para lidar com o sofrimento é preciso perceber que ele faz parte da
nossa vida e deve ser combatido com todas as forças.
O desespero, a ansiedade e a angústia são os inimigos da felicidade,
segundo Santo Agostinho.
Enquanto houver vontade de lutar, haverá a esperança de vencer
“Será que o Universo e a Natureza querem por as coisas no seu lugar?”
A minha filosofia de vida, consiste a estar atenta, a ouvir e interpretar calmamente as mensagens que me chegam, tento positivar as
situações e chego mesmo a pensar… E se tudo isto fosse uma “regulação natural” um pouco de ordem imposta pela natureza, a fim de
nivelar ou suprimir certas injustiças neste mundo “cão”.
O Homem, criou estruturas e realizou campanhas para combater o mal?
Fabricou armas, formou exércitos e organizou-os para ganhar guerras, tornou-se cada vez mais forte, intocável e majestoso.
Para poder enriquecer mais facilmente, retirou ao mar (espaços ribeirinhos) construindo casas em zonas que lhe pertencia, invadiu a
floresta, arrancou árvores, destruiu a flora e a fauna, cobriu, escondeu pequenos rios e riachos para recuperar áreas de construção.
Foi aos países mais pobres e roubou-lhes as riquezas que tinham,
explorou o seu povo a troco de algumas “patacas”.
Viajou pelo mundo fora, comeu e bebeu o que havia de melhor, divertiu-se sem prestar atenção aos que se encontravam à sua volta,
só pensava em si, ficou impermeabilizado e insensível à miséria que
o rodeava.
É o Homem que faz parte das minorias que decidem, que dirigem,
que chegam a presidentes de empresas e de países.
O mundo rico, fala muito, mas faz pouco
Os chamados países ricos, não deram um passo para equilibrar estas
injustiças nem responderem aos repetidos pedidos de auxílio lançado pelas organizações humanitárias contra a fome e a miséria.
Não quiseram organizar uma partilha mais justa das riquezas, nem
socorrer as populações dos países em dificuldade.

No dia em que foi declarada pandemia devido à evolução do novo
coronavírus - COVID- 19 milhares de portugueses correram para as
praias para aproveitarem o sol. Já depois da declaração do Estado
de Emergência, no primeiro fim-de-semana mais de uma centena de
carros que seguiam na direção do Algarve foram controlados e retidos na ponte 25 de Abril. Estes maus exemplos fizeram a opinião pública recear que o isolamento como barragem não seria respeitado,
mas ao contrário é de salientar que de um modo geral a população
respeitou as medidas impostas.
O isolamento, provoca o aumento dos maus tratos às mulheres
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Uma das consequências, do isolamento é o aumento das violências
conjugais, os chamados maridos bárbaros, por serem obrigados a
ficarem fechados em casa, comportam-se como gente desprezível
vingando-se maltratando os cônjuges.
Em França, durante este período, as agressões multiplicaram-se por
cinco, as autoridades estão a redobrar a vigilância e tomar iniciativas para encorajar as vítimas a denunciarem as agressões, mas temem que durante o prolongamento do isolamento a situação ainda
vá piorar.
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Não valorizaram o trabalho nem recompensaram os trabalhadores
apesar de ser a eles que devem o seu enriquecimento.Os ricos tornaram-se cada vez mais ricos e os pobres que caíram na precariedade,
deixaram de viver para sobreviver. É assim que temos vivido ao longo dos anos, paradoxalmente, ainda são os que têm menos que querem dar um pouco do pouco que têm. Os que têm muito dão muito
pouco e nem sempre àqueles que mais necessitam. É infelizmente
a ordem natural das coisas que até agora as guerras, calamidades,
catástrofes ou revoluções em nada alterou.
O Universo, a Natureza desrespeitada, poluída e contaminada, revolta-se como se quisesse repor a igualdade e eliminar as injustiças
existentes, lutar contra os abusos climáticos e a destruição do planeta, acabar com a miséria no mundo e libertar os povos oprimidos
e explorados.
Vamos lá saber?
Se a Natureza lançou um desafio ao homem arrogante e egotista, ao
enviar-lhe um inimigo invisível, provocando o pânico geral e face ao
qual a que única coisa que o homem pode fazer foi dar-lhe um nome:
COVID-19-SARS-CoV-2.
Que coisa extraordinária e inimaginável, na era das novas tecnologias os cientistas a trabalhar noite e dia sem conseguirem encontrar
uma vacina, um tratamento, contra o inimigo que semeia a “morte”.
De repente a Humanidade foi posta no devido lugar, tornou-se humilde e submissa como se vivesse noutro mundo.
Pesadelo na noite escura, angústia provocada pela incerteza do
amanhã melhor, ficamos a saber que vão ser precisos alguns meses
para compreender e combater o minúsculo e virulento vírus.

O SARS-CoV-2, não escolhe pobres ou ricos, novos ou idosos, protegeu as crianças talvez porque são inocentes e não participaram no
massacre da natureza.
Fez evacuar as cidades, parar a produção, fechar o comércio e as
escolas, impôs o isolamento total e obrigou a população a meter
máscaras de proteção.
Um micro-vírus invisível conseguiu fazer aquilo que nenhum país até
agora quis fazer mesmo só uma pequena parte.
Seja qual for a razão, haverá um antes e um depois COVID-19
Dure o tempo que durar, acabe como acabar, nada será igual no
futuro, esta pandemia vai deixar sequelas profundas tanto a nível
sanitário, económico e familiar.
Por respeito pelos nossos mortos e para deixarmos um planeta saudável às futuras gerações, esperemos que os países (seus governantes) aproveitem esta oportunidade para modificar a política social,
económica e ambiental, de forma a construir um mundo melhor.
Mais justo e saudável.
Cada um é livre de pensar e fazer o que bem lhe parece!..
Eu penso assim
Até à próxima, protejam-se e sejam felizes

fique em casa
rester à la maison
stay at home
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Melita

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
103

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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Adérito Martins
Local de nascimento: Bragança
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Conheça
mais 20
dos nomeados
Portugueses
de Valor 2020

106

Foi numa pequena aldeia, perto de Bragança, que nasceu Adérito
Martins em 1952. Foi em Terroso e ainda hoje lá mantém as suas
raízes. Ainda jovem, emigrou para Madrid, onde cedo também começou a trabalhar. Começou por lavar loiça numa cozinha de restaurante. “Não havia máquinas na altura, era tudo à mão, e era
assim que se começava”, conta. A realidade é que o sector da hotelaria evoluiu muito, mas quando Adérito começou não existiam
as mesmas máquinas que hoje em dia. Entrou assim na hotelaria e
não mais saiu deste sector. Foi subindo de posto, permanecendo
no mesmo restaurante e trabalhando sempre para o mesmo patrão, com o qual ainda hoje mantém uma relação de grande proximidade. Com 20 anos teve de regressar a Portugal para cumprir o
serviço militar obrigatório, tendo sido colocado na Guiné. Terminada esta fase da sua vida, a ideia era regressar a Madrid, mas abriu
um restaurante em Bragança com quatro sócios, em que uma das
quais, conterrânea de Adérito, o desafiou a trabalhar neste novo
espaço de restauração. Adérito aceitou, longe de imaginar o que
viria a suceder. Uma tragédia fez com que a sócia que o contratou
falecesse, levando Adérito a comprar a sua quota no restaurante.
Rapidamente comprou as restantes quotas, ficando como único
dono do restaurante. “Foi um processo complicado, apenas com
recurso a créditos porque não tinha dinheiro”, lembra. Adérito
Martins manteve o restaurante de portas abertas durante 30 anos,
até que algumas dificuldades chegaram. A abertura da autoestrada
A4 fez desviar vários clientes. No período de maior dificuldade, alguns amigos desafiaram Adérito a emigrar para Paris e pegar num
espaço que se encontrava fechado. Assim o fez, tendo emigrado
para França em 2002, já depois de ter completado 50 anos de idade. Confessa que o início foi duro, “ninguém falava francês”, mas
a união da família e o trabalho de todos fizeram a diferença. Adérito vingou e hoje já pode descansar um pouco mais, dividindo o
seu tempo entre Portugal e os seus três filhos que permanecem
em França. Orgulha-se da postura correcta que sempre manteve
na restauração, criando assim vários clientes fiéis que mantiveram
com o passar dos anos. Para si, ser português, é um orgulho. “Sou
uma pessoa que, além de ser português com muito gosto, sou muito regionalista. Gosto muito da minha terra, do local onde nasci
que, apesar de só ter 27 casas, gosto muito. Ainda vivo lá, fiz lá uma
casa. Tenho muito orgulho em ser de Bragança e transmontano”.
Ainda assim, Adérito não esquece a França. “Deu-me muito da minha vida é certo, é um país que temos de ter consideração. Mas
dentro do coração, Portugal é Portugal”.
Aos portugueses, deseja que nunca desmoralizem e que nunca baixem a cabeça, mesmo nos momentos de maior fraqueza.
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Adriano Portela

Agostinho Fonseca dos Santos

Local de nascimento: Colmeias, Leiria
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Local de nascimento: Freches, Trancoso
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresário

Adriano Portela retrata a história de muitos portugueses que se
viram forçados a emigrar à procura de melhores condições de vida.
Nasceu em Colmeias, no concelho de Leiria e até aos 18 anos aqui
viveu bons momentos de convívio. Começou a trabalhar com 13
anos em mecânica, e aos 18 anos seguiu para França continuando
no mesmo ramo de actividade. “Emigrei para ganhar mais alguma
coisa na vida”, conta. Com 24 anos tornou-se empresário, criando
uma sociedade no ramo dos trabalhos públicos, com aluguer de
máquinas e camiões.
Um acidente que Adriano Portela teve, fez com a sociedade se desfizesse e o incentivasse a avançar para a criação de uma nova empresa, mas agora sozinho. Assim nasceu a LTDTP, em 1997, também
dedicada a trabalhos públicos como demolições, terraplanagens,
saneamentos, aluguer de máquinas e reciclagem de materiais.
Como todas as pessoas, Adriano admite que sempre quis para a
sua vida ter possibilidades de ter bons carros e fazer boas viagens.
Hoje, conseguiu alcançar um nível de vida que lhe proporciona esses prazeres, mas sente que já alcançou tudo o que gostava de ter.
Preza até hoje a educação que recebeu e é essa que tenta transmitir aos seus descendentes. “Uma educação correta, que me permitiu chegar onde cheguei”. Não faz parte do meio associativo português em França, mas participa sempre que é solicitado. Para si,
ser português é uma felicidade, e nunca esquece as suas origens.
A todos os portugueses deseja muita saúde, felicidade e que tudo
corra pelo melhor.

