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Lídia Sales — lidiasales@gmail.com

dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portugueses foi este ano comemorado de 
maneira mais modesta, mas sem nenhum de 

nós esquecer o seu significado. É também o dia da Lín-
gua Portuguesa, dos cidadãos e das Forças Armadas.

Como é implícito no nome, abrange as Comunidades. 
Contrariamente a muitas opiniões, Portugal não se es-
quece de quem, e não importa a razão, saiu do País, 
e assim «onde há um português há Portugal», fica a 
cada um de nós comemorá-lo e vivê-lo com patrio-
tismo.

E é em Portugal que todos temos o nosso pensamen-
to, onde esperamos em breve poder regressar, com 
festas populares ou sem elas, matarmos saudades da 
família, dos amigos, deliciarmo-nos com o peixe deli-
cioso que só na nossa terra encontramos, das praias, 
das paisagens que nos enchem a alma e nos fascinam, 
e para assim continuarmos deixo um alerta. Atenção 
aos incêndios que todos os verões devastam a nossa 
floresta e um Muito Obrigada aos Bombeiros de todo 
o país.

Boa leitura

O                                       
Portugal
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Carlos Oliveira 
é o novo Cônsul Geral 
de Portugal, em Paris

arlos Oliveira era, até agora, Embaixador de Portugal na Ar-
gélia. Também já ocupou o posto de Cônsul de Portugal em 
Versailles entre os anos de 1996 e 2000. Agora, assumiu as 

funções de Cônsul-Geral de Portugal em Paris. Em entrevista à Lu-
sopress, o diplomata vê a comunidade portuguesa em França com 
um olhar positivo, e diz sentir-se curioso pelas novas ferramentas 
informáticas do posto consular. “A minha vida foi sobretudo con-
sular, e as comunidades variam, naturalmente. No que confere à 
comunidade aqui em França, eu julgo que sofreu uma evolução po-
sitiva. Contudo, a evolução que tenha havido, estamos a falar de um 
intervalo de 20 anos, há alguns pontos que julgo ainda hoje serem 
verdade e comuns com o que encontrei no passado. Nessa altura, já 
servia um número bastante amplo de pessoas e associações, com 
vários departamentos. Desse ponto de vista, não me é completa-
mente estranho, muito pelo contrário. Agora, estou curioso com as 

C

Carlos Oliveira tem 55 anos, nasceu a 25 de outubro de 1964, em Vila Nova de Famalicão, 
e é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Ingressou na carreira diplomática 
no concurso de dezembro de 1989. Antes de ter assumido funções em Versailles, 
Carlos Oliveira esteve no posto na Embaixada de Portugal na Cidade da Praia, 
em Cabo Verde, e depois de Versailles foi Cônsul Geral de Portugal em Montreal, no Canadá, 
e Cônsul Geral de Portugal em Genebra, na Suíça. Exerceu também diversas funções 
nos serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, a mais recente 
das quais foi director do Serviço de Administração Patrimonial, na Direcção Geral 
da Administração. Era Embaixador de Portugal na Argélia desde agosto de 2016.

novas ferramentas que há”. Carlos Oliveira confessa que a primeira 
abordagem que realizou ao Consulado fê-lo ainda na Argélia, visi-
tando o site do Consulado em Paris. “De facto, parece-me que há 
coisas novas e modos de actuar que são diferentes. É um desafio 
interessante e, obviamente, tentarei conjugar um pouco as duas coi-
sas: os novos instrumentos e a experiência que tenho. Como referi 
há tempos numa mensagem, o tempo em Versailles foi para mim 
muito grato, gostei muito dessa permanência, fui sempre bem trata-
do e acolhido pela comunidade.  Só tenho coisas positivas a recordar 
desse tempo e agora julgo que seja um reencontro com esse tipo 
de realidade. Portanto, estou tranquilo, satisfeito e curioso relativa-
mente aos novos instrumentos que existem: informática acrescida, 
disponibilização do Consulado a partir de casa, e a informação que 
se coloca no site é também muito útil. Recomendo que as pessoas, 
de vez em quando, espreitem o site porque nós transportamos para 
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lá a maior parte da informação. Essencialmente agora, nesta altura, 
e nos últimos dois meses, o site tem sido para nós um instrumento 
fundamental. A comunicação social comunitária também me tem 
ajudado a passar essas mensagens. Julgo que com esses elementos 
novos e com aquilo que trago do passado, tenho esperança de po-
der estar à altura da função a desempenhar. 

Aproximar a comunidade dos actos eleitorais
Sobre os actos eleitorais da comunidade portuguesa, Carlos Olivei-
ra salienta que pretende encontrar um mecanismo para uma maior 
afluência às mesas de voto. Aumentar a participação eleitoral é o 
objectivo, apesar de ser um problema genérico a todos os portu-
gueses. “O lapso de comunicação não é daqui, é geral. Mesmo em 
Portugal existe esse problema. O diagnóstico deve estar feito, ainda 
não o conheço, mas vamos tentar encontrar os mecanismos para 
chegar ao maior número de pessoas. Dou o exemplo desta situação 

que agora vivemos, as pessoas ouviram os apelos e respeitaram, 
para proteger a própria comunidade. Eu quero dizer com isto que a 
comunicação é possível. As pessoas são sensíveis à necessidade de 
determinado tipo de comportamentos. Há hábitos que estão enrai-
zados? Sim, mas vamos tentar contrariar. Há, de facto, abstenção 
muito grande, mas vamos ter esperança que a mensagem passe e 
que as pessoas possam dar mais atenção a alguns aspectos. As pes-
soas têm mais preocupação com aquilo que é imediato porque tem 
efeito imediato, mas vamos explorar os instrumentos que temos, 
passar a mensagem o melhor possível, trabalhar de forma concer-
tada. Numa comunidade com esta dimensão, temos de procurar fa-
lar à mesma velocidade e com o mesmo objectivo. Se o Consulado 
funcionar melhor, a comunidade beneficia com isso. Por sua vez, se 
a comunidade tiver uma relação mais séria e mais próxima com a 
comunidade, mais compreensiva, isso leva o Consulado a produzir 
mais e melhor. Temos todos o mesmo objectivo”, sublinha. 

“Prefiro não pensar nesse número 
para não ficar assustado. 

É uma comunidade enorme, mas uma das 
coisas que reparei nestes 

dois meses ‘anómalos’ de trabalho 
é que há uma vitalidade da comunidade, 

uma extensão e presença gigante 
e que é um desafio adicional.”
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As novas funções
Entre Embaixador e Cônsul, para Carlos Oliveira, as funções são 
bem distintas. “São atribuições completamente distintas, até 
porque eu não tinha comunidade na Argélia. São distintas no 
trabalho que se desenvolve e também porque na Argélia tínha-
mos portugueses em trânsito, pessoas afectas a projectos de 
construção e outros. Desse ponto de vista, não há nenhuma se-
melhança. Quero agora valorizar o trabalho como Cônsul, ten-
ciono fazê-lo. É uma nova etapa, uma etapa diferente e é isso 
que me interessa e é isso que vou procurar fazer. Obviamente, 
cada coisa tem o seu tempo e o seu mérito. Todos temos de 
vontade de fazer bem, umas vezes corre bem outras não. O ob-
jectivo é fazer o melhor possível, e conto com todos para isso, 
porque ninguém faz nada sozinho. Fazemos em função, tam-
bém, daquilo que encontramos”.
O Consulado Geral de Portugal em Paris regista cerca de 600 mil 

portadores de cartão de cidadão. Um número bastante signifi-
cativo, mas que Carlos Oliveira encara de frente. 
“Prefiro não pensar nesse número para não ficar assustado. É 
uma comunidade enorme, mas uma das coisas que reparei nes-
tes dois meses ‘anómalos’ de trabalho é que há uma vitalida-
de da comunidade, uma extensão e presença gigante e que é 
um desafio adicional. Parece-me que há muita coisa a fazer. Do 
ponto de vista do serviço, é uma das preocupações que tenho, 
vou ter de me inteirar mais, e é isso que estou a fazer, procu-
rar saber em que  medida o serviço pode ser melhor. Temos de 
servir bem a comunidade, do ponto de vista administrativo, dos 
actos consulares, daquilo que podemos dar às pessoas. Acho 
que é importante criar uma vida mais fácil e um relacionamen-
to mais fácil entre o posto e aqueles que somos chamados a 
servir. Não estou a inventar nada, é um seguimento dos meus 
antecessores, de todas as pessoas que aqui estão e de todos 
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soas, nós todos contribuímos para o posto. Temos de seguir esse 
entendimento e mostrar proximidade, iniciativa para melhorar 
o atendimento do Consulado. Outro aspecto importante é para 
o exterior, ou seja, perceber em que medida a comunidade tem 
a sua dinâmica, pode ser apoiada pelo consulado nessa óptica 
e também o Consulado pode rentabilizar a comunidade nessa 
dinâmica. Há iniciativas que podemos fazer em conjunto, que 
podemos apoiar. Ainda não tenho um recorte sobre a comuni-
dade, mas aquilo que me foi dado a conhecer é que não faltam 
recursos que devem ser explorados”.