Agostinho Fonseca dos 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. 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 esposa, Maria da
Conceição, iniciam a actividade de abate e comercialização de
carne de porco, enchidos e presuntos nas principais feiras e mercados da região. “Tivemos o primeiro carro isotérmico da região,
naquele tempo ainda não havia. Daí para cá, com as exigências
do Governo, resolvemos vir para a cidade de Trancoso na década
de 90, onde implementamos a Salsicharia Trancosense, passando
depois a ser conhecida por Casa da Prisca”. Hoje é um nome reconhecido nacional e internacionalmente, muito pela dinâmica que
os filhos de Agostinho implementaram ao negócio.
Agostinho sempre foi um homem dedicado ao trabalho. “Com o
trabalho que realizei, penso que me saí sempre muito bem e estou feliz pela comparticipação que tenho dado à Casa da Prisca”.
Ainda hoje, já reformado, Agostinho está todos os dias na loja da
Casa da Prisca localizada no centro de Trancoso. Os seus sonhos
hoje continuam a misturar-se com a actividade profissional: “quero uma Prisca mais forte, mais dinâmica, mais internacional e que
talvez possa desenvolver projectos de turismo que ainda estejam
por concretizar”. Para si a honestidade é a base de tudo. E conta
um exemplo: “uma senhora comprou-me um presunto no mercado de Penedono. Passado uma hora estava a duvidar de mim
em relação ao peso. Caiu-me mal, mas certifiquei-me que estava
errada. Ela achava que os feirantes eram todos uns aldrabões. A
maior prova honestidade que me deu foi nunca mais deixar de ser
minha cliente, porque acabou por acreditar em mim. Honestidade
sempre acima de tudo”.
Agostinho também esteve sempre ligado ao mundo associativo,
tendo passado pela Banda Musical de Freches, pelos bombeiros,
pela Cooperativa de Freches, pelos Cursos de Preparação Matrimonial e ainda fazendo parte de campanhas eleitorais. “Fiz muito
por mim, mas sempre me preocupei com os outros”. Orgulha-se
de ser português, e por pertencer a um dos países mais seguros
do mundo. “A todos os portugueses desejo felicidade e que o
mundo seja cada vez melhor”.
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Aires Mendes de Abreu

Alberto Mota Borges

Local de Nascimento: São Simão de Litém, Pombal
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Local de Nascimento: Toronto, Canadá
Onde vive: Faro
Actividade: Director ao Aeroporto Internacional de Faro

Aires cresceu e foi educado no distrito de Leiria, em Pombal. O pai
já era emigrante em França e estava com ele apenas nas férias. Na
bagagem trazia a saudade e algumas prendas que ainda hoje recorda com um sorriso. “Uma vez ele levou-me duas bicicletas dentro
do comboio para me dar de prenda. Naquele tempo eram poucos
os que tinham uma bicicleta em Portugal. Eu já emprestava e alugava as bicicletas quando era pequenito”, conta. Previa-se assim um
jeito para o negócio que, mais tarde, veio mesmo a confirmar-se.
Aires seguiu os passos do pai assim que conseguiu. Via nele uma
inspiração e procurou ser sempre “bem alinhado” como ele desejava. Em 1971, com apenas 17 anos, partiu para França e, apesar da
tenra idade, começou logo a trabalhar na construção. “Cheguei a
um domingo, no fim de Agosto, e comecei a trabalhar logo na segunda. Já tinha arranjado trabalho nas obras. A primeira coisa que
eu aprendi a fazer foi a colocar azulejo”, recorda. Durante alguns
anos, ainda trabalhou num restaurante nos arredores de Paris, mas
não foi na restauração que se lançou melhor por conta própria. Na
França começou a construir casas e criou os pilares para uma empresa e família sólida. Aires formou uma equipa com a esposa. Juntos, encontraram a táctica certa e criaram a sociedade “ArchiBat”.
“Como a minha mulher era arquitecta e eu já percebia de construção, foi só avançar. A minha esposa fazia o projecto, eu construía
e vendia as casas depois de já estarem feitas. Nunca trabalhava
para particulares”, recorda. Manuela idealizava, ele executava. “A
minha esposa tinha uma arquitectura fora do normal, muito trabalhosa, mas muito bonita no final”. Mais tarde, aventuraram-se na
construção de prédios e procuraram deixar uma marca bem portuguesa no primeiro trabalho. A residência Magellan foi baptizada
pelo emigrante e é uma homenagem ao célebre navegador português Fernão de Magalhães. “Eu gosto de ser português a 100%.
Os nossos navegadores foram fortes e descobriram muitas coisas,
mas nós também fomos fortes e viemos construir uma boa parte
da França”. Já emigrou há 45 anos, mas continua a ajudar freguesias e associações do concelho de origem, em Pombal. “Não posso
ir a Portugal sem ir à minha terra. Fiz isso uma vez e fiquei doente”, confessa. Apesar de ainda ter vários prédios alugados e novas construções no horizonte, encerrou a empresa há alguns anos.
Neste momento, dedica-se ao golfe e é um grande coleccionador
de carros antigos. As colecções, tal como os sonhos, não param de
crescer e confessa que gostava de ter até um museu no Algarve.
Com mais de 60 anos garante, que é um homem feliz e termina a
conversa lembrando: “tive sorte talvez, mas também a procurei”.

Alberto Mota Borges nasceu no Canadá, em Toronto. Os pais
eram emigrantes, mas regressaram às origens, cedo. Apesar de
ter vivido alguns anos no estrangeiro, confessa que a sua matriz
de funcionamento é portuguesa” e do Canadá trouxe apenas a
ligação e o afecto peça diáspora. Quando fala, não consegue esconder o bom sotaque açoriano e foi na ilha de São Miguel que
desenvolveu uma boa parte do seu percurso profissional. Alberto
Mota Borges foi chefe da Divisão de Planeamento, Gestão e Controle da ANA Aeroportos de Portugal para a Região Autónoma
dos Açores, na estrutura instalada no Aeroporto João Paulo II,
em Ponta Delgada. Em 2015 deixou a ilha e descolou em direcção
ao Algarve. Actualmente, é o novo director do Aeroporto Internacional de Faro e confessa que recebeu este cargo de braços
abertos. “É o melhor projecto que eu poderia ter neste momento.
Eu desenvolvo-o com muito entusiamo, alegria e empenho. Todas
as energias que eu tenho, concentro-as neste trabalho da melhor
forma possível”.
Desde que assumiu a direcção do Aeroporto de Faro, já anunciou novas rotas e prepara-se para fazer sempre melhores anos.
Alberto Mota Borges quer voar mais alto e acredita que assim,
consegue levar o nome de Portugal mais longe. “Eu consigo levar
o nome de Portugal mais longe nas actividades que desenvolvo
porque têm interacção com o estrangeiro. Procuro fazê-lo de
uma forma profissional, leal, assertiva, preocupando-me sempre
com o interesse geral e não com os interesses particulares ou específicos”. Acredita que o melhor reconhecimento que pode ter
#é a satisfação das pessoas” e a convicção de que “elas estarão
melhor no dia seguinte do que no dia anterior”. Durante o seu
percurso, fez a preparação de crianças e jovens para provas de
natação e semeou assim uma semente que já produziu resultados
e melhorou a vida de alguns. “Ter amigos que hoje são nadadores
é um prazer incrível e eles reconhecem que alguma coisa foi feita
por eles”, afirma.
Quando está fora de Portugal, “tenta aprender e ver o que de melhor se faz lá fora” e confessa que só sente falta da família e dos
amigos. Afirma que “é preciso arriscar, aceitar os desafios que
vão surgindo” e pede aos portugueses para acreditarem mais nas
suas capacidades. “Nós temos as condições totais para ter sucesso em qualquer parte do mundo”. Aos 50 anos arriscou, mostrou
que é possível ter sucesso em Portugal e colocou o mundo mais
perto dos portugueses. Até porque os sonhos estão muitas vezes
à distância de uma pequena rota de avião.
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Albino Gonçalves

Ana Peixoto

Local de nascimento: Portugal
Onde vive: França
Actividade: Construção Civil

Local de nascimento: Lisboa, Portugal
Onde mora: França
Actividade: Empresária

Emigrou para França em 1987. Deve o seu sucesso ao trabalho realizado neste país, onde os portugueses são bem vistos, têm uma boa
imagem, principalmente na construção civil. Por isso, o facto de ser
português tem influenciado de algum modo a sua vida. Ainda não
obteve de Portugal qualquer reconhecimento pelo seu trabalho.
Apesar de já ter investido no seu país, acha que neste momento
prefere investir onde vive. Considera os portugueses patriotas e
corajosos, apontando a inveja como o seu único defeito. Na sua
empresa, a maioria dos trabalhadores são portugueses, com a excepção de dois de origem africana (Mali). Sente saudades da sua
terra natal e da família. Dirigindo-se aos portugueses, acha que eles
deveriam ser mais unidos e não puxar cada um «a brasa à sua sardinha».

Ana Peixoto nasceu em Lisboa em 1985. Da capital apenas sabe
que é o local que a viu nascer, pois ainda bebé seguiu para França
com os pais. Ainda assim, as maiores e melhores recordações que
tem da infância são das férias passadas em Portugal. O destino
era São Pedro de Aboim, em Amarante, onde juntamente com
avós e primos passava bons momentos no Verão. Na memória
está-lhe também o momento em que o pai a colocou, pela primeira vez, numa máquina. Tinha seis anos, e ficou encantada com a
actividade profissional do pai, que tinha uma empresa de comercialização de máquinas para o sector da construção civil. Sentiu,
nesse momento, que o futuro era ali. Desde então, todas as férias
escolares eram passadas na empresa do pai, a observar passo a
passo o seu progenitor. Ana Peixoto fez um BTS em Gestão e Comércio em Paris e integrou a empresa Peixoto Freres em 2007, a
tempo inteiro. Hoje, juntamente com o pai, é a responsável máxima da empresa. O seu pai, Agostinho Peixoto sempre foi o seu
ídolo. “Sempre quis ser como o meu pai, fazer as coisas como ele.
Também tive sonhos de infância que é normal, como ser veterinária, mas depois sempre me foquei no meu pai”. Hoje, o principal
sonho de Ana Peixoto prende-se em poder dar um bom futuro ao
filho e continuar a trabalhar no que gosta. Como hobby, gosta de
pintar. Para si, os valores que guiam a sua vida é a integridade e
sinceridade, par além de “pôr o coração em tudo o que fazemos”.
Ana foi catequista e ajuda regularmente associações portuguesas
ligadas ao futebol, patrocinando as equipas. Para si, ser portuguesa é não esquecer as suas raízes. Confessa que quando se tem
um companheiro que não fala português, por vezes é difícil manter a ligação a Portugal, mas o seu coração e as suas origens vão
sempre permanecer na terra de Camões. A todos, deseja muita
saúde e que as famílias continuem sólidas. “Os nossos filhos são
o nosso futuro, por isso temos de ser sempre sinceros com eles,
para que se desenvolvam bem”.
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Alexandre da Cunha

António Baptista

Local de nascimento: Castelo do Neiva, Viana do Castelo
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Local de nascimento: Seixosa, Lourinhã
Onde vive: Estados Unidos da América
Actividade: Empresário

Natural de Castelo do Neiva, em Viana do Castelo, nasceu em 1970
e desde cedo revelou uma enorme ligação ao mar. Filho de mãe
solteira, com ela sempre teve grande ligação. O pai aperfilhou Alexandre da Cunha, mas logo no ano em que nasceu emigrou para
França e depois para o Canadá. “Foi a minha mãe que me criou e
fez o homem que sou hoje em dia”. Alexandre cedo começou a
ajudar a avó nos trabalhos domésticos, fosse na agricultura ou na
pesca e assim que terminou o 6º ano começou a trabalhar para
ajudar a mãe financeiramente. Aí surgiu o restaurante Pedra Alta,
o seu primeiro emprego com 15 anos, que conciliou durante oito
anos com a pesca. “Comecei com o senhor Fagundes, o fundador
do Pedra Alta, mas logo no ano seguinte apareceu o senhor Joaquim Oliveira Baptista. Trabalhava em part-time porque era também pescador profissional, tinha a carta de pescador e arranjo de
pesca”. Vida de luta é a expressão que usa para caracterizar o seu
caminho. Só deixou de ser pescador para cumprir a última vontade da sua mãe, antes de falecer e foi aí que se agarrou a 100% ao
Pedra Alta. Tinha 22 anos e era então responsável e gerente do
restaurante em Gaia, onde esteve durante seis anos. Depois surgiu a oportunidade de implementar o Pedra Alta em França e Alexandre fez as suas malas e agarrou o desafio. Em 2000 chegou a
terras gaulesas e o que se viu foi um desenvolvimento enorme do
Pedra Alta em Pontault-Combault, sendo hoje uma grande casa e
bem reconhecida. “Contribuí muito, mas o crescimento do Pedra
Alta deve-se a um grande homem, o senhor Baptista, que foi meu
mentor, meu professor e também meu pai. Foi e ainda considero
que é”. O inicio foi duro, mas com o desenvolvimento começaram
abrir mais e mais casas. Foi assim que Alexandre abriu o Mar Azul,
no final de 2019.
Quanto a sonhos, o que sempre desejou era uma ter uma casa
bonita, pois na sua infância não teve essa oportunidade. Hoje o
seu sonho é que todas as pessoas que trabalham consigo que
possam ter os seus próprios sonhos e que os concretizem. “Eu
sem os meus funcionários não sou ninguém, eu preciso deles e
eles de mim”. Para si, ser português é uma honra. “Portugal foi
a maior potência do mundo em 1500, somos conhecidos em todo
o mundo pelos trabalhadores. Somos um pequeno país, mas uma
grande nação. Estamos em todo o lado do mundo e mostramos
onde estamos que sabemos fazer alguma coisa”. O que deseja
a todos os portugueses é tenham muita confiança em Portugal,
que lutem e mostrem o verdadeiro valor de um português quando sai do seu país. “Nós gostávamos de estar no nosso país mas,
derivado a certos factores, somos obrigados a tentar uma vida
melhor, mas uma vida de luta”.

António Baptista emigrou com os pais para França quando ainda
era pequeno. Tinha apenas 11 anos quando fez a mala, saiu da aldeia
que o viu nascer e atravessou a fronteira com os pais e os irmãos.
Em Paris formou-se e passou uma boa parte da sua juventude, mas
com 27 anos decidiu voar mais longe e correu atrás do sonho americano. “Dei mais um salto e vim para os Estados Unidos”, diz-nos.
Depois de passar algum tempo nos EUA, António Baptista ou Tony
como é conhecido entre os amigos, começou a ponderar regressar
à Europa, mas o sogro decidiu apoiá-lo na criação de um negócio e
acabou por ficar. Hoje já tem filhos, netos e, apesar de continuar a
adorar Portugal, reconhece que estes laços estabelecidos no continente americano tornam impossível qualquer regresso. “Portugal
é sempre o meu país de sonho. É onde eu passo as minhas férias,
onde fico bem porque sinto que é o meu país e sempre que tenho
uma oportunidade vou para lá de férias”, diz-nos, “mas tive aqui os
meus filhos, eles cresceram cá, hoje já tenho netos e reconheço que
é impossível voltar”.
Já esteve ligado à construção civil, à restauração, fundou e dirigiu
uma Escola de Karaté durante muitos anos. “Eu tenho ajudado muitas pessoas, alguns conhecidos outros não conhecidos, mas de facto ao trabalhar nas artes marciais ajudei crianças com problemas de
álcool, problemas de drogas e, felizmente, consegui obter sempre
bons resultados nesse trabalho. A Escola de Karaté fechou em 2015
e, actualmente, António Baptista está a trabalhar no ramo automóvel com uma oficina. Confessa que gostaria de investir na sua terra
natal e pensa que “em Portugal existem as mesmas possibilidades
de vencer” e triunfar. O empresário considera que os emigrantes
saem do país com uma missão e lutam por vezes mais quando estão
fora, quando estão longe da sua zona de conforto. “Eu acho que nós
quando saímos do nosso país, saímos da nossa casa e queremos mudar de situação. No estrangeiro penso que depois trabalhamos com
mais força, talvez porque queremos concretizar logo esse sonho do
emigrante, mas em Portugal também seria possível e também poderíamos vencer. Aqui a nossa missão é melhorar a nossa vida. Uns
conseguem, outros não, mas claro que só saímos do nosso país porque queremos condições melhores, um conforto maior e mais benefícios”, afirma. Apesar de ter vivido grande parte da sua vida fora de
Portugal, continua a suspirar pelo país que o viu nascer e escolhe-o sempre como destino de férias. Descreve os portugueses como
“trabalhadores, pessoas honestas e lutadoras” e pede para terem
mais orgulho, para acreditarem mais nas suas conquistas. António
Baptista também foi um lutador, conquistou muito para lá do Oceano Atlântico e, por isso, está nomeado para os Portugueses de Valor.
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António Camelo

António Faria de Castro

Local de nascimento: Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresário

Local de nascimento: Guimarães
Onde vive: França
Actividade: Gestor Comercial

Hoje não há quem não conheça António Camelo de Viana do Castelo. Até porque dá nome ao seu famoso restaurante, visitado
e apreciados por muitos que apreciam a boa tradicional comida
portuguesa. Nasceu em 1943 em Santa Marta de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo, numa altura de crise, tendo por isso
aspectos positivos e negativos da sua infância. António Camelo
começou a trabalhar na Quinta da Preguiça, uma propriedade dos
pais, que ainda hoje existe, apesar de dividida em seis porções
pelos seis irmãos. Regressado das ex-colónias, António Camelo
ainda continuou na agricultra, mas rapidamente percebeu que o
país não tinha evoluído enquanto esteve fora. “Percebi que não
era ali que me ia safar”. Tentou, então, a via da emigração. Já em
território gaulês, teve dois meses de maior dificuldade, de adaptação ao país. “Depois trabalhei um ano na construção, mas não
era uma actividade que me agradasse. Procurei um emprego e
trabalhei durante 15 anos numa farmácia. No final desse tempo,
resolvi vir embora e abri aqui, em Viana do Castelo, um restaurante. Comecei com um café pequeno e meia dúzia de mesas, mas
teve um êxito total que tive de optar por terminar o café e alargar
a restaurante. Hoje até temos salas a mais”, confessa.
O único sonho que tinha na vida era conseguir ser alguém. Pela
luta que realizou, diariamente, sente-se realizado. “Nunca tive a
ambição de ser ministro nem médico, mas na minha vida profissional cheguei ao topo que queria. Hoje, queria apenas durar até
aos 100 anos. Quero ver os restaurantes a trabalhar bem e quero
desfrutar do trabalho que tive em novo, dar uns passeios”. Ao
longo da sua vida, orgulha-se de ter sido teimoso e de conseguir
concretizar tudo o que metia na cabeça. Orgulha-se de igual forma de sempre ter respeitado toda a gente e de tudo fazer para
manter a família unida. “Foi com a família que cheguei até aqui”.
Ao nível associativo e solidário, não tem parado. Faz parte da Associação Comercial de Viana do Castelo, da Associação Industrial
do Porto, da Academia do Bacalhau do Minho, de três confrarias
diferentes e ajuda sempre que pode com jantares a preço de custo para colectividades diferentes.
António Camelo dá um grande valor a ser português. “O português é uma raça que trabalha, luta, não cai ao primeiro empurrão
e consegue, se quiser. O português tem essa fibra isso, vai longe,
luta até ao fim pelos sonhos que tem. O português, a trabalhar,
é um homem de sete ofícios”. Por isso, deixa uma especial mensagem a todos os portugueses que se encontram a lutar fora do
país. “Não desanimem, lutem, pensem bem nas decisões que tomam, não se precipitem. Este país abre-nos a porta para termos
sucesso”.

António Faria de Castro é natural de Guimarães, e daqui herdou um
espírito conquistador. Nasceu em 1967 e até aos 14 anos viveu em
França com os pais. Ainda veio a tempo de viver uma boa parte da
sua juventude em Portugal, de onde recorda as saídas, as borgas, os
passeios e convívios com os amigos. Em terras lusas começou por estudar à noite, porque surgiu uma oportunidade de trabalhar no escritório da Padaria Celeste, começando por ser escriturário aos 14 anos.
Seguiu-se A Central de Cervejas – Sagres - onde começou uma vida
ligada a empresas de compra e venda de alimentos ou bebidas em
Portugal, por isso, quando emigrou para França, levou este currículo
na bagagem. Durante vários anos trabalhou para a Central de Cervejas na área das vendas e, quando deixou o país, procurou seguir o
mesmo percurso profissional. Em França teve vários trabalhos, passou por uma empresa do mesmo ramo, os armazéns Cândido, mas
mais tarde acabou por mudar. Há alguns anos abraçou um novo projecto e integrou a equipa da Alimentar, sendo hoje Gestor Comercial
da empresa. A companhia é hoje um dos mais importantes importadores do que melhor se produz em Portugal no ramo alimentar e das
bebidas. Apresenta no seu portefólio grandes marcas portuguesas
e contribui para o crescimento da balança comercial através das exportações. António Faria de Castro leva todos os dias até à capital
francesa os melhores produtos das suas origens, apoiando assim
Portugal, que precisa de escoar os seus artigos e ajudando os consumidores no estrangeiro que querem receber o que o país produz.
O objectivo de vida de António sempre foi ter felicidade, sua e daqueles que o rodeiam. “Eu estou feliz se os meus amigos e familiares
também o estiverem”. Um dos seus maiores motivos de orgulho é
mostrar, em França, que Portugal tem produtos muitos bons e de
extrema qualidade. A sua vida foi pautada essencialmente em três
pilares: honestidade, sinceridade e trabalho, aspectos fundamentais
para si.
Juntamente com a Alimentar, apoia as associações da comunidade
portuguesa com a oferta de produtos, sempre os eventos o justifiquem. Para si, é um orgulho ser português e deseja a todos muita
saúde, paz e sucesso a nível pessoal e profissional.
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Beatriz Peixoto

Carlos Baptista

Local de nascimento: Valongo, Portugal
Onde vive: França
Actividade: Responsável de uma unidade hoteleira

Local de nascimento: Paris
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Foi na freguesia de Vandoma, no concelho de Paredes, que nasceu Beatriz Fernanda Ferreira da Fonseca Peixoto. Corria o ano
1956. Da infância, ainda passada em Portugal, recorda as suas origens e o convívio entre as famílias em Vandoma e Baltar. Em 1970
ocorre uma viragem na sua vida, tendo de emigrar para França
com a sua mãe e irmã mais nova. Beatriz Peixoto chega a França
como clandestina, mas rapidamente começa a traçar o seu rumo
neste novo país. Tinha 12 anos e levava consigo o certificado de
estudo português da 4ª classe. “Com 14 anos, comecei a trabalhar um pouco, fazendo limpeza nuns imóveis com uma senhora
portuguesa, mas não tinha direito a papeis”. Em 1972 começou a
trabalhar na empresa onde fez carreira durante 40 anos. Beatriz
dirigia e exportava trabalhos, numa empresa de fundição. “Num
meio de homens. Foi difícil, mas foi uma grande paixão. Cheguei a
ajudar jovens na inserção profissional”.
Casou em 1976 e partilhou com o seu marido o seu grande sonho
e objectivo de vida: ter um carro, uma casa e um cantinho em Portugal. O nosso trabalho permite-nos ter o sonho dos nossos filhos
não passarem pelo que nós passamos”.
É com base em valores humanos, como a amizade e a fraternidade que Beatriz tem assente a sua vida. Criou a Associação Franco-Portuguesa da Juventude e a Federação das Comunidades Portuguesas da Normandie.
“Para mim ser portuguesa é um grande orgulho, é o país que me
viu nascer, mas para mim a França é o país que me deu o ser.
Considero-me patriota, defendo o meu país, a língua, e esse é o
meu combate, por uma língua que é pouco valorizada no meio
europeu”. A mensagem que Beatriz Peixoto deixa a todos os portugueses vai no sentido político, de não deixarmos que a Europa
caia, exercendo o nosso direito e dever de votar. “O que podemos fazer é votar e que sejamos mais humanos entre todos”.