Acompanhar a vitalidade da comunidade
O agora novo Cônsul-Geral de Portugal em Paris afirma estar 
disponível para acompanhar os eventos realizados pela comuni-
dade e, como tal, valoriza este tipo de iniciativas. “Estou dispo-
nível para estar nos eventos, e assim farei. Mas é importante a 
dupla doação. Temos de valorizar aquilo que se deve valorizar, 
ou seja, projectos de qualidade, e vamos ajudar que essas ini-
ciativas ganhem dimensão. Não apresentem coisas sem quali-
dade na esperança de que eu goste, porque eu não vou gostar. 
Isto sendo muito franco. Vamos estar atentos, porque não sou 
só eu, existem outras pessoas. Dou um exemplo: há uns anos 
as associações gladiavam-se por quem tinha a melhor festa no 

mesmo dia. Acabam por ser duas pequenas festas, em vez de 
uma grande festa se se tivessem juntado. É preciso que as coisas 
tenham um sentido e nós, com todas as retificações e avaliando 
os cenários, vamos estar disponíveis. A valorização da comuni-
dade é fazer coisas de qualidade. Não tenho a ideia de revolu-
cionar, eu vou apenas pegar no que existe e tentar melhorar. O 
que existe parece-me saudável, tem dado boa conta e vamos 
seguir a mesma linha. Eu gostava também que os espaços do 
Consulado fossem mais dinâmicos. Como vai acontecer? Depen-
de das propostas que me trazem”, deixa a ideia no ar para a 
comunidade.

Pandemia Covid-19
Carlos Oliveira chegou ao Consulado praticamente ao mesmo 
tempo que a pandemia de Covid-19 chegou a França e a Portu-
gal. Aquilo que seriam dois meses de conhecimento da comuni-
dade, transformaram-se em dois meses de confinamento e de 
trabalho suplementar para ajudar todos aqueles que precisas-
sem de auxílio. “Eu entendo que nós fomos confrontados com 
algo que nunca na vida imaginamos que sucederia. A resposta 
tem sido a resposta possível, mas ainda assim estruturada e isso 
é motivo de nos sentirmos esperançosos. Apesar de tudo tem 
havido resposta, coerência na actuação, estamos a seguir tam-



9



10

Lusopress | GRANDE ENTREVISTA

bém as linhas do Estado francês porque estamos em França. 
Isso pode-nos animar, porque há uma actuação e, com sorte, 
vamos conseguir ultrapassar esta fase que é terrível para mui-
tas pessoas. Modificou muito a nossa maneira de trabalhar e 
de viver. Todos vamos fazendo reflexões sobre isto e, oxalá, 
tenha efeitos positivos também. Veremos o que o tempo vai 
trazer. Agora temos também como objectivo que tudo nor-
malize e deve continuar tão próximo quanto possível daquilo 
que já foi pelos aspectos positivos que isso tinha. Temos o 
direito de ter liberdade de circular, tenho esperança de que 
isso venha a suceder, as coisas estão a caminhar nesse sen-
tido. Felizmente, vai havendo uma melhoria progressiva da 
situação. Há receio e o desconhecido causa-nos inquietação, 
não sabemos ainda o que vai acontecer. Mas temos de confiar 
na comunidade científica e actuar em conformidade. O que eu 
notei é que a apreensão que eu tinha de não conseguir passar 
a mensagem,  não aconteceu”.

As comunidades como cartão de visita
Carlos Oliveira salientou ainda que a sua experiência diplo-
mática o faz perceber que as comunidades portuguesas es-
palhadas pelo mundo são o melhor cartão de visita de Portu-
gal. “Eu, ao fim de tantos anos a trabalhar nas comunidades,  
parece-me é que Portugal muito deve às comunidades. São 
as comunidades que melhor transmitem o que nós temos 
para dar enquanto país e identidade. Eu, fazendo parte desse 
conjunto de pessoas porque sempre andei pelo mundo fora, 
e muito aprendi pelos locais onde estive, espero que consi-
gam manter proximidade do país que é o deles, sem prejuízo, 
muito pelo contrário, trazendo vantagens à sua vida e ao seu 
sucesso pessoal e profissional, nos vários sítios onde estão. É 
extremamente agradável sentir acolhimento em lugares lon-
gínquos. Falei da Argélia, não havia comunidade, mas havia 
uma enorme ligação aos portugueses que lá estavam. Isso é 
sempre uma mais-valia e Portugal é reconhecido por isso. Es-
pero que enquanto Cônsul geral eu possa dar alguma coisa a 
essa comunidade, porque sei que a comunidade me quer dar 
muitas coisas enquanto eu aqui estiver”.
Numa entrevista franca, Carlos Oliveira preferiu não se pro-
nunciar sobre o ensino da língua portuguesa em França. “É 
matéria sobre a qual não me pronuncio, pelo menos agora. 
Não gosto de me pronunciar sobre aquilo que não sei. Ainda 
não tenho opinião. O ensino do português é uma preocupa-
ção de todos nós. Não quer dizer que não me preocupe com 
este assunto, é apenas uma questão de respeito pelas pes-
soas que se ocupam directamente disso. 
O que é fundamental é que se congreguem esforços para a 
promoção da língua, venham de onde vierem. Na medida do 
que eu for chamado a fazer, é uma matéria que me interessa”.
A todos os portugueses, Carlos Oliveira deseja sucesso, com a 
convicção de que o sucesso de uns é o sucesso de todos. L
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e que forma a pandemia de Covid-19 afectou o relacionamen-
to da Caixa Geral de Depósitos com os seus clientes?
O sector bancário é muito rodado naquilo que são os planos 

de contingência operacionais, obviamente que ninguém estaria à es-
pera de uma situação tão grave com um problema ao nível daquele 
que nós tivemos, que foi transversal. Mas, devido a essa capacidade 
que o sector tem de se movimentar, até porque tem obrigação de 
responder ao próprio Banco Central Europeu nesse sentido, nós te-
mos sempre activa uma célula de crise, que nos permite ensaiar e 
simular sistematicamente aquilo que se passa com exemplos entre 
nós e simulando situações menos agradáveis. Nesse mesmo sentido, 
apesar de nunca ter havido uma ligação directa com uma situação 
paralela, em que tudo foi transversalmente apanhado, a verdade é 
que nós sabíamos e sabemos como nos devemos comportar face a 
determinadas situações. Neste caso concreto, após termos ouvido 
as autoridades francesas, em particular as governamentais, o pró-
prio Banco de França e também a Federação Bancária Francesa, a 
par daquilo que reportamos à nossa casa mãe em Portugal, também 
temos obrigação de fazer porque temos um triângulo virtuoso – que 
envolve clientes, acionistas e colaboradores, nós actuamos como 
é habitual. O que efectivamente fizemos? Olhamos para o que se 
passava e dividimos em blocos – bloco sanitário, dos horários e de 
interacção com o cliente.

D

Nuno Luz de Almeida 
– Director-geral da Caixa Geral de Depósitos em França 

“CGD França está sempre 
com os seus clientes,
na linha da frente”

Nuno Luz de Almeida é o novo director-geral 
da Caixa Geral de Depósitos em França. 
Economista de formação, assumiu o cargo 
em Outubro de 2018, tendo antes passado 
por diversas instituições financeiras. 
Foi administrador do Banco Caixa Geral 
de Depósitos Espanha e também presidente 
do Concelho de Administração da CaixaNet. 
Em entrevista à Lusopress, falou do actual 
contexto que está a afectar a economia global, 
a pandemia de Covid-19, e salientou 
a preocupação do banco com os seus clientes 
e colaboradores.