Não nasceu em Portugal, mas sente a terra de Camões como ninguém. Para além disso, leva bem longe o nome e os sabores de Portugal. Nasceu em Paris em 1976, e nesta cidade cresceu, estudou e
continua a viver até aos dias de hoje, apesar de ter também casa em
Portugal. Desde os pais, a família, amigos, primos e colegas, todos
os momentos estão ainda bem presentes na memória e no coração
do lusodescendente. Os seus pais emigraram para França em 1968,
juntamente com outros seus tios.
Começou por trabalhar com o seu pai na construção civil, mas várias
aventuras traçaram um rumo diferente. Conheceu Albert Baussan,
empresário francês, que precisava de uma pessoa de confiança. Viu
em Carlos Baptista a pessoa certa. “A minha esposa também trabalha
com a esposa do Albert Baussan, foram nossos padrinhos de casamento e, como não têm filhos, acabaram por nos adoptar como tal”.
Albert Baussan ensinou tudo o que havia para ensinar a Carlos Baptista, no que diz respeito à grande distribuição e ao negócio de azeite. “Ele tinha a Oliviers & Co, uma grande marca com 90 lojas espalhadas pelo mundo inteiro, que vendiam azeite de alta qualidade.
Esse negócio foi vendido, e eu criei a marca Queijaria Nacional”. O
objectivo de Carlos Baptista ao criar esta marca era mostrar em França e em todo o mundo a excelente gastronomia portuguesa. A marca está já bem implementada, e emprega cerca de 20 colaboradores.
Em todo o grupo de empresas que partilha com Albert Baussan, são
36 os funcionários, sendo 50% portugueses. Assume com convicção
que as suas raízes são portuguesas e que, por isso, todos os anos,
tal como todos os emigrantes, no mês de Agosto vai para Portugal
passar férias, estar com a família e amigos e desfrutar da comida
portuguesa. Mas não só de negócios se faz a sua vida. A solidariedade está presente através de uma associação fundada por Albert
Baussan em parceria. Na Birmânia, têm seis orfanatos e 435 crianças
apoiadas mensalmente. Os apoios revertem maioritariamente para
alimentação, educação e saúde.
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Carlos Fernandes

Clementina Jorge

Data e local de nascimento: Loulé
Onde vive: França
Actividade: Empresário na área da contabilidade

Local de nascimento: São Simão de Litém, Pombal
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresária

Tinha apenas três anos quando deixou a pequena cidade de Loulé situada no Algarve. Mais de 30 anos depois, Carlos Fernandes
fala português correctamente, mas não consegue esconder o sotaque carregado de quem passou mais tempo fora do que dentro
de Portugal. “O meu pai veio primeiro para Paris e só depois é
que a minha mãe veio comigo. Foi uma senhora portuguesa que
me deixou passar a fronteira entre Portugal e Espanha em cima
de um burro”, conta sorrindo, “eu não me lembro claro, mas a
minha mãe explicou-me”. Naquela altura as viagens ainda eram
feitas a salto e apesar de Carlos Fernandes não se recordar do
caminho percorrido até França, conhece as dificuldades descritas
pela família e sabe que foi penoso.
Em França cresceu na região de Rouen e mostrou cedo o jeito
para as contas. “Sempre gostei muito de organizar as despesas
porque apesar do meu pai e da minha mãe saberem ler e escrever,
eu é que fazia esse trabalho em casa desde pequeno”, diz-nos.
Com apenas 17 anos fez contas à vida, colocou o bacharelato na
mala e foi até Paris. Ainda era novo, mas começou logo a trabalhar num supermercado de produtos portugueses. Depois entrou
no serviço de contabilidade do Grupo Printemps, mas como viu
que para progredir na carreira ainda tinha que percorrer um longo caminho, decidiu acelerar o passo. Regressou às aulas, foi para
a Escola Superior de Gestão e Contabilidade (ENGDE), conciliou o
trabalho com os estudos, formou-se em Contabilidade e Finanças
e foi um dos primeiros portugueses licenciados naquela área em
Paris. Nós não correspondíamos à imagem típica do emigrante
português em França”, acrescenta. Começou a trabalhar sozinho
em 2007, mas dois anos depois decidiu criar o seu próprio gabinete de contabilidade. A sociedade “Amparo Conseil” foi fundada
em 2009 e actualmente, para além da sede situada no centro da
capital, tem também um gabinete na Normandia. Para além da
contabilidade pura e dura, uma das principais funções da Amparo Conseil “é acompanhar os dirigentes das empresas”. O nome
“Amparo” inspirado num livro do escritor português Miguel Sousa Tavares tem a ver com isso mesmo. Carlos Fernandes quer amparar as empresas, ajudando a desenvolver e a gerir melhor os
seus negócios. O ano de 2017 também lhe reservou uma nova
aventura. Pela primeira vez viajou até às suas origens para trabalhar, investindo na mesma área através de um novo projecto que
está localizado em Lisboa: a Conta Up. Carlos Fernandes é mais
um exemplo de um português que viveu mais anos fora do que
dentro de Portugal, mas nunca se esqueceu de regressar à terra
que o viu nascer e afirma com veemência que “Portugal é um país
com futuro”.

Clementina Jorge nasceu na freguesia de São Simão de Litém, pertencente ao concelho de Pombal. Dos tempos de infância aí passado
recorda os bailes e as festas da Igreja, as animações que existiam
na altura. Nesse mesmo lugar completou a 4ª classe, o ensino máximo que ali existia até então. O destino da vida quis que Clementina
emigrasse para Angola, e aqui conseguiu adquirir mais alguns conhecimentos. “Estudei à noite, mas trabalhei durante sete anos na fábrica de cerâmicas do meu sogro e aí é que ganhei conhecimentos de
negócio”. Clementina esteve em Angola de 1962 até 1974, momento
em que dá a independência das colónias e a liberdade em Portugal.
Veio para Portugal com os filhos, mas trazia na bagagem um curso
de confeção feito em Angola. Lá tinha a experiência de confeção de
roupa por medida, mas em Portugal começou a fazer confeção, colocou inicialmente sete aprendizas, ensinou-lhes e o negócio evoluiu.
Rapidamente passou a fazer peça de roupa por numeração e nos
anos 80 já tinha uma coleção própria de 80 modelos e vendia por
todo o país. “Já tinha 30 costureiras, mais os vendedores. Fiz durante os anos 80 e 90 a Feira Internacional de Lisboa”.
Clementina sonhava apenas poder sair de São Simão de Litém para
conseguir aprender mais, pois ali o seu futuro estava reservado ao
trabalho nas terras. Lutou por isso, e conseguiu. Hoje, herdou a empresa do seu já falecido marido em Angola, juntamente com a filha.
A cada dois meses tem de se deslocar a Angola, onde a empresa
mantém actividade com 50 colaboradores. Como pessoa, valorizar a
família, o trabalho, as pessoas e a honestidade. O seu lado solidário
está bem vincado, através da ajuda a todos os colabores em Angola.
“Nunca damos menos que duas ou três vezes o valor do ordenado
mínimo. Funcionário nosso nunca ganha o ordenado mínimo, e tem
restaurante para ir comer, pago por nós. Isso já é fazer bem às pessoas, porque em Angola existe muita fome”. Fora isso, Clementina
faz várias ofertas a instituições de solidariedade.
Sobre os portugueses, considera-os trabalhadores, com muito valor
e honestos.
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Daniel Peixoto

Daniel Ribeiro

Local de nascimento: Tremblay-en-France, França
Onde vive: França
Actividade: Comercial

Local de nascimento: Carregal do Sal
Onde vive: França
Actividade: Jornalista

Daniel Peixoto nasceu em França, mas o sangue que lhe corre é
bem português: a mãe é natural da Póvoa de Varzim e o pai de
Guimarães. Nasceu em 1989 em Tremblay-en-France, e as melhores recordações que tem da infância são das idas ao rancho, onde
começou a participar com apenas cinco anos de idade. “A maior
parte dos amigos que tinha eram de lá e eram bons momentos.
Encontrava-se muitas pessoas e passava-se muitos momentos de
convívio”. Estudou electricidade, mas os seus pais sempre foram
a favor de continuar os estudos, o que levou a tirar uma especialização em ar condicionado. Trabalhou durante 12 anos para uma
empresa enquanto engenheiro comercial em ar condicionado.
Em 2019, decidiu parar esta actividade com o objectivo de montar o seu próprio negócio. “Quero, acima de tudo, que seja uma
paixão. Não quero encarar como um trabalho e uma obrigação,
quero ter prazer no que vou fazer diariamente”.
A sua ligação à comunidade portuguesa sempre foi forte pela pertença ao rancho, onde chegou a ensaiador com 19 anos e a presidente do grupo com 23 anos de idade, um dos mais jovens a consegui-lo. Sempre ajudou portugueses através da associação, em
todos os aspectos que fossem necessários. “O rancho não servir
apenas para dançar, era para ajudar”. Sonha, um dia, poder vir a
abrir uma ONG para conseguir ajudar os mais idosos. “Quero contribuir ainda mais para o mundo”. Daniel Peixoto assenta a sua
vida na justiça e na igualdade. “No mundo somos todos iguais,
não há um melhor que o outro. Para além disso, há que respeitar
os outros. Foi sempre isso que os meus pais me ensinaram”.
Não nasceu em Portugal, mas isso não faz de Daniel menos português. “Adoro o povo português, sempre gostei da sua mentalidade, e adoro Portugal. Nas férias, quando passava a fronteira,
chorava, sempre tive amor por Portugal, desde pequeno. Nasci
em França, mas antes de tudo os meus pais são portugueses e o
meu sangue é português”.
Aos portugueses, Daniel Peixoto deseja muito amor e “que fiquem unidos porque o povo português sempre foi um povo alegre, que gosta de fazer festa, e devem manter-se para ir para a
frente, ajudando-se uns aos outros”.

Daniel Ribeiro é hoje o director da Rádio Alfa, mas a sua história começou em Carregal do Sal. Nasceu em 1953 e, por isso, sabe bem o
que foi o regime Salazarista. Fez o liceu no Carregado, num colégio
privado, como assim predominavam nessa época. Desde os seus
15 anos que tomou consciência da natureza do regime português
e da guerra colonial, empenhando-se na luta contra o fascismo. Já
em Coimbra, para onde foi estudar Direito, começou a trabalhar no
jornalismo, tendo começado num jornal clandestino da Universidade de Coimbra, que editava em sua própria casa. A partir daí, Daniel
ganha o gosto pelo jornalismo e, aos 25 anos, entra no jornalismo
profissional. Começa n´O Jornal, um passado longínquo da Visão,
tendo depois passado para o Expresso, para o qual já trabalha há
cerca de 30 anos. Chegou a França como correspondente da imprensa portuguesa, esteve quase 20 anos na RFI e, em 2000, entrou na
Rádio Alfa. “Achei importante trabalhar junto da comunidade, sempre achei este projecto muito interessante”. No Expresso continua
a fazer jornalismo político, e na Alfa é o director de antena, coordenando os programas e toda a informação. Em jovem, leu um livro
sobre um correspondente no Líbano, e teve a certeza que era isso
que desejava ser. Era um dos sonhos, a par da luta contra o regime
português. “Foi para mim uma grande alegria o 25 de Abril de 1974,
porque permitiu acabar com a guerra, pôr fim ao regime totalitário e
permitiu acesso ao ensino por todo o país”. Hoje, Daniel tem o sonho
de que todos os países e governos sejam mais solidários, que não
haja extremismos e que apoiem mais os desfavorecidos. Para si a
questão da desigualdade social sempre foi importante. Na profissão,
exige ser correto, independente, dar as notícias com contraditório
sempre, com independência e qualidade no que se faz”. Nunca esteve directamente envolvido no meio associativo, mas valoriza o apoio
directo a quem conhece. Por isso, sempre ajudou os sem-abrigo da
sua rua.
Para si, ser português é gostar de Portugal, e gosta muito do seu
país, das suas gentes e da sua gastronomia. Considera-se um cidadão do mundo, que gosta do lugar onde nasceu. Daniel deixa uma
mensagem, em primeiro lugar, para a Lusopress. “Que continue a
fazer o trabalho de aproximar os portugueses, pois contribuiu para
criar uma aproximação entre portugueses que não existia, colocou
os portugueses todos em contacto, nomeadamente no sector empresarial. Envio também uma saudação para todos os portugueses
de França e espero que gostem do nosso trabalho na Rádio Alfa”.
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David Fernandes