Lusopress | ENTREVISTA
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Na componente sanitária nós preocupamo-nos sistematicamente 
com a saúde, em primeiro lugar, dos funcionários e clientes e, como 
tal, foi descobrir imediatamente locais onde houvesse máscaras. 
Como todos sabemos, muitas das vezes, foi impossível solucionar. 
Mas conseguimos, até com o apoio da casa mãe, com máscaras, 
luvas, com o gel e com coisas menos habituais, mas que também 
implementamos, como os acrílicos para fazer a divisão e atender o 
cliente salvaguardando eventuais situações de ambas as partes. Ti-
vemos também preocupações ao nível dos horários, fizemos turnos 
e, para isso, deixe-me dar uma nota, separamos completamente os 
balcões da sede. Nos balcões procuramos reduzir os contactos, di-
vidindo as equipas em duas partes. Também o que fizemos foi criar 
condições para que as pessoas pudessem vir desarticuladas com 
aquilo que são os transportes habituais. Sabendo nós que o sec-
tor bancário há-de ser sempre uma terceira área de risco, porque 
tirando a parte da saúde (hospitais e farmácias), e de distribuição 
alimentar, éramos nós que estávamos na 3ª linha de risco perante 
tudo aquilo que seria uma pandemia como entretanto houve, mas 

que felizmente está na sua fase terminal. Houve uma terceira preo-
cupação, que teve a ver com o distanciamento físico das pessoas 
relativamente aos seus locais de trabalho e criou-se aquilo que hoje 
é mais do que habitual, o teletrabalho. Criamos a possibilidade de 
interagir através dos canais digitais, dando conta disso aos nossos 
clientes. Procuramos também criar condições para não ser apenas 
questões via telefónica ou via imagem, através dos diversos aplicati-
vos que nos permitem estar à distância, mas criamos condições para 
aquilo que chamamos as VPR´s, que é aceder aos próprios sistemas 
centrais, mas com o mínimo de risco possível porque é nestas altu-
ras que surgem os principais ataques informáticos, que devem ser 
minimizados.
Criamos condições para os nossos próprios funcionários acederem 
aos locais de trabalho através da sua viatura própria, sem estarem 
preocupados com pagamentos de parques, tudo isso foi acautelado. 
Foi essa a nossa preocupação e o que esteve na ordem do dia. De-
pois, em simultâneo, tivemos as preocupações relacionadas com os 
clientes, uma vez que é devido a eles a nossa forma de viver. Em ter-
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ceiro, e último lugar, saber que o accionista tem de continuar a ser 
remunerado. Há uma coisa que é certa e os nossos clientes podem 
estar seguros de ter acontecido, todas as manhãs eu próprio tive o 
cuidado de perceber se estava tudo bem e dar força para continuar 
a trabalhar e assegurar que tudo aquilo que era feito até agora, inde-
pendentemente da situação, devia permanecer a ser feito: projectos 
e reports. Em suma, continuamos com aderência à segurança sanitá-
ria, continuamos a vir todos apesar do confinamento e não paramos 
qualquer tipo de serviço.

Estando nesta função desde 2018, o que sentiu quando lhe confiada 
a missão e quais foram as grandes dificuldades que encontrou?
Eu sou um optimista, é quase uma imagem de marca minha. Quando 
me foi dito com a maior tranquilidade do mundo que eu vinha para 
cá por causa de um conjunto de circunstâncias, a primeira reação 
que tive foi dizer que sim. A primeira coisa que temos de ter na nossa 
vida é o espírito de missão. Foi Paris, não é um local desagradável é 
verdade, mas posso dizer de forma tranquila que sabia as circunstân-
cias em que a nossa casa se encontrava, com alguns problemas so-
ciais, que são públicos e não vale a pena escamotear esse aspecto. A 
partir do momento em que cheguei, não havia a situação dramática 
que possa ter passado para o exterior. Encontrei uma situação que 
obviamente não era a óptima, não era agradável, havia problemas, 
mas estão completamente ultrapassados. O que foi feito? Foram as 
preocupações habituais ... uma casa não pode viver sem remunerar 
o accionista, sem que os seus clientes vivam satisfeitos e sem que 
os seus colaboradores vivam infelizes, seja qual for a razão. Nessa 
perspectiva, quando chegamos ao final de um determinado período 
com o resultado de rentabilidade bom, qualitativamente e quanti-
tativamente, tudo isso se desvanece e uma ou outra desmotivação 
por parte da equipa imediatamente desaparece, se é que existia. É 
substituída pelo inverso, por uma equipa ganhadora, que é capaz de 
ultrapassar toda e qualquer barreira, e projectar tudo aquilo que há 
de melhor em si. Neste momento, até ao final de 2019 ,em termos 
de rentabilidade de capitais próprios, a rentabilidade do activo, quer 
o que são os rácios habituais exigidos pelo BCE, e aquilo que são 
as nossas margens, quando comparados com o sector, estávamos 
acima da média e estávamos num nível do melhor que o sector tem: 
mais rentáveis, melhor média e melhores percentagens de crédito 
mal parado. Em termos práticos, foram os melhores resultados al-
cançados e, portanto, não há rigorosamente nada com o qual não 
possamos estar satisfeitos. 

A Caixa Geral de Depósitos assume-se como eficaz e exigente... mas 
por que razão os prazos para a cedência de crédito são tão morosos? 
Se calhar há mais do que uma razão. O que posso dizer é que o nos-
so serviço é diferente do que qualquer outra instituição. Temos um 
padrão e uma lógica de funcionamento que é o de olhos nos olhos, 
aperto de mão, numa relação individual com cada um dos nossos 
clientes, apesar de termos dezenas de milhares, mas sempre foi a 
nossa prática de trabalhar individualmente com cada um dos nos-
sos clientes. Portanto, cada caso é um caso. Foi por privilegiarmos 
a clientela com esse tipo de serviço, que ela também olha para nós 
dizendo que somos diferentes de todos os outros. Aqui dentro 
não temos algoritmos informáticos que nos dizem quando há um 
determinado pedido, em que introduzimos os critérios habituais e 
a resposta vem sim ou não. Aqui não somos binários na forma de 
trabalhar com os nossos clientes. Aqui trabalhamos caso a caso, in-
dependentemente de nos chegar uma primeira situação e em que 
temos de analisar mais profundo e ver se há condições, desde que 
sejam satisfeitos determinado tipo de critérios, coisa que não acon-
tece com a nossa concorrência. A concorrência trata as coisas de 
forma binária e transmite rapidamente a resposta ao cliente. Nós, 
é verdade que é mais longa a decisão, mas isto não nos retira esta 

(...)”Há uma coisa que é certa e os nossos 
clientes podem estar seguros de ter 
acontecido, todas as manhãs eu próprio 
tive o cuidado de perceber se estava tudo 
bem e dar força para continuar a trabalhar 
e assegurar que tudo aquilo que era feito 
até agora, independentemente 
da situação, devia permanecer a ser feito: 
projectos e reports”.
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característica de estarmos junto dos nossos clientes. Podemos dizer 
que, por alguma razão, nós continuamos a ver pessoas e empresas 
a bater-nos à porta e a querer abrir contas connosco. O número de 
clientes não diminuiu, em termos médios existe satisfação quanto 
ao serviço que prestamos. 

Com 48 balcões em França, para clientes portugueses e franceses, 
jovens e menos jovens, particulares e empresários, a CGD assume 
que quer chegar a todo o tipo de clientes?
Nunca tivemos como objectivo diminuir o número de balcões, em-
bora saibamos que um ou outro sendo menos rentável conviria, 
através de eventuais deslocações obter a rentabilidade que ali não 
tem. Mas também há o aspecto de missão, a própria CGD enquanto 
casa mãe não pode abandonar a rentabilidade, mas em alguns casos 

conseguimos sublimar a situação fazendo ver que há uma comuni-
dade de pessoas que é merecedora do nosso respeito e do nosso 
trabalho. Quanto aos mais novos, é um facto de que eles cada vez 
menos privilegiam a relação directa. Temos consciência que as novas 
gerações alteram comportamentos, as civilizações vão mudando. 
Em função disso mesmo, vamo-nos adaptando a essas circunstân-
cias, procurando através dos canais digitais, oferecendo serviços 
que esse mesmo tipo de cliente mais novo pretende obter.   

E têm procurado apoiar empresas e empresários?
Posso dar nota do que hoje existe. As autoridades puseram ao dis-
por uma linha para quem necessita da mesma. A nossa preocupação 
tem sido sempre servir melhor os nossos clientes. 
Numa situação tão difícil a todos os níveis, tivemos sempre a preo-
cupação de não emprestar a quem não nos desse garantias de es-
tar a gerir o seu negócio ou não soubesse gerir individualmente 
um financiamento. Nesta fase, seguindo esses mesmos critérios de 
rentabilidade, não deviam ser objecto de um crédito, mas digo que 
por questões óbvias temos acedido a fazer alguma coisa, nomea-
damente a empresas que identificamos que estavam a ser bem ge-
ridas, mas que tiveram problemas que são concentrados no tempo 
e que a preocupação maior é dar resposta à sua actividade, porque 
cada uma destas entidades trabalha com outros indivíduos que são 
os assalariados. Não podemos deixar de ter essa preocupação do 
dia-a-dia naquilo que é a nossa capacidade de decisão. Portanto, ren-
tabilidade sim, mas tendo consciência que neste momento a rentabi-
lidade será menor. Durante um ano, a taxa remuneratória da banca 
será de 0%. Sabendo de empresas que eram rentáveis, mas que ape-
nas o deixaram de ser por causa desta situação, nomeadamente no 
sector da restauração e turismo, porque não fechar os olhos? Acre-
ditamos que nesta fase devemos estar ao lado de todos aqueles que 

Lusopress | ENTREVISTA



19

necessitam, de acordo com os critérios que referi. Em 2007, 2008 e 
2009 houve uma crise que teve um impacto por toda a economia e 
ela nasce na banca. Agora é ao contrário. A banca não tem proble-
mas, quem tem é o tecido industrial e empresarial que está a sofrer 
as consequências de uma paragem, que se discuta ou não, ela existe, 
é concreta e real, tem as suas consequências gravosas e é altura de 
nós ajudarmos essa mesma economia que, do ponto de vista de há 
12 anos atrás nos ajudou a nós. Isto é um todo, as economias são 
organismos vivos e para poderem continuar a ser saudáveis tem de 
ser capazes de fazer a sua gestão o mais saudável possível. Volto a 
repetir: ser saudável não é sermos a Santa Casa da Misericórdia para 
quem não merece. Para quem merece, temos a obrigação de, apesar 
de haver uma diminuição na rentabilidade neste tipo de operações, 
ajudar o tecido empresarial, de acordo com o que tem sido solicita-
do pelas autoridades francesas e portuguesas e por todas as auto-
ridades que se encontram à frente dos destinos dos diversos países 
e também pelas autoridades do sector que estão preocupadas, mas 
apoiam a uma só voz o sector. 

Os portugueses podem continuar a confiar na CGD?
Naturalmente que sim. Aquilo que posso dizer é que todo e qualquer 
empresário, todo e qualquer particular, que venha bater à porta. Não 
nos podemos esquecer que a empresa é constituída por elementos 
humanos individuais. Cada empresa tem o seu director financeiro e 
o seu empregado, mas pode ver em nós individualmente falando, 
enquanto particulares, uma instituição que lhes garante duas coisas 
essencialmente: um serviço individual, não é algorítmico, face to face 
e, por outro lado, a nossa preocupação, dado que é servir também 
o accionista. O pior que nos podia acontecer é ter alguém que visse 
uma imagem contrária daquilo que acabei de dizer, não faria senti-

do. O que faz sentido é a nossa função e a nossa existência. Não é 
por acaso, de entre as empresas mais velhas, existe uma CGD que, 
na sua globalidade, tem século e meio e que, individualmente nas 
suas unidades no exterior, já fez mais de 100 anos. 

Quer deixar uma mensagem aos portugueses são vossos clientes, e 
aos que podem vir a ser?
A única coisa que posso dizer a todos os nossos clientes e àqueles 
que não sendo, mas que eventualmente poderão sê-lo, considerem 
que a CGD é e sempre foi uma pedra naquilo que é a sua existên-
cia. O que eu quero dizer com uma pedra? É algo que é pesada, é 
algo que também passa no tempo sem que haja qualquer tipo de 
desmoronamento. É uma pedra que consiste em suportar, é a sua 
durabilidade, é a sua qualidade, é aquilo que lhe permite existir con-
trariamente a um outro tipo de substância. Nós somos uma entidade 
que, face à nossa idade, não somos velhos no serviço, somos velhos 
na resiliência em tudo aquilo que são crises e em tudo aquilo que vai 
passando pelo mercado, estamos cá sempre. Vamo-nos cá manter 
sempre, nunca se esqueçam que quando nos colocam o estigma de 
demorarmos um pouco mais de tempo, porventura é exactamente 
por querer servir melhor. Tranquilamente, façam  as vossas escolhas, 
batam-nos à porta abrindo uma conta na CGD para quem não abriu, 
para quem tem pensem sempre naquilo que acabei de dizer. Desse 
ponto de vista serão sempre bem vindos e fazemos o cuidado de os 
colocar em pé de igualdade com tudo aquilo que são as melhores 
práticas do mercado, tudo aquilo que é mais importante para todo 
e qualquer cliente é poderem dormir descansados sobre as vossas 
poupanças, por um lado, e por outro lado dormirem descansados 
quando há efectivamente um problema, e agora estamos a viver um, 
mas nós estaremos sempre na linha da frente para vos ajudar. L
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Padre Nuno Aurélio
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Paris

Vai-se aliviando o confinamento 
e o isolamento social forçados e 
necessários. Mas o receio e a in-

quietação, a incerteza e a prudência, que 
a pandemia nos impôs, permanecem e 
podem ser uma oportunidade para reco-
nhecermos a estupidez e a inutilidade de 
tantos dos nossos comportamentos hu-
manos, individuais e sociais. 
A Quaresma e a Páscoa, para nós cristãos, 
foram celebradas em casa, de portas fe-
chadas. Como os discípulos de Jesus Cris-
to, após a Sua morte e nos dias que se lhe 
seguiram. Também eles foram tomados 
pelo medo, mesmo depois de o Senhor 
se lhes ter manifestado ressuscitado e 
vivo. Quantas coisas nos bloqueiam e em 
quantas situações somos encerrados, por 
medo ou desespero? Neste caso da pan-
demia, não é fácil gerir o receio e combi-
ná-lo, de forma saudável, com a confiança 
e a precaução.
Em Portugal, as celebrações religiosas 
com a participação do povo (e não ape-
nas para os católicos), retomam-se neste 
domingo de Pentecostes, como em Fran-
ça desde o fim-de-semana anterior.
A coincidência é feliz e poderosa: num 
50º dia da Páscoa, também os discípulos 
de Jesus estavam fechados em casa por 
medo (da perseguição) e fizeram a expe-
riência duma verdadeira libertação inte-

N rior e exterior. Saíram de casa e chega-
ram aos confins da terra.
Esta pandemia foi reveladora de várias 
coisas e exerceu uma força de humildade 
(humilhação) que nos deveria fazer re-
flectir e repensar a vida individual e co-
munitária.
Fez-nos ver, de forma brutal, como somos 
pequeninos e frágeis diante dum «sim-
ples» vírus, invisível ao olhar. Caímos do 
pedestal de um certo sentimento de do-
mínio da vida e de orgulho, em que mui-
tos se instalaram: «no meu corpo mando 
eu», «escolho quando e como morrer com 
dignidade», «faço o que quero e me ape-
tece»... De repente, descobrimos todos 
que afinal não somos donos de nada, não 
mandamos no nosso corpo coisa nenhu-
ma e até deixámos de poder fazer o que 
queremos, tão simplesmente como sair à 
rua ou dar um beijo... Pois é, somos pó da 
terra! E apesar disso, pela graça de Deus 
apenas (que as ideologias e o cientismo 
tecnológico não o conseguem) podemos 
realizar coisas imensamente belas. 
Fez-nos saber que a ciência e a tecnolo-
gia, que tanto glorificamos, não sabem 
nem podem tudo e que são limitadas. 
Sabemos pouco do vírus e não sabemos 
sequer se o chegaremos a debelar e elimi-
nar. Vamos aprendendo, humildemente e 
com pequenos passos, e assim devia ser 

Da Pandemia ao Pentecostes: 
e agora?