Deolinda Oliveira

Local de nascimento: Aubervilliers, França
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Local de nascimento: Fernão Joanes, Guarda
Onde vive: França
Actividade: Reformada

David Fernandes, jovem lusodescendente, quis seguir o mesmo
percurso profissional do pai. Há alguns anos comprou-lhe a empresa com 74 trabalhadores, na área da construção e renovação
de habitações sociais, que hoje faz cerca de 20 milhões de euros
de volume de negócios.
Apesar de ter nascido em França, herdou a cultura e as raízes dos
seus pais, por isso sente-se português e francês. Considera ter
tido sorte em nascer num bom país e sem o êxito do seu pai, a
quem está muito grato, nunca teria chegado a este nível empresarial. Tem muito orgulho nas suas raízes e nunca renegará as suas
origens.
Como trabalha apenas com o Estado francês, acha normal não ter
um reconhecimento pelo que faz, dado que Portugal não conhece
as suas competências. Considera os portugueses patriotas, que
mostram muito orgulho nas suas origens. Todos os anos, através
da sua empresa, ajuda monetariamente uma associação de pessoas com deficiência motora ou mental. A sua empresa tem cerca
de 30% de empregados portugueses. O pai é a pessoa que mais
admira, é verdadeiramente o seu ídolo por aquilo que tem feito,
tendo conhecido a miséria, como outros portugueses, lutou até
ter alcançado o sucesso na sua vida.
Em relação a Portugal, tem saudades dos seus avós, que infelizmente já faleceram, do Sol e das pessoas que acha mais calorosas
que em França. Expressa o desejo dos portugueses continuarem
a ser orgulhosos do seu país e que sejam mais unidos. Espera
também que os jovens saibam guardar essa cultura que lhes foi
legada pelos pais.

Corria o ano 1956 e nascia Deolinda Oliveira na freguesia de Fernão
Joanes, pertencente ao concelho da Guarda. Desses tempos e desse
lugar recorda com saudade a infância passada na quinta com os pais
onde guardava as ovelhas. Não conseguiu estudar e integrou jovem
uma fábrica de lanifícios onde trabalhou durante sete anos. Com 21
anos Deolinda casou e acompanhou o marido numa nova vida em
França. Recorda que a adaptação não foi fácil. “O início foi muito
complicado, pois não sabia falar a língua, não trabalhava e engravidei pouco depois de cá estar. Morava no departamento 77, num castelo que me fazia lembrar a quinta dos meus pais, mas era isolado.
Acabava por me sentir sozinha”, recorda. Estes factores levaram-na
a ir morar para o centro de Paris, com o objectivo de arranjar um
trabalho. Assim foi, altura em que entra no sector da restauração.
Neste meio trabalhou cerca de 40 anos, até chegar à reforma, tendo
passado apenas por dois restaurantes diferentes.
Nunca teve grandes sonhos para a sua vida, mas sente-se realizada
pelo caminho que traçou na restauração. “Quando entrei quase só
sabia cozer batatas”. Depois de uma vida dedicada ao trabalho, Deolinda divide agora o seu tempo entre Portugal e França, gozando um
pouco da reforma. Mas ainda tem sonhos por concretizar: “gostava
de escrever um livro de receitas de cozinha, quero viajar mais e descobrir outas coisas”.
O mundo associativo tem feito parte da sua vida. “Nos anos 90 comecei a descobrir o mundo associativo, tendo entrado para uma associação em Clichy. A partir daí fiz parte da CCPF, da Casa dos Arcos,
sou ainda tesoureira da Associação Beirões de França, ajudo no que
posso a Santa casa da Misericórdia e a Cap Magellan”. Para si, ser
portuguesa, é um orgulho e mostra o seu patriotismo agora mais
que nunca. “Sempre misturei as duas línguas, mas agora acabo por
falar mais o português, mesmo quando estou em França”.
Aos portugueses, deseja que sejam bons uns para os outros.
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Fernando Leça
Local de nascimento: Suresnes, França
Onde vive: França
Actividade: Empresário
Fernando Vasco Leça nasceu em França, é lusodescendente, mas
o sangue que lhe corre é bem português. Foi na cidade de Suresnes, bem nos arredores de Paris que nasceu, corria o ano 1981, mas
o que mais gosta de recordar da sua infância é as idas a Portugal
nas férias de Agosto. Aqui sentia-se bem, pois sentia que em França não era fácil ser filho de emigrantes. Estudou até aos 24 anos,
tendo completado o 12º ano na área comercial. Durante a sua formação já trabalhava na área da pintura, para conseguir ir juntando
algum dinheiro. Ainda avançou para o BTS - Brevet de Technicien
Supérieur, mas decidiu interromper e ir para Portugal. “Sempre
foi o meu desejo, quando terminasse o 12º ano, ir para Portugal e
gozar um pouco de Portugal”. Foi nesse período, que estando em
Bragança, localidade dos seus pais, conheceu a sua esposa. Ao fim
de nove meses regressou a França, impulsionando pela esposa que
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lhe deu “um grande apoio e puxou pelas minhas ambições profissionais. Fiz então um BTS na área da decoração de interiores”.
Trabalhou mais de nove anos para um empreiteiro, executando a
função de pintor, mas os anos foram passando e sentiu que tinha
de avançar para o seu próprio projecto, criando assim a sua empresa de construção. Ainda jovem, queria apenas aproveitar a vida
e ser uma “rockstar”, mas o crescimento e a visão do seu antigo
patrão fizeram-no reflectir sobre a vida e querer ser o seu próprio
patrão. Hoje, sonha com um regresso, no futuro, a Portugal.
Apesar das dificuldades, orgulha-se da educação transmitida pelos
seus pais, baseada no amor à família e no trabalho, sempre bem
feito. Aos pais, deixa um agradecimento. Para si, ser português e
lusodescendente é um orgulho. Sente um choque de nacionalidade, pois sente que nem é português em Portugal nem francês em
França, mas nunca se cansa de reclamar a sua nacionalidade, seja
onde for. A todos os portugueses, lusodescendentes e emigrantes
transmite uma mensagem de orgulho pelo que todos são. “Ainda
há trabalho a fazer para continuarmos a ser portugueses de valor.
Sou nomeado, mas para mim não sou eu que tenho de ser nomeado, é toda a comunidade portuguesa no estrangeiro que reivindica
os valores de Portugal”.
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Livres
pensamentos
Q

uando penso na Revolução de Abril, mais conhecida pela
Revolução dos Cravos, sinto-me sempre grato por nos ter
devolvido a Democracia com todos os seus valores : a liberdade, o direito de comunicar, de reunir, de votar, sem esquecer
os direitos fundamentais tais como a educação, o trabalho, a saúde, assim como o direito a mais justiça social, muitas vezes direito
esquecido até por regimes democráticos.

E nesta perspectiva, usando da minha liberdade e direito de escrever, não pude deixar de salientar dois factos de alta importância que são de actualidade :
1. Pela primeira vez na história da Democracia portuguesa, portanto nos últimos quarenta anos, Portugal teve um excedente orçamental correspondente a 0,2% do Produto Interior Bruto, conforme comunicado pelo Instituto Nacional de Estatisticas (INE). É
que, de acordo com os resultados apresentados por este Instituto, as contas públicas relativas ao exercicio de 2019 revelaram um
excedente orçamental de 0,2% do PIB, o que corresponde a um
saldo positivo de 403,9 milhões de euros.
Trata-se de um acontecimento importante no nosso país, digam
o que disserem, mas é importante porque pela primeira vez, em
quarenta anos, a nossa Democracia registou um superávit nas
suas contas públicas.
O último excedente que houve verificou-se no ano de 1973, portanto antes da instauração da Democracia, em que as contas
públicas portuguesas apresentaram um saldo positivo de 5.769
milhões de escudos.
Isto só prova que Portugal utilizando boas iniciativas e vontade
de fazer melhor, pondo de lado disputas um tanto ou quanto
perniciosas, pode muito bem progredir e mesmo desenvolver a
sua economia, a indústria, a agricultura e fortalecer o seu tecido
empresarial.
E volto a repetir que este acontecimento só prova que temos possibilidades de fazer muito melhor. Basta para isso criar condições
para estes sectores se desenvolverem sem quaisquer entraves,
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Comendador António Nuno Cabeleira

facilitando os procedimentos, a organização, o acesso a ajudas
de ordem financeira e porque não uma redução significativa de
impostos.
2. Coronavírus não se fala noutra coisa. Há quem diga que o seu reservatório foi um morcego e que o vírus foi trazido para o mercado de Wuhan
(na China) por um pangolim. Foi deste animal que partiu a transmissão
do vírus ao ser humano. O que é muito possível, mas também há quem
argumente que o mesmo tenha sido trazido pelas serpentes.
Contudo é de salientar que, segundo os historiadores, quase todas as epidemias, que surgiram nos séculos anteriores, parecem
ter partido do continente asiático.
Foi assim com a peste negra, ocorrida na segunda metade do século XIV que provocou mais de 65 milhões de mortos por todos
os continentes, foi assim com a febre amarela e a cólera morbo
que ocorreram em meados do século XIX, foi assim com a peste
de Marselha em meados do século XVIII, e foi também assim no
início do século XX, logo a seguir à primeira Grande Guerra Mundial, com a gripe espanhola que provocou a morte de mais de 20
milhões de pessoas.
Para já este novo surto viral já obrigou os Governos a tomarem
medidas de contenção e confinamento em casa, privando as pessoas de liberdade de acção e mudando as rotinas a que estavam
habituados. Mas, é situação bastante compreensiva pela generalidade das populações visto que o importante é preservar a saúde
pública. São portanto medidas bem aceites pelo povo que quer a
todo o custo evitar a propagação da doença Covid-19 e participar
no combate a este novo Coronavírus.
Este vírus é invisível como todos os outros e é muito contagioso.
Ataca sem olhar a quem, sejam eles ricos ou pobres, novos ou
idosos, e sobretudo apareceu num momento em que a sociedade
não dispunha de qualquer vacina para o combater. Este Coronavirus tem, infelizmente, um lado positivo pois obrigou as pessoas a
ficarem em casa fazendo barreira à propagação da epidemia. De
repente ficou tudo sossegado, não se viu mais ninguém nas ruas,
acabaram as correrias e as pessoas ficaram com mais tempo para
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pensar, para refletir e fazer o seu exame de consciência. Pensar
no que vai bem ou mal nesta sociedade de consumo. Sobretudo
pensar para onde caminhamos.

desapareça completamente do nosso seio. Não se sabendo, no
entanto, até quando vai durar a presente situação de isolamento
que estamos a viver.

Por outro lado, devido a esta situação de crise muitos eventos
foram adiados e outros mesmo anulados. Estou a pensar no Campeonato Europeu de Futebol, nos Jogos Olímpicos de Tóquio,
nos campeonatos nacionais de várias modalidades, assim como
eventos e espetáculos que geralmente reunem grande número
de pessoas. Quase tudo está fechado, excepto a venda de produtos alimentícios de primeira necessidade, farmácias, bombas de
gasolina e pouco mais.

Mas o mais certo é que, mesmo que temporariamente como dizem os responsáveis, a Democracia e as liberdades que lhe são
adjacentes encontram-se suspensas durante todo este período
de emergência. Também é certo que, com tudo isto, não se tem
falado mais em manifestações, revoltas, greves, etc. E não só
na Europa, mas também noutros continentes onde o fenómeno
também surgiu não se ouvindo falar mais em guerras no Próximo
Oriente, nem nas revoltas de Hong Kong, nem em manifestações
patentes em regiões de outros países que nos últimos tempos
estavam em ebulição.