em tudo.
Fez-nos ver a morte de maneira brutal, 
sem a podermos esconder como habitual-
mente. As imagens de dezenas de caixões 
arrumados aqui e ali, os «comboios» de 
camiões transportando-os até às valas co-
muns em que foram sepultados e a ausên-
cia de rituais e da companhia da família, 
feriu-nos a alma: morte digna não é mor-
rer quando se quer, para não morrer de 
doença ou em sofrimento. Morte indigna 
é sim, morrer sozinho, sem uma palavra e 
um gesto de conforto daqueles que nos 
amam, porque proibidos de se aproxima-
rem. E foi essa solidão derradeira – e não 
apenas a de estarmos fechados em casa 
– que mostra que é amando e sendo ama-
do que nos dá dignidade, e não a ausência 
de sofrimento ou a total autonomia sem 
dependência de alguém.
O contágio global fez-nos ver como esta-
mos todos ligados e dependentes uns dos 
outros. E por isso precisamos de poder 
contar uns com os com cada um: ninguém 
está mais! Desde os cuidados médicos até 
ao acompanhamento dos mais pobres, 
passando pela assistência às pessoas iso-
ladas e sozinhas em casa, viu-se a grande-
za de uma humanidade que se distingue 
dos animais, não porque segue os seus 
instintos primários, mas porque é capaz 
de compaixão e misericórdia, de empa-
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tia e simpatia. Curiosamente, nesta pan-
demia, não se ouviu falar de eutanásia, 
nem os seus defensores ousaram sugerir 
que se desligassem respiradores ou que 
tal fosse proposto aos próprios doentes, 
para fazer o «jeitinho». No fundo, todos 
pressentimos o valor da vida de cada ser 
humano, como algo concreto e não como 
uma categoria ideológica e uma bandeira 
de revoluções da treta e de progressos de 
pacotilha!
Fez-nos ver, ainda, que as desigualdades 
sociais se mantêm entre ricos e pobres, 
mesmo numa pandemia que não poupou 
ninguém. Aqui em Paris, 20 paróquias em 
período de confinamento restrito distri-
buíram alimentos diariamente. Das pes-
soas sem-abrigo, que habitualmente são 
servidas, passou-se progressivamente 
aos jovens, às mães de família e às pes-
soas da classe média que, de repente, 
se viram sem trabalho e sem recursos. E 
muitos responderam para ajudar: 1600 
voluntários, entre as quais muitos jovens, 
responderam ao apelo do Arcebispo de 
Paris.
No entanto, a pandemia também revelou 
um certo egoísmo social. Como tudo aqui-
lo que é invisível, desconhecido e perigo-
so, o novo coronavírus provocou medo e 
inquietação, originou morte e sofrimento 
físico, psicológico e emocional. E mos-

trou a irracionalidade que se apodera dos 
que se deixam vencer pelo medo apenas, 
sem a confiança e o uso da razão neces-
sária. Alguns (ou muitos?) querendo ficar 
em casa, acusando de criminosos quem 
saía e até nos mandando ficar a todos fe-
chados, esperaram e exigiram que outros 
não o fizessem: todos quantos têm de as-
segurar os bens e serviços básicos à vida. 
Os profissionais de saúde, os agentes de 
autoridade, os condutores de transportes 
públicos, os trabalhadores das empresas 
de água, electricidade, gaz, combustí-
veis e telecomunicações (preciosa inter-
net...), todos os que asseguram a produ-
ção e distribuição de alimentos, ou que 
fazem a recolha de lixo e a limpeza pú-
blica, etc. «#Fiqueemcasa, sim, mas você 
não...». Pois... Há uma desigualdade na 
valorização dos serviços necessários ao 
bem comum. E até a percepção duma rea-
lidade esquecida: o bem de todos precisa 
do sacrifício pessoal de alguns. Se todos 
ficassem em casa, teríamos morrido de 
fome e miséria. Os invisíveis tornaram-se 
indispensáveis. E ainda bem.
Como será agora? Não sabemos muito 
bem. Dirigentes políticos e outros respon-
sáveis andam às apalpadelas procurando 
um caminho de saída. Será tudo como 
dantes ou não? Não sei. Mas seria bom 
que algumas coisas pudessem mudar e 

que esta experiência de tão grande sofri-
mento nos humanizasse. Pessoalmente, 
estou farto de redes sociais, facebooks, 
zooms, whatsapps, youtubes, etc. Foram 
úteis, claro. E muito! Mas não podem ser 
definidores da nossa humanidade. Não se 
podem tornar a companhia desejada, até 
porque também eles podem falhar.
Se não tivermos medo de morrer, não 
teremos medo de viver e vice-versa. Foi 
esse dom de vida para sempre, que nos 
liberta do medo de morrer e de viver 
amando e servindo, que Jesus Cristo 
veio dar ao mundo e no Pentecostes co-
meçou a derramar na humanidade. Feliz 
“contaminação”, a do Espírito Santo - 
comunhão de amor e vida entre o Pai e 
o Filho - como ensina e viveu o apóstolo 
São Paulo: «é este o fruto do Espírito: 
amor, alegria, paz, paciência, benigni-
dade, bondade, fidelidade, mansidão e 
auto-domínio.» (Gal 5, 22-23).
Da pandemia de um vírus mortal, passe-
mos ao contágio deste dom espiritual e 
divino, que o mundo precisa para se er-
guer renovado e mais humano. E, como 
Cristo depois de passar pela cruz e pela 
morte, sairemos das casas de sofrimen-
to e fechadas por medo, para uma vida 
de precauções e alguns cuidados, sim, 
mas sobretudo de liberdade, confiança 
e partilha. L
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A opinião de Carlos de Matos 
por um Portugal melhor

hegou a França com 18 anos, arrega-
çou as mangas e tornou-se num dos 
grandes empresários portugueses 

em terras gaulesas. O segredo, esse,  foi o 
trabalho árduo e constante. Agora, já na re-
forma, decidiu regressar às suas origens. Pa-
rar é uma palavra que não entra no seu vo-
cabulário, nem nas suas acções. Foi sempre 
com olhos postos no presente e no futuro 
que Carlos Matos encarou a vida. Orgulha-se 
dos portugueses e de Portugal, mas ao mes-
mo tempo identifica as diferenças do seu 
país de origem para aquele que o acolheu. 
São vários os investimentos que tem realiza-

Atento à realidade do país, são vários os assuntos sobre os quais Carlos de Matos 
tem opiniões a dar. A partir de Leiria, o empresário esteve à conversa com a Lusopress, 
manifestando preocupações, anseios e posições. Da política à Covid-19 mas, acima de tudo, 
por um Portugal melhor, Carlos de Matos mostra o seu ponto de vista com independência 
e liberdade. 

C do em Portugal e, apesar das dificuldades, 
não desiste de empreender e criar novos 
negócios no seu país. Apesar de ter morado 
em França a maior parte da sua vida, Carlos 
de Matos nunca pediu a nacionalidade fran-
cesa. Foi de forma confortável que iniciamos 
a conversa com Carlos de Matos. Havia mui-
to para falar e muito para ouvir. Preocupa-
ções, anseios, desejos e posições invadiam 
a cabeça do empresário português. Isto 
porque tem, constante, um olhar atento e 
crítico sobre a sociedade. São vários os te-
mas que lhe ocupam o pensamento, mas 
abordamos essencialmente cinco pontos de 
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conversa: o número e papel dos deputados 
portugueses, o respeito pelos emigrantes, 
a força (ou fraqueza) da lusofonia, a econo-
mia portuguesa face à Covid-19 e os constan-
tes apoios à banca. 

Os deputados portugueses
Não é à toa que este ponto vem à conver-
sa. Nem é à sorte que Carlos de Matos diz 
o que diz. Antes de olhar para a realidade 
portuguesa, o empresário comparou com 
outros cenários – França, Bélgica e Holanda, 
por exemplo. “Valia a pena começar por di-
zer que metade dos deputados eleitos para 
o Parlamento era mais do que o suficiente. 
Deviam ser menos, ganhar muito mais, mas 
serem obrigados a um regime de exclusivi-
dade. É inadmissível que além de deputados 
exerçam outras profissões. É promíscuo e 
perigoso”. Mas ainda neste ponto, não só 
Portugal tem deputados a mais, quando 
comparado com outros Estados Europeus, 
como a sua proporção não está devidamen-
te dividida. “Deixando a questão do número 
de deputados é importante referir que os 
emigrantes nunca foram tratados correcta-
mente pelo poder político. Os governantes 
só se lembram dos emigrantes na altura das 
eleições ou quando precisam das remessas 
de dinheiro enviadas do estrangeiro para o 
nosso país. É bem verdade que nos últimos 
anos, com este Governo e este Presidente 
da República, as coisas mudaram um boca-

dinho, mas a evolução ainda está longe do 
que é justo. Veja-se a questão do número 
de deputados eleitos pela emigração. Não 
se entende porque a emigração europeia 
só é representada por dois deputados, ao 
mesmo tempo que só um distrito de média 
dimensão tem entre 10 a 12 deputados. Quer 
outro exemplo que prova que falta ainda 
fazer muito para acabar com a discrimina-
ção negativa da diáspora? Eu dou-lhe outro 
exemplo: nas visitas de Estado há por regra 
um cortejo de empresários, nem um é da 
emigração. Temos de acabar com estas in-
justiças”.

“São vários 
os investimentos que tem 
realizado em Portugal (...) 
Apesar de ter morado 
em França a maior parte 
da sua vida, 
Carlos de Matos 
nunca pediu 
a nacionalidade francesa”.
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O exigido respeito pela emigração
Carlos de Matos viveu durante longos anos 
na primeira pessoa o papel da emigração. 
Sabe o que é abandonar o país a salto, sabe 
o que é estar num país desconhecido sem 
falar a língua, sabe o que são as verdadeiras 
necessidades. Ainda assim, Carlos de Matos 
encarnou o verdadeiro espírito de emigran-
te, arregaçou as mangas e ultrapassou todas 
as dificuldades com trabalho e persistência. 
Foi em França que construiu vida, assim 
como milhares de portugueses. Mas nunca, 
em momento algum, virou as costas à sua 
pátria, muito pelo contrário. O empresário 
entende, por isso, que pela importância so-
cial, económica e financeira que a diáspora 
representa para Portugal, merecia um Minis-
tro única e exclusivamente vocacionado às 
comunidades portuguesas. A quantidade de 
portugueses que se encontram espalhados 
por esse mundo é mais do que suficiente 
para um Ministério que os tutelasse e seria 
uma forma de consideração, “mais do que 
justa”, pelo interesse que os emigrantes 
têm para Portugal. Um apelo e sugestão de 
Carlos de Matos, para que numa próxima 
legislatura, seja um ponto a ter em conside-
ração. 

Moçambique e a Lusofonia
A questão de Moçambique não é indiferente 
a Carlos de Matos. Foi neste país que cumpriu 
o serviço militar obrigatório. Foi incorpora-

do a 24 de Abril de 1973. Obteve o posto de 
Primeiro-cabo e foi destacado para a guerra 
em Moçambique, na província de Tete (Ca-
hora Bassa), a 15 de Fevereiro de 1974, onde 
esteve até 17 de Fevereiro de 1975, tendo 
passado à disponibilidade logo depois no 
mês seguinte de Março. O que para muitos 
foi uma experiência traumática, para Carlos 
foi o melhor momento da sua vida. “Em Mo-
çambique, eu tinha a ideia de ir à caça, mas 
em tempo de guerra o Comandante não dei-
xava ninguém sair sozinho. Tive de assinar 
um papel como desertor para poder ir, mas 
conseguir ir à caça todo o tempo de guerra”. 
Hoje, quando olha para os países lusófonos, 
Moçambique é o caso que mais o preocupa. 
“Está a ser alvo de um grupo terrorista, com 
ramificações internacionais, ligado a movi-
mentos de religiosos fanáticos. A situação é 
dramática, as populações estão a sofrer mui-
to. Repare que Moçambique tem sido alvo 
de sucessivos ataques terroristas, suposta-
mente ligados a um grupo islâmico, que têm 
dizimado regiões muito pobres, comprome-
tendo todo o já difícil processo de desenvol-
vimento deste país. Está em causa a sobera-
nia de um Estado e a segurança de toda uma 
região. Longe dos holofotes internacionais, 
Moçambique está entregue à sua sorte, num 
processo que poderá conhecer uma perigo-
sa escalada de violência com impactos gra-
víssimos que podem alastrar a vários países. 
Só um movimento internacional liderado 

por Portugal poderá trazer um novo hori-
zonte à tragédia que ameaça Moçambique. 
Portugal, que tem o privilégio de ter um 
português à frente das Nações Unidas, não 
pode continuar a ignorar as suas relações 
históricas de grande amizade e solidarieda-
de com Moçambique”, deixou o alerta.

A oportunidade da Covid-19
É a crise por que todos estamos a atraves-
sar. Mas, na visão de Carlos de Matos, a pan-
demia de Covid-19 pode ser vista como uma 
oportunidade para a economia portuguesa. 
“Esta pandemia é uma oportunidade para 
Portugal olhar para a sua capacidade pro-
dutiva, apostar na agricultura e pescas, mas 
também na reindustrialização. Não pode-
mos estar tão dependentes do estrangeiro. 
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, das máscaras 
e das viseiras. A verdade é que se perdeu 
muito tempo, mas ainda vale a pena olhar 
para todas as oportunidades que se abrem. 
Em poucos meses, Portugal pode reconfigu-
rar 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 sé-
culo. Esta crise aponta um caminho claro: é 
preciso apostar nos produtos portugueses, 
da agricultura às pescas, da indústria ao co-
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mércio e serviços, temos que ter mais ambi-
ção. Não estamos condenados a entrar em 
recessão, não teremos necessariamente de 
voltar atrás. 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”.

Os sucessivos apoios à banca
Os apoios à banca é um dos pontos que 
mais revolta Carlos de Matos. “São o maior 
escândalo desde o 25 de Abril. Devia ser cria-
da uma comissão de peritos das melhores 
universidades, com especialistas nas áreas 
de economia e finanças, para que todos os 
portugueses soubessem quantos milhões 
têm sido desviados para a banca. Os nossos 
bancos vivem na manjedoura de benesses 
únicas, com administradores e quadros de 
primeira linha com grandes ordenados e 
chorudos prémios de gestão, mesmo em ca-
sos de prejuízos, num sistema onde sempre 
que há falências quem paga é o povo. Este 
sistema é uma anedota, um roubo consen-
tido e incentivado por um sistema que ex-
plora o povo, os mais desfavorecidos, com a 
cumplicidade e gestão dos políticos.
Os bancos sabem ... se a coisas correrem 
mal, se estiverem a caminho da falência, o 
Estado envia um colete salva-vidas carre-
gado de milhões e garantias. E todos vão 
andando, cantando e rindo. Assim não é 
possível um país andar para a frente, assim 
estamos sempre a marcar passo ou a andar 
para trás”, comenta. 
Hoje, com 68 anos, Carlos de Matos conti-
nua a dizer aquilo que pensa, sem medos 
nem receios. Sempre em prol dos emigran-
tes mas, acima de tudo, por um Portugal me-
lhor, o empresário continua na frente da luta 
pelo desenvolvimento do nosso país. L
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No sul de França, a Cabral & Carvalho 
destaca-se pela qualidade dos serviços prestados

oi no sul de França que a Lusopress 
foi conhecer a Cabral & Carvalho, uma 
empresa ligada ao sector da constru-

ção civil e vocacionada para obras de gran-
des dimensões. A partir de Sainte-Maxime, 
onde se encontra sedeada, a empresa tem 
vindo a destacar-se pelos vários anos de 
experiência neste segmento de mercado. 
Foi fundada pelo pai, mas hoje é Anabela 
Cabral uma das sócias e administradora da 
empresa. “O meu pai já tinha fundado esta 
empresa há vários anos, mas teve de dei-
xar de trabalhar por problemas de saúde”. 
Foi nesse preciso momento que Anabela se 
agarrou ao negócio do pai e lhe deu um fu-
turo promissor. Juntou-se a Jorge Carvalho, 
hoje sócio e um dos grandes pilares da em-
presa e responsável pelas obras realizadas. 
À Lusopress, Anabela garantiu que a empre-
sa se destaca pela qualidade dos serviços 
que presta. O crescimento, esse, vai-se cons-
truindo dia a dia. “A empresa todos os dias 
cresce, todos os dias são diferentes. É como 
um casamento, todos os dias construímos 
pouco a pouco, mas ainda há muito o que 
esperar da Cabral & Carvalho”.
Anabela garante, ainda, que o segredo para 
o sucesso passa pela simpatia e pelo profis-
sionalismo dos seus colaboradores. “Acima 
de tudo destaco a simpatia. Quando as pes-

A marca do bom trabalho português está em todo o lado. A Cabral & Carvalho é mais 
um exemplo de uma empresa de portuguesas que dá cartas no sector da construção civil. 
Opera a partir de Sainte-Maxime, no sul de França, e tem feito a diferença com a qualidade 
do seu trabalho.