3. A presente crise provocada pelo surgimento do novo Coronavírus vai com toda a certeza ter um impacto muito forte nas economias dos paises à escala mundial. O efeito dominó vai alastrar a
todas as economias e Portugal não vai fugir à regra, prevendo-se
uma nova crise financeira muito embora, segundo os técnicos,
esta seja de natureza temporária.
Importa salientar o facto de um vírus quinze mil vezes mais pequeno que um milímetro, só visível através de processos de nanobiotecnologia, pode fazer tantos estragos na saúde das pessoas e
nas economias dos países que foram contagiados e estão a sofrer
com esta nova epidemia.
Os contágios têm sido tantos e o número de pessoas infectadas
tem sido de tal forma galopante que os Presidentes e os Governos dos vários paises, que estão a enfrentar este contágio, decidiram fazer uma guerra sem tréguas para combater com todos
os meios ao seu alcance esta nova estirpe viral, até que a mesma
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Espera-se, no entanto, que esta epidemia seja combatida com a
maior agressividade por parte das instituições de saúde competentes e que este surto viral não tome as mesmas proporções
que tomaram as gripes e pestes dos séculos anteriores que, como
todos sabem, dizimaram milhões de pessoas.
Vivemos noutra era e nos nossos dias a ciência e a medicina estão
mais avançadas, mais desenvolvidas e a nossa população, com
toda esta tecnologia de alto gabarito, está muito mais bem informada a tempo real. Esperamos com estes avanços consideráveis
o número de mortes provocado pelo actual surto viral Coronavírus fiquem muito aquém do que aconteceu no passado.
Mas não podemos deixar de pensar como finalmente tudo é tão
frágil, o corpo humano, a economia, a nossa sociedade, pois basta um vírus desta natureza para deitar tudo a baixo. L
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Queijos açorianos de São Jorge
conquistam medalha de ouro em
concurso nacional
A gama Queijo São Jorge, produto de Denominação de Origem Protegida (DOP),
produzido pela LactAçores, foi distinguida com a medalha de ouro
no 10º Concurso Nacional de Queijos Tradicionais Portugueses de Cura Prolongada.

O
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s queijos de São Jorge DOP da LactAçores de “quatro, sete, 12 e 24 meses
foram distinguidos com medalha de
ouro no 10.º Concurso Nacional de Queijos
Tradicionais Portugueses de Cura Prolongada, organizado pelo CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas) e
pela Qualifica”, uma distinção que resulta de
“uma prova cega de diversas amostras, em
representação de várias regiões do país”.
O queijo de São Jorge DOP é um produto
tradicional e muito apreciado, obtido a partir de leite de vaca cru.
O início da produção do queijo São Jorge
DOP remonta ao século XV e ao início de
povoamento da ilha de São Jorge. O seu
fabrico foi incentivado pela comunidade
flamenga, experientes produtores de bens
alimentares como a carne, o leite e os seus
derivados. Este é produzido na Uniqueijo –
União de Cooperativas Agrícolas de Laticínios de S. Jorge, UCRL e comercializado pela
LactAçores.
Produzido exclusivamente na ilha de São
Jorge desde que esta foi descoberta (século
XV), deve a sua especificidade às características dos pastos abundantes nas zonas de

média e elevada altitude, “além da perícia e
dos saberes dos queijeiros jorgenses”.
De acordo com o assessor da administração
da LactAçores, José Carlos Serrão, a distinção
alcançada no concurso nacional “é um momento de orgulho e reconhecimento do empenho” das “equipas e pequenos produtores”
que procuram “honrar a excelência do Queijo
de São Jorge DOP e proporcionar uma experiência única a todos os consumidores”.

A LactAçores, uma empresa que junta cooperativas açorianas, é formada pela união de
três cooperativas: Unileite (Ilha de São Miguel), Uniqueijo (Ilha de São Jorge) e CALF
(Ilha do Faial).
A empresa comercializa em exclusivo os laticínios produzidos pelas cooperativas, tais
como leite, natas, queijo e manteiga
Fonte: LUSA
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Lusodescendente lança livro infantil sobre Festas
portuguesas nos Estados Unidos
A empresária lusodescendente Ângela Simões lançou um novo livro bilingue ilustrado
para crianças dos 6 aos 12 anos, com uma história que retrata a tradição das “Festas” nas
comunidades portuguesas nos Estados Unidos.

C

om ilustrações da luso-americana Hélia Borges Sousa e
tradução portuguesa do professor Diniz Borges, o livro intitula-se
“Maria and Joao go to the Festa! A
Maria e o João vão à Festa!” e está
disponível na livraria online Amazon
em formato papel. “Durante a minha infância em quase todos os fins
de semana íamos a uma Festa”, disse
à Lusa a autora, que foi rainha e aia
das celebrações em vários anos e noutros levava bandeiras ou estandartes.
“As Festas foram uma grande parte
da minha vida, tenho muito boas memórias”, acrescentou. As “Festas” das
comunidades nos Estados Unidos estão
ligadas a eventos religiosos com uma
forte componente de tradições açorianas, refletindo a origem da maior parte
dos emigrantes portugueses no país.
Ângela Simões, lusodescendente de
terceira geração, teve a ideia de escrever livros bilingues para crianças quando
começou a ler histórias infantis em português à filha e teve dúvidas em relação a
certas palavras. Se os livros fossem bilingues, ela conseguiria perceber o sentido
das palavras em português que não conhecia. Depois dos livros “Pretty Girl, Linda
Menina”, “Handsome Boy, Lindo Menino”
e “Numbers, Colors, Fruits, Números, Cores
e Fruta”, para uma audiência mais nova, a
autora decidiu escrever um livro mais completo em termos de narrativa. “Percebi que
não havia livros infantis sobre as Festas, o
seu colorido, a diversão”, afirmou, referindo que “há um livro que documenta a história das Festas na Califórnia” mas nada com
que as crianças lusodescendentes, como
ela foi, se identificassem. “Aprendi palavras
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enquanto escrevia o livro, o que reflete a
razão pela qual tive a ideia de o escrever”,
contou. “Os portugueses nos Açores poderão identificar-se com o aspeto das Festas e
os portugueses em Portugal poderão ter um
vislumbre da cultura luso-americana”.
Ângela Simões publica os livros através da
insígnia Riso Books, tirando partindo do mecanismo de impressão a pedido da Amazon,
o que faz com que não seja necessário um
grande investimento financeiro à partida

nem a manutenção de um inventário. “Este
modelo permite a qualquer autor publicar
o que pretende”, sublinhou. A empresária, que é também ‘chair’ do Conselho de
Liderança Luso-americano (PALCUS), tem
uma “longa lista” de tópicos que gostaria
de abordar em livros com ilustrações para
crianças, em colaboração com a artista Hélia
Borges Sousa. “Escrever um por ano seria
ótimo”, afirmou
Fonte: LUSA
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O impacto da pandemia
de coronavírus
nas Comunidades Portuguesas

S
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urgida há cerca de cinco meses na
China, a pandemia de coronavírus
disseminou-se a um ritmo vertiginoso
à escala global, provocando nas sociedades
efeitos devastadores no campo socioeconómico, espelhados em milhares de vítimas e
de casos de infeção no mundo, assim como
generalizadas medidas de confinamento
que paralisam a economia e colocam os
países às portas de uma recessão sem precedentes.
Espalhadas pelos quatro cantos do mundo,
as Comunidades Portuguesas, centelhas incessantes de amor pátrio, não estão imunes
a estes efeitos que têm alterado radicalmente o nosso quotidiano. Para além da perda
de rendimentos inevitáveis e ameaça de
insegurança económica, são já conhecidos
infelizmente casos de infeção e de mortes
entre emigrantes lusos, como o que prematuramente ceifou a vida de João Loureiro,
proprietário de um dos mais conhecidos restaurantes portugueses de Newark, cidade
onde se encontra uma das maiores comunidades portuguesas nos Estados Unidos da
América.
No seio das Comunidades Portuguesas, é
também já notório o cancelamento ou adiamento de eventos e iniciativas que integram
os planos anuais de muitas associações. No
início deste mês, por exemplo, a Aliança de
Clubes e Associações Portuguesa do Ontário
(ACAPO), responsável pela organização das
comemorações do Dia de Portugal, em Toronto, no Canadá, território onde vive e trabalha uma das mais dinâmicas comunidades
lusas, divulgou o adiamento da “Semana de
Portugal 2020” que tinha eventos planeados
entre 2 de maio e 28 de junho.
Como na pátria de origem, onde os jornais
nacionais perdem inúmeros leitores por dia
nas edições em papel e assistem à queda
acentuada do investimento publicitário, a
imprensa de língua portuguesa no mundo
enfrenta com espírito de resiliência e solida-

gãos de informação como o jornal Milénio
Stadium, as revistas Amar e Luso Life, e a Camões Rádio e TV, persiste de modo inovador
e solidário na criação de informação de qualidade, de forma ética e independente, promovendo a cidadania e o desenvolvimento
económico, cultural e social da comunidade
luso-canadiana, não descurando a segurança dos seus profissionais.
Inclusive, neste período em que se
passa mais tempo
em casa e em que as
famílias estão com
quebras de rendimentos, é possível
ligar gratuitamente
a Camões TV, o que
não pode deixar
de ser considerado
como um importante
e solidário contributo
Com um percurso alicerçado no seio das Comunidades Portuguesas, o historiador do MDC Media Group
Daniel Bastos (esq.) é colaborador regular da imprensa da diáspora, como o jornal em prol da numerosa
Milénio Stadium que integra o MDC Media Group presidido pelo comendador comunidade
lusoManuel da Costa (dir.), e tem participado regularmente nas Comemorações do Dia
-canadiana.
de Portugal no estrangeiro, em particular, em Toronto no Canadá
É através destes
exemplos inspiradoda diáspora perseveram na missão singular res de solidariedade, e de muitos outros
de promover a língua, a cultura e a econo- que se vão operando no seio das Comunimia nacional no estrangeiro, assim como do dades Portuguesas espalhadas pelo munpulsar da vida das sociedades em que estão do, como o da comunidade lusa em Macau
que durante este mês arrecadou milhares
inseridos.
Nestes dias de isolamento social e abranda- de euros, para comprar material médico
mento económico, um dos casos mais no- para ajudar Portugal no combate à pandetáveis ao nível da dinâmica e perseverança mia, ou de associações de emigrantes no
dos meios de comunicação social das comu- Luxemburgo que lançaram uma campanidades portuguesas, encontra-se no exem- nha de angariação de fundos destinados
plo inspirador e resiliente do MDC Media a comprar material e equipamentos para
Group presidido pelo comendador Manuel hospitais nacionais, que iremos segurada Costa, um dos mais ativos e beneméritos mente ultrapassar esta grave crise, manempresários portugueses em Toronto. Esta tendo a essência dos valores da dignidade
relevante empresa de comunicação social humana e a esperança na construção de um
portuguesa no Canadá, que incorpora ór- futuro melhor. L
riedade dos seus diretores, colaboradores,
leitores e empresários mecenas, as enormes
dificuldades expostas pela crise socioeconómica. Conseguindo manter o formato
original ou reduzindo o seu tamanho, e
noutros casos casos suspendendo momentaneamente a edição e subsistindo no mundo digital, os órgãos de comunicação social
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A vida no Jardim Zoológico de Lisboa em tempo
de pandemia continua com toda a normalidade para
os cerca de dois mil animais que nele habitam, tendo sido
os humanos os únicos a fazer alterações nas suas vidas.