soas são simpáticas, leais e trabalham bem, 
a empresa só tem a ganhar, porque a Cabral 
& Carvalho é constituída por todos os fun-
cionários que nela trabalham. Aqui todos 
são maravilhosos e sabem qual é a função 
de cada um. Todos são profissionais a 100%. 
O sucesso é também deles, que trabalham 
por nós”.
Um dos pontos de diferenciação no merca-
do assenta na qualidade dos serviços pres-
tados. “O trabalho é diferente, e nota-se 
quando se compara com outras empresas. 
Vê-se o trabalho, a perfeição, a honestidade, 
a simpatia, tudo isso está lá”, acrescenta. A 
administradora sublinhou ainda a ligação da 
empresa a Portugal. “A primeira ligação pas-
sa pelos funcionários, porque todos vêm do 
nosso país. Também gostamos de comprar 

Anabela Cabral e Jorge Carvalho, sócios da Cabral & Carvalho

Equipa Cabral & Carvalho
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produtos em Portugal, é uma forma de aju-
dar. França ajuda-nos de uma maneira, nós 
ajudamos Portugal de outra, e tudo está in-
terligado”.
Jorge Carvalho é responsável pelas obras 
no terreno e explicou as especialidades da 
empresa, assim como a importância da mão-
-de-obra portuguesa, que é mais especiali-
zada e produtiva. “Trabalhamos com clientes 
particulares, mas fazemos obras grandes e 
especiais. Estamos neste momento a fazer a 
construção do segundo Lidl nesta região do 
sul de França. Também trabalhamos em par-
ceira com o grupo Serip, que nos fornece es-
sas grandes construções. Tentamos ter mão-
-de-obra portuguesa porque é essencialmente 
especializada e produtiva”.
Sobre a crise sanitária que atinge boa parte das 
empresas, Jorge Carvalho diz-se preocupado 
sobre o retorno ao trabalho depois do confi-
namento, e sente que a produção jamais será 
a mesma. “É complicado para todos porque 
houve o período de confinamento e fomos 
obrigados a parar. Agora encontramos outro 
problema que é a falta de alguns materiais. 
Como fazemos construções especiais, alguns 
materiais vêm de fábricas que não estão aqui, 
mas sim no norte de França, e deparamo-nos 
com muita falta de produção. Com a produção 
mais baixa tentamos fazer outras coisas, mas o 
resultado não é o mesmo”, diz Jorge Carvalho.
É a partir de Sainte-Maxime que a Cabral & Carva-
lho continuará a marcar a sua diferença, nunca 
esquecendo as suas raízes portuguesas. L
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Luís Silvério & Filhos 
tem nova unidade de transformação

undada em 1987, a Luís Silvério & Fi-
lhos está agora a entrar numa nova 
era da sua história. Mas, antes disso, 

é importante recordar o início desta bonita 
história. O gosto pelo mar e por toda uma 
vida dedicada ao peixe estiveram na origem 
de uma empresa que vigora há mais de 30 
anos no mercado nacional. A Luís Silvério & 
Filhos teve início em 1987 e o seu crescimen-
to tem sido significativo até aos dias de hoje. 
O casal Luís e Odília Silvério são os fundado-
res do negócio e os responsáveis por uma 
actividade que muito respeita todos os pro-
dutos que provêm do mar. Luís Silvério nas-
ceu em Torres Vedras e desde cedo come-
çou a seguir os passos da família. “Já o meu 
avô vendia peixe nas aldeias”, diz. Como 

A Luís Silvério & Filhos tem uma nova unidade de transformação que promete fazer 
a diferença no mercado. O objectivo é ter produtos diferenciados no mercado. 
É um investimento de 16,5 milhões de euros e tem capacidade de 15 mil toneladas de peixe 
congelado, dez mil toneladas de peixe refrigerado e 840 toneladas de peixe salgado ou seco.
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bom discípulo  seguiu as pisadas do seu avô 
e adquiriu o gosto pelas lides piscatórias. 
“Larguei os estudos e fui trabalhar para Pe-
niche com o meu irmão. Ia muitas vezes para 
Lisboa e para a Ribeira Nova vender peixe, 
como motorista”, conta. Após um período a 
trabalhar com o irmão, com o  qual dividia 
uma sociedade em Peniche, Luís abre portas 
a uma nova experiência e parte para a Na-
zaré. É na vila portuguesa que o casal Odília 
e Luís se estabelecem e onde começam a 
construir a Luís Silvério & Filhos. “Os primei-
ros passos foram a trabalhar no duro, dia e 
noite, e com apenas cinco ou seis emprega-
dos. Primeiro começamos com um armazém 
pequeno e depois quando se fez o porto de 
pesca alugamos um armazém. Finalmente, 
em 1989, fizemos a fábrica de congelação e, 
em 1996, construímos um grande armazém 
dedicado ao peixe”, relembra. No que con-
cerne à actividade do negócio piscatório, a 
empresa dedica-se única e exclusivamente 
à comercialização do pescado fresco e con-
gelado. Agora, um futuro novo está a entrar 
pelas portas da Luís Silvério & Filhos.

Nova unidade industrial
É um projecto já pensado desde 2015, mas só 
agora está de portas abertas. Luís Silvério ti-
nha o sonho de construir uma nova unidade 
industrial e assim o conseguiu. Localizado na 
zona industrial de Valado dos Frades, o espa-
ço, num terreno de 33 mil metros quadrados 
e com uma fábrica com 9500 metros quadra-
dos de área coberta, permite sonhar alto. As 
antigas instalações, no Porto de Abrigo da 
Nazaré, vão dar apoio às lotas e às vendas 
a retalho. A ideia de Luís Silvério é ter pro-
duto praticamente pronto a consumir, sem 
precisar de grande preparação. “Este inves-
timento foi pensado para o futuro dos nos-
sos jovens e para a sociedade atual, onde 
todos trabalham e há pouco tempo para 
se preparar uma boa refeição. Quisemos 
ter um produto em que as pessoas chegam 
ao supermercado e levam para casa, que o 
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possam cozinhar sem ser preciso ter mais 
nenhum tipo de preparação no pescado. Va-
mos trabalhar vários tipos de pescado, fres-
co e congelado, por exemplo, Robalos, Dou-
radas, Garoupa e outras espécies, que serão 
totalmente limpos e tratados ao ponto de 
sal, prontos a cozinhar ou grelhar inteiros ou 
em filetes”.
Trata-se de um investimento de 16,5 milhões 
de euros, apoiado por fundos europeus de 
6,5 milhões de euros. A obra resulta do “so-
nho” do empresário Luís Silvério, que ambi-
cionava “ter a fábrica número 1 na Península 
Ibérica”. A capacidade de produção da nova 
unidade é de 15 mil toneladas de peixe con-
gelado, dez mil toneladas de peixe refrige-
rado e 840 toneladas de peixe salgado ou 
seco. Tal aumento da capacidade de arma-
zenamento e congelação permite à empre-
sa não depender da inconstância da pesca, 
equilibrando, desse modo, os níveis entre a 
oferta e a procura.
O projecto encontra-se concluído, mas a 
chegada da pandemia de Covid-19 veio 
atrasar em três meses o início da produção 
a 100%. A fábrica encontra-se já a produzir, 
mas apenas no terceiro trimestre do ano 
está a produzir na sua máxima capacidade. 

Tecnologia e mão-de-obra
Ambas são importantes, e ambas são es-
senciais ao funcionamento da Luís Silvério 
& Filhos. A aposta em tecnologia foi forte 
nesta nova unidade industrial. Está coberta 
com 1250 painéis solares fotovoltaicos com 
capacidade de 360 megawatts cada um. Os 
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painéis conseguem gerar 30% das necessi-
dades energéticas da fábrica, que também 
tem uma estação de tratamento de resíduos. 
No interior são várias as salas de congelação, 
de lavagem, tratamento do peixe, linhas de 
embalamento. Contudo, há uma sala que se 
destaca, a conhecida ‘Sala Branca’, uma sala 
para embalar peixe fresco que tem atmosfe-
ra renovável, o que impede a existência de 
bactérias. “A tecnologia é importante, mas 
a mão-de-obra também. As máquinas sem 
mão-de-obra qualificada não funciona. Neste 
momento, estamos a afinar a mão-de-obra, 
pois aqui nesta região não existiam pessoas 
com experiência neste sector. Estamos a pre-
parar as pessoas a pouco e pouco”.