Vida dos animais no Zoo de Lisboa
mantém a normalidade,
só os humanos fizeram alterações

O
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curador dos mamíferos, José Dias
Ferreira, explicou que o dia-a-dia no
Zoo tem sido “em tudo exatamente
igual” no tratamento das cerca de 300 espécies de animais que vivem no Jardim, entre
mamíferos, aves, répteis e anfíbios.
“Temos prestado todos os cuidados que estes animais sempre receberam não só em
alimentação, limpeza e maneio em geral.
Tudo tem sido feito como sempre foi, não
há alterações em dietas, em nada. A única
diferença foi a divisão dos turnos [dos tratadores] em dois”, avançou o responsável.
Agora, de portas fechadas ao público devido
à pandemia covid-19, de 14 em 14 dias muda
no Zoológico a equipa de 30 tratadores, em
cada turno, responsável pela alimentação e
limpeza dos espaços, sendo que, de acordo
com José Dias Ferreira “para os animais e funcionários não falta absolutamente nada”.
Segundo o curador dos mamíferos, “os animais não sentem diferença por não terem
público”, pelo menos, “neste momento”,
lembrando que foi tido o cuidado de manter
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as mesmas equipas que lidam com aqueles diariamente.
“A única diferença que há para os animais é não haver visitantes, não temos notado grandes diferenças no comportamento
deles”, afirmou, reconhecendo que o mais importante para os
animais foi acautelado: “manter o maneio, o grupo de tratadores que trabalha com eles e a alimentação”.
José Dias Ferreira salientou que houve “algumas adaptações”
ao maneio com os animais já existente, onde se assinala o aumentar das desinfeções diárias, “que sempre se fizeram, mas
agora são com mais frequência”.
Também o contacto com os animais se restringe agora ao mínimo possível, sendo só feito em situações onde é precisa alguma
intervenção a nível veterinário, “sempre protegidos com máscaras e luvas”.
Há também o caso das ilhas dos primatas, onde os tratadores
entram para dar comida, sempre com a distância e cumprindo
todas as regras de proteção, como a reportagem da Lusa assistiu e também o caso das suricatas, que sentem ao longe quando
a tratadora vem a caminho com a pequena caixa de comida com
uma espécie de minhocas envoltas em farinha.
Não querendo entrar em grandes pormenores financeiros, José
Dias Ferreira avançou que, sem bilheteiras e mantendo os custos
fixos iguais em termos de encargos salariais, de alimentação dos
animais e contas de eletricidade e água, torna o “processo muito mais difícil”, reiterando que, neste momento, “aos animais
não falta nada”.
Apesar de os animais não verem crianças a correr ou a gritar na
sua direção espantadas com os seus portes e cheiros, o curador
dos mamíferos adiantou também que o dia-a-dia para estes permanece na mesma, dando como exemplo os nascimentos que
continuam a acontecer.
“Há 15 dias nasceram suricatas. Neste caso não há qualquer alteração, há nascimentos com visitantes e sem visitantes”, reco-
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nheceu. “Tudo igual, nós [humanos] é que
fizemos alterações na nossa vida”, afirmou.
Também o Centro Pedagógico do Zoo sofreu alterações, conforme explicou a sua
coordenadora, Antonieta Costa, referindo
que assim que a instituição encerrou portas
aos visitantes “tiveram de se reinventar”.
“A verdade é que tivemos de nos reinventar
para levar a nossa mensagem de conservação até às famílias, pais, alunos e professores para que o Jardim Zoológico estivesse
nas suas casas”, dado que não pode por estes dias ser visitado.
De acordo com Antonieta Costa, o mais fácil foi adaptar os ‘workshops’ de educação
ambiental, com temáticas ligadas à conservação da biodiversidade.
Inicialmente, tratava-se de “sessões de oito
horas para um público adulto, universitários”, passando agora “a 40 minutos disponíveis na plataforma Zoom” e com conteúdos e discursos adaptados a famílias.
“Foi feita toda uma adaptação na programação para que as famílias pudessem aceder e compreender os nossos programas”,
explicou Antonieta Costa, adiantado que tiveram “mais de três mil participantes, tendo
em conta as limitações de participações do
zoom”.
Outro sucesso foi também o projeto das “férias selvagens online” [o Zoo tem atividades
durante as férias escolares para crianças até
aos 16 anos], tendo sido disponibilizados todos os dias atividades online para crianças
entre os 3 e os 16 anos.
“Tivemos imenso sucesso, cerca de 26 mil
participantes e, sabemos porque estes nos
enviaram por email, atividades que fizerem em casa juntamente com as famílias”,
afirmou.
Agora que as escolas continuam suspensas,
Antonieta Costa avançou que o Centro Pedagógico lançou um programa do zoo em
casa “para escolas e para complementar o
trabalho dos professores online e alunos”,
sendo que todos os dias da semana será lançada uma sessão, desde o ensino pré-escolar
até ao secundário.
Inaugurado em 1884, o Jardim Zoológico de
Lisboa foi o primeiro parque com fauna e flora da Península Ibérica, tendo tido diversas
casas até conhecer a sua ultima morada, a
Quinta das Laranjeiras, em Sete Rios, cuja
inauguração data de maio de 1905.
Conforme é referido na sua página online,
Zoo assumiu como “missão desenvolver
e promover um parque zoológico e botânico, como um centro de conservação, reprodução e reintrodução de espécies em
vias de extinção, através da investigação
científica e de programas de enriquecimento ambiental”. L

143

144

145

Lusopress

| GASTRONOMIA

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

P

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

“ Origem da Oliveira e do Azeite em Portugal”
A origem da Oliveira,
na sua forma primitiva,
remonta à Era Terciária,
anterior ao aparecimento do homem, e se situa
na Ásia Menor, provavelmente na Síria ou na
Palestina, onde foram
descobertos vestígios de
instalações de produção
de azeite e fragmentos
de vasos datados do começo da idade do Bronze.
Contudo, em toda a bacia do Mediterrâneo foram encontradas folhas de Oliveira fossilizadas, datadas do Paleolítico e do Neolítico,
sendo também pesquisada a sua origem ao sul do Cáucaso, nos altos
planos do Irã. (Irão)

A propagação da cultura do Azeite provavelmente deve ter ocorrido
por meio dos Fenícios e dos Gregos. Assim, já na Grécia antiga se
cultivava a Oliveira, bem como a vinha.
E, desde o século
VII a.C., o óleo de
oliva começou a ser
investigado
pelos
filósofos, médicos
e historiadores da
época em razão de
suas propriedades
benéficas para o ser
humano.

Folhas de Oliveira fossilizadas.
Na Península Ibérica, nas regiões
mediterrânicas, a Oliveira poderá
ter aparecido, ainda na Idade de
Bronze, durante o final do II milénio a.C.
No actual território português,
nas regiões mais a sul, as primeiras oliveiras cultivadas, poderão datar do início do I milénio a.C. ( séc.
IX-VIII a.C.) introduzidas pelos Fenícios.
Mas o seu cultivo de forma organizada, deve-se aos Romanos, alguns séculos mais tarde.Conhece-se uma Oliveira na freguesia de
Sta. Iria da Azoia - Bobadela, (região de Lisboa), que poderá ter cerca de 2.800 anos, mas há outra, conhecida pela “ Oliveira do Mouchão”, situada na freguesia de Mouriscas concelho de Abrantes,
que foi considerada a mais antiga de Portugal, com 3.350 anos.
“ O uso do Azeite na Antiguidade”

A vida sem luz, não é vida.
Os Gregos e os Romanos sem dúvida descobriram várias aplicações
do Azeite, com as suas múltiplas utilizações na culinária, como medicamento, unguento ou bálsamo, perfume, combustível para iluminação, lubrificante de alfaias e impermeabilizante de tecidos.
“ Época contemporânea “
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Por volta de 3000 anos antes de Cristo, a Oliveira já seria cultivada,
sabe-se, no entanto, que, há mais de 6 mil anos, o Azeite era usado pelos povos da Mesopotâmia como um protector do frio e para o enfrentamento das batalhas, ocasiões em que as pessoas se untavam dele.

Tal como nos períodos anteriores à época contemporânea, o azeite
teve várias aplicações:
- Fabrico de conservas e de argamassas, iluminação e lubrificação

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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de instrumentos ou mecanismos, metodologias terapêuticas e produtos de higiene ou cosméticos, rituais religiosos ou de natureza
profana.
A maior parte do Azeite produzido, apresentava características que
tornavam difícil ou impossível a sua utilização para fins alimentares,
dada às metodologias de fabrico não serem adequadas:
- Com as condições de armazenamento e transporte demasiado longos, o Azeite atingia níveis de acidez ou de rancificação muito elevados, sendo então, muito utilizado na iluminação, lubrificação ou na
indústria do sabão.
Além disso, o Azeite é mencionado em quase todas as religiões da
Antiguidade, havendo inúmeras lendas e mitos a seu respeito.
A Oliveira era considerada símbolo da sabedoria, paz, abundância e
glória para os povos.
“Marcas Portuguesas”

dor mundial de Azeite, com um volume de vendas superior a 180 mil
toneladas/ ano.
Possui agora o maior Olival do mundo na Herdade dos Marmelos,
perto de Ferreira do Alentejo com 10 mil hectares de Olival e 10 milhões de oliveiras.
“ O Melhor Azeite do Mundo é português “

Em 1859, Alexandre Herculano escritor e historiador, arrendou a
Quinta de Vale de Lobos na região de Santarém para se dedicar à
olivicultura.
Com o objectivo de melhorar a qualidade do Azeite, introduziu inovações nos olivais e nos lagares, recorreu a tecnologia e a metodologias de transformação da azeitona importadas de Itália.
Criou a primeira marca de azeite embalado em Portugal o “ Azeite
Herculano “ comercializado é distribuído desde 1864.
Sendo também o primeiro Azeite a obter distinções internacionais
em Paris ( 1889) e Anvers ( 1894).
No final do século XIX. Já se encontravam no mercado diversas marcas registadas de azeite português.

Portugal investiu, (fundos perdidos ) na plantação do Olival, a evolução tecnológica e a qualidade do nosso clima, tornou possível produzir-mos azeites de melhor qualidade.
A título pessoal, desde a minha infância que estive ligado ao Olival,
apanha da azeitona, e com o azeite que a família obtinha graças ao
chamado rabisco ,”recolha das azeitonas que ficaram na Oliveira ou
no chão depois da apanha”.
Esta aproximação com o azeite e a profissão de Restaurador, que
abracei aos 15 anos de idade , permitiu-me adquirir um vasto conhecimento nesta área e poder utilizar os melhores Azeites na culinária
ou como tempero.
Os Franceses nunca foram grandes apreciadores de Azeite, não o
utilizavam na Cozinha, nem como tempero.
Os Restaurantes onde oficiei em França desde 1975, nem sequer
uma garrafa de azeite compravam.

A vida sem luz, não é vida.
“A vida é como uma candeia.
Se deixarmos acabar o Azeite,
ficamos completamente às escuras. Morre...”
Depois desta introdução sobre a história do Azeite, nunca é de mais
lembrar que:
É português o maior Olival do Mundo.
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A Empresa Sovena que comercializa o Azeite Oliveira da Serra, inteiramente detida por capitais portugueses, é o segundo maior opera-

Durante a minha missão consegui introduzir o Azeite Extra Virgem
0,5 a 1 grau máximo de acidez português, para temperos de saladas
e peixes. Para cozinhar e para as marinadas azeite comum com 1,5
graus de acidez.
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Este mês confeccionei uma receita de Polvo na qual o Azeite tem um papel importante. É com imenso prazer que a dedico a uma Grande
Senhora da família (Lusopress). Amante de polvo e Choco frito de Setúbal, Maria Luís Cazenave, com quem tive o privilégio de partilhar a
mesa algumas vezes, é o que pudemos chamar uma personagem da “sombra”.
De poucas falas é no seu olhar e no sorriso que as pessoas atentas podem compreender o sentido das suas palavras.
Mulher do conhecido Designer e Actor de Teatro João Cazenave aquém se deve a belíssima Lusopress Magazine, merece amplamente esta
dedicatória culinária, uma maneira de lhe agradecer por me ter aceite como um amigo.

Receita do mês

POLVO
À MARIA CAZENAVE

Para 4 pessoas.

1kg. de polvo
4 pimentos encarnados
16 tomates cereja
16 espargos
24 azeitonas pretas
1 cebola
1 raminho de alecrim (romarin)
6dl. de Azeite extra virgem (1 grau d’acidez)
Flor de sal do Algarve
Sal fino e Pimenta.

Preparação:

Lavar bem o polvo,
retirar os olhos e a bolsa de tinta.
Colocar numa caçarola, com água,
a cebola cortada em quatro
e um pouco de sal.
Deixar cozer em lume forte 45 minutos.
Retire o polvo, arrefeça em água gelada
e reserve no frigorífico.
Espargos, retire a pele (a partir do meio) e ponha a cozer em água e sal durante 20 minutes.
Retire e mergulhe os espargos em água com gelo (para parar de cozer) e guardar a cor bem verde. (reserve)
Corte os pimentos em 16 bocados, retire e guarde a pele, corte em pequenos dados as aparas e com a pele
faça 4 pequenas rosetas para a decoração.
Ponha uma frigideira em lume brando com um pouco de azeite e deixe aloirar os tomates cereja (reserve).
Junte um pouco de azeite e ponha os pimentos a confitar em lume brando (o azeite não deve ferver). Tempere de
sal e pimenta, retire deixando o azeite perfumado dos pimentos na frigideira. (reserve)
Corte os espargos em dois e passe delicadamente numa frigideira com um fio de azeite.
Corte o polvo em pedaços e ponha na frigideira com o azeite onde confitaram os pimentos.

Apresentação: (ver foto)
Mas pode apresentar de outra maneira.
No prato ponha uma roseta e as pontas dos espargos intercaladas com os pimentos confitados,
coloque o polvo como uma Duna e junte os tomates.
Ponha o resto do azeite na frigideira em lume brando (onde aqueceu polvo ) misture bem até atingir
a cor encarniçada.
No momento de servir tempere com o azeite perfumado de pimento e decore com azeitonas pretas, os pequenos
dados de pimentos e um raminho de alecrim.
Em cada prato junte um pouco de flor de sal do Algarve.
Pode acompanhar com um tinto Encostas Vale Godinho da Adega do Alveirão
que pode encontrar no Saveurs du Portugal em Achères.
Bom apetite
Até à próxima e protejam-se.
Victor Ferreira
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Artesãos de todo o país juntaram-se
e expõem numa feira virtual
A Mão - Mostra de Artesanato Online, é uma feira virtual que junta 27 artesãos
de norte a sul do país, e Açores, que em tempo de pandemia vende os seus artigos
através de uma página de Facebook.

A
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iniciativa partiu de dois amigos e artesãos que decidiram arregaçar as mangas com o cancelamento das feiras
de artesanato e outros certames onde habitualmente se juntam para vender os seus
produtos.
“Estamos parados, sem possibilidade de
vender às lojas ou em feiras, por isso foi
simples pensar em chegar às pessoas. Todos têm sites ou páginas de Facebook onde
mostram os seus produtos e, de certa forma, foi fácil de organizarmo-nos nas redes
sociais”, explicou à Lusa Filipe Meneses, o
mentor da iniciativa Mão.
A mostra teve início dia 25 de abril, vai prolongar-se até 10 de maio e, de acordo com
Filipe Meneses, nas primeiras 24 horas teve
bastante adesão, passado dos mil ‘likes’
(Gostos na página].
Segundo Filipe Meneses, os convites para a
participação na mostra foram feitos “pessoalmente, já que todos os artesãos se conhecem pois 95% participam habitualmente
em feiras”, reconhecendo que a intenção
era convidar mais pessoas, mas optou-se
por um número mais restrito.
Uma segunda edição não está posta de
parte dado, explicou Filipe Meneses, terem
“muitas pessoas interessadas, sobretudo
ceramistas, o que demonstra, de certa forma, a qualidade do nosso projeto”.

fb.com/MostradeArtesanatoOnline
Fonte: LUSA

A Mão - Mostra de Artesanato Online vai
estar disponível até às 24:00 de 10 de maio,
como se de um evento físico se tratasse, desaparecendo depois a página da rede social
e “só voltará a aparecer quando se decidir

realizar outra edição”, explicou.
“Queremos mesmo dar a ideia de ser um
espaço que as pessoas podem visitar só durante um período temporal. No último dia da
mostra a página desaparece”, referiu.
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PARIS - 2011

PARIS - 2012

TROIA - 2013

VIANA DO CASTELO - 2014
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AÇORES - 20

15
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LEIRIA - 2016

FIGUEIRA DA FOZ - 2018

FARO - 2019
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Diferenças
Descubra as sete diferenças entre a imagem da esquerda e a da direita. Não se esqueça que a imagem está refletida.
As soluções só no próximo número!
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Sopa de Letras

Descubra neste quadro e em todas as direcções (horizontal, vertical e diagonal) 19 nomes de desportistas nacionais

ARMINDO ARAÚJO
CARLOS LISBOA
CARLOS LOPES
COSTINHA
CRISTIANO RONALDO
EUSÉBIO
FRANCIS OBIKWELU
JOAQUIM AGOSTINHO
LUIS FIGO
MATATEU
NAIDE GOMES
NELSON ÉVORA
PAULETA
PEDRO LAMY
ROSA MOTA
RUI COSTA
TIAGO MONTEIRO
TICHA PENICHEIRO
VANESSA FERNANDES
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João Loureiro

Morreu dono do restaurante
português mais famoso de Newark
O proprietário de um dos mais antigos restaurantes portugueses de Newark,
nos Estados Unidos, morreu vítima do coronavírus.

João Loureiro era fundador e sócio do famoso restaurante Ibéria, um
dos mais conhecidos da emblemática e ‘portuguesa’ Ferry street. João
Loureiro estava internado no hospital de Saint Barnabas onde acabaria
por morrer. Figura de relevo da numerosa comunidade portuguesa de
Newark, João Loureiro nasceu em Vila Nova de Cerveira, vila minhota
da qual tem sido ao longo dos anos o principal benemérito. Ao mesmo
tempo que foi um dos principais promotores da cultura portuguesa no
estado de Nova Jérsia, João Loureiro também organizava eventos solidários com o objetivo de angariar fundos para as instituições da sua
terra-natal.
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Maria Teresa Lopes Simōes Ferreira

“Uma Mulher de Valor“

Maria Teresa Lopes Simōes Ferreira, tirou a reverência, o seu
coração cansado de lutar contra a doença deixou de bater.
Uma longa carreira como funcionária do Consulado e da Embaixada de Portugal em Paris, tendo sido nos últimos anos, assistente do carismático Conselheiro Social Doutor Victor Gil.
A Teresa, dedicou-se muito anos com o seu marido Manuel Ferreira, ao Movimento Associativo na Região Parisiense.
Grande democrata e lutadora pela Liberdade em Portugal, era
muito respeitada no seio da Comunidade Portuguesa por estar
sempre pronta a ajudar aqueles que necessitavam da sua intervenção administrativa, quer com Portugal quer com a França.
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Irmã do nosso grande amigo e colaborador Joaquim Alberto, a
Teresa, era uma Mulher da «sombra», não fazia nada pelos outros para dar nas vistas ou tirar proveito, foram muitos aqueles
que ajudou e que nunca souberam quem o tinha feito...
Teresa e Manuel Ferreira, que residiram muitos anos em Argenteuil, faziam parte do grupo de amigos que se encontravam
assiduamente em casa do conhecido Rogério Vieira à volta de
uma excelente refeição confecionada pela saudosa Ilda Vieira
no chamado «Château d’Argenteuil».
Ao amigo Manuel Ferreira, filhos, irmãos e restantes familiares a
Lusopress apresenta os seus mais sentidos pêsames. Que Deus
a receba no seu Reino para o descanso eterno.
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Regime Fiscal Residentes
Não Habituais – o que mudou?
O Regime dos Residentes Não Habituais (RNH) estabelecia a
isenção de tributação dos rendimentos provenientes de pensões obtidos fora do território nacional, o que conjugado com
as regras constantes da generalidade das convenções fiscais
celebradas com os outros países poderia conduzir a uma dupla isenção, não sendo estes mesmos rendimentos tributados
nos países de origem. Esta política fiscal era considerada pelos outros países como bastante agressiva o que gerou alguns
constrangimentos diplomáticos, tendo, em consequência, o Governo português procedido à sua alteração através da Lei do
Orçamento de Estado para 2020 (Lei n.º 2/2020 de 31 de Março)
que entrou em vigor no passado dia 1 de Abril.
O primeiro aspecto a salientar prende-se com a alteração ao Código de IRS, segundo a qual passa a aplicar-se uma taxa especial
de tributação de 10% aos rendimentos líquidos provenientes de
pensões quando não sejam de considerar obtidos no território
nacional e na parte em que os mesmos, quando tenham origem
em contribuições, não tenham gerado uma dedução aos rendimentos de trabalho dependente, mantendo-se, no entanto, a
opção pelo englobamento.
A segunda questão pertinente diz respeito ao facto de haver lugar à atribuição de um crédito de imposto por dupla tributação
jurídica internacional, quando tenha havido lugar ao pagamento
de imposto sobre estes rendimentos nos seus países de origem.
A terceira nota visa dar conta de que, por força das disposições
transitórias vertidas no art. 329.º da Lei do Orçamento do Estado, estas novas regras não se aplicarão a três tipos de sujeitos
passivos:
(i) Aos que já se encontrem inscritos como RNH junto da
Autoridade Tributária e Aduaneiro;
(ii) Aos cujos pedidos de inscrição como RNH já tenham sido
realizados e estejam pendente de análise;

170

(iii) Aos que sejam considerados como residentes, para efeitos fiscais, em Portugal, e tenham solicitado, ou venham
a solicitar, a sua inscrição como residente não habitual
até 31 de Março de 2020, ou até à mesma data em 2021,
por terem reunido, ou virem a reunir, as condições exigidas para tal, respectivamente, nos anos de 2019 e 2020.
Note-se que nesta última situação aqueles que venham a obter
o estatuto de RNH poderão optar quer pela isenção dos rendimentos auferidos a título de pensões, quer pela sua tributação à
taxa especial de 10%, de acordo com o regime que lhes seja mais
vantajoso. Tal relevará sobretudo nos casos em que nos países
de origem dos referidos rendimentos esteja prevista uma tributação dos mesmos a uma taxa superior à prevista no território
nacional.
Parece-nos assim que, apesar das alterações sofridas, o regime
fiscal de tributação dos rendimentos de pensões obtidos no
estrangeiro por residentes não habituais em Portugal, procurou acautelar os direitos daqueles cujas situações já se tinham
consolidado e bem assim as expectativas dos que solicitaram a
obtenção deste estatuto, criando também um regime transitório alternativo para aqueles que o venham a solicitar até 31 de
Março de 2021. Deste modo, continua-se a incentivar a inscrição
como RNH, cujo regime fiscal se aplicará por um período máximo de 10 anos, contado desde a inscrição como residente não
habitual, desde que em cada um desses 10 anos seja considerado residente (não habitual) em território português.
Se tiver dúvidas recomenda-se sempre o acompanhamento e o
apoio jurídico seguro no sentido de acautelar problemas futuros.
Deste modo, garantir-se-á a segurança jurídica neste tipo de procedimentos.

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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