Impacto da Covid-19
Para além do atraso de três meses na nova 
unidade industrial, a pandemia de Covid-19 
trouxe também impactos à restante acti-
vidade da Luís Silvério & Filhos. “Teve um 
impacto grande porque fornecemos alguma 
restauração directamente, mas também in-
directamente, porque temos clientes gros-
sistas como a Makro. Em Abril do ano passa-
do facturamos cerca de 2 milhões e 240 mil 
euros, este ano registamos um milhão e 400 
mil euros. Por aí vê-se a diferença”, atira.

A facturação anual da empresa ronda os 22 
milhões de euros, com a exportação a repre-
sentar 10% do volume de negócios, essencial-
mente para países com comunidades portu-

guesas. Com a nova fábrica deverá atingir os 
30%. Para tal, a empresa quer, por um lado, 
ganhar quota de mercado e, por outro, alargar 
a rede exportadora a outros destinos. L
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Quinta Alveirão

os vinhos biológicos 
da pequena aldeia de Chícharo
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A lveirão é a adega biológica da família Faria Vieira, que produz vinhos desde o século XIX na singular e pacata aldeia do 
Chícharo. Hoje, partilha os vinhos sob as marcas Encostas do Vale Godinho, Maximo’S e está a criar e implementar no 
mercado a marca Chícharo. É sob o lema de respeitar tudo e todos, que a Quinta Alveirão cumpre a missão de produzir 

vinhos fiéis ao terroir. O seu solo é o seu nome: “Alveirão”, é a designação popular das íngremes encostas calcárias brancas 
onde se encontram as vinhas. A proximidade da Serras D’aire e Candeeiros garante um clima quente, seco e solarengo. As 
vinhas nunca foram conduzidas em agricultura convencional estando, desde sempre, conduzidas em modo de produção bio-
lógica. Os vinhos são tratados por práticas enológicas minimalistas, deixando o vinho crescer e evoluir.

Foi a partir da pequena aldeia de Chícharo, em Torres Novas, que a Lusopress 
conheceu a Quinta Alveirão. Propriedade de cinco irmãos, da família Faria Vieira, 
estivemos à conversa com Rogério Vieira, emigrante em França e defensor 
da cultura biológica, a principal característica dos seus vinhos. 
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As vinhas estão na família desde sempre, 
contou à Lusopress Rogério Vieira, um dos 
cinco irmãos e sócio da Quinta Alveirão. 
Emigrante em França desde Abril de 1965, 
Rogério nunca perdeu a ligação com a sua 
terra natal. Agora, já reformado, divide o 
seu tempo entre os dois países e emprega 
boa parte do seu tempo na gestão da produ-
ção de família. Ao longo da conversa, foram 
várias as vezes que reforçou a importância 
de se tratar de uma produção biológica. “A 
diferença é enorme. Deixamos a natureza 
ao nível do melhor que encontramos. Desde 
há 50 anos que se tem estragado tudo com 
os químicos, mas, segundo a cultura bioló-
gica, o consumidor está seguro de apreciar 
um vinho de alta qualidade e sem químicos 
nenhuns”. O modo de produção biológi-
co obriga a família Faria Vieira a recorrer a 
meios orgânicos de produção, aproveitan-
do recursos disponíveis localmente, como 
estrume, infusões de fetos, cavalinha ou 
urtigas. A diferenciação dos vinhos é obtida 
não só pelas características edafo-climáticas 
do Chícharo, mas também pelo valores que 
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passam pelo respeito pelo meio ambiente, a 
ética, a preocupação económico-social e o 
desenvolvimento rural. Também a relação 
do Homem com o meio envolvente, a paixão 
pela vinha e pelo vinho, marca decisivamen-
te o “terroir” da Quinta Alveirão. 
“A nossa razão de existência e aquilo que 
nos caracteriza é esta produção biológica.  
Fomos os primeiros a ter uma vinha de cultu-
ra biológica na nossa região, pelo menos no 
nosso distrito. Temos cerca de 23 hectares 
em produção e vinhos só de topo. Não te-
mos vinhos correntes. Por isso, felizmente, 
temos ganho vários prémios no estrangei-
ro”, conta Rogério Vieira. A maioria da pro-
dução destina-se ao mercado externo, onde 
se destacam países como Alemanha, Ango-
la, Vietnam e Inglaterra. “Agora estamos em 
vias de conseguir exportar para a Suécia e 
Canadá”. Em Portugal, os vinhos Encostas 
do Vale Godinho, Maximo’S e Chícharo po-
dem ser encontrados na Grande Lisboa, Al-
garve e também na região do Porto. Clientes 
gourmet, nomeadamente hotéis e restau-
rantes de topo são o principal público-alvo. 
Para a família, o consumo de vinho biológico 
ainda está pouco enraizado na sociedade 
portuguesa. 
A marca Chícharo foi criada mais recente-
mente, como forma de autenticar o produto 
e homenagear a região onde é produzido. 

A pandemia de Covid-19 veio também preju-
dicar o negócio, condicionamento a venda 
de vinho. “Numa adega quando não se ven-
de vinho, não se tem fundos, e uma vinha ca-
rece de assistência diária. Por isso, estamos 
a atravessa uma crise. Quando não há co-
mércio, criam-se mais dificuldades”, reforça.
Neste momento, a família Faria Vieira ambi-
ciona tornar a produção cada vez mais autó-

noma, expandir o negócio dando a conhecer 
a marca a outros potenciais mercados. Mas, 
acima de tudo, querem manter a mesma 
qualidade de produção biológica. Rogério 
Vieira terminou a conversa, reforçando a 
importância da cultura biológica: “não hesi-
tem em consumir tudo quanto é biológico, 
porque a nossa saúde depende da qualidade 
dos nossos alimentos”. L
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Pedro Mendes 
é o rosto da experiência 

no ramo imobiliário no Mónaco

edro Mendes nasceu em 1972 no Por-
to e com apenas cinco anos emigrou 
com os seus pais para o Mónaco. É 

aqui que vive e trabalha até hoje. Com ex-
periência de 25 anos no ramo imobiliário, 
Pedro divide o seu tempo entre duas agên-
cias: a Mendes Immobilier, em Cap-D´Ail, 
uma pequena cidade francesa, e a Premium 
Properties, no Mónaco. Em entrevista à Lu-
sopress, falou um pouco da experiência imo-
biliária numa das regiões mais belas e caras 
do mundo. “Eu comecei a trabalhar no ramo 
imobiliário numa agência da Century 21 e era 
numa cidade mesmo ao lado do Mónaco e 
foi a minha primeira experiência. Compreen-
di rapidamente que o meu interesse era 
trabalhar no Mónaco, porque vivi sempre 
lá, tinha os meus amigos, os meus conheci-
mentos e aproximei-me de uma pessoa que 
já tinha lá uma agência e comecei a trabalhar 
no mercado do Mónaco dessa forma. Fiquei 
nessa agência cerca de dez anos. Depois, co-
mecei a tentar trabalhar para mim e montei 
uma estrutura própria, uma outra agência 
imobiliária com um sócio italiano. Até agora 
continuamos sócios, mas já faz dois anos e 
meio que decidi fazer o meu caminho e te-
nho a agência Premium Properties, onde 
agora trabalho”.
Para Pedro Mendes, trabalhar no Mónaco 
significa ter um modus operandi muito parti-
cular, sobretudo pelas exigências dos clien-
tes, de luxo, que querem ali ter uma habita-
ção. “O mercado imobiliário do Mónaco é 
um pouco particular porque há muita gente 
que vem de vários países. Tive a possibilida-
de de fazer negócios com pessoas bastante 
ricas que vêm investir no Mónaco. É uma 
maneira de trabalhar particular, os clientes 
são muito exigentes, mas há pessoas que 
têm muito dinheiro e conseguem ser bastan-
te simpáticos e compreensíveis em encon-
trar as coisas que eles querem. Graças a esse 
mercado, tenho bastante facilidade com os 
contactos e, nesse sentido, eu sei que faço 
sempre o máximo para ter uma boa relação 
com o cliente, seja mais ou menos simpáti-
co. Nós temos de nos adaptar. Com essa 

Foi a partir do Mónaco que a Lusopress esteve à conversa com Pedro Mendes, 
um emigrante português que faz sucesso no sector imobiliário nesta região. 

P
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maneira de trabalhar, tive a possibilidade de 
trabalhar e continuar a ter sucesso durante 
todos estes anos”.

Além de trabalhar no mercado imobiliário 
do Mónaco, o empresário também tem uma 
agência no Sul de França.  É gerida pela sua 
mulher, e por estar num mercado também 
próximo do Mónaco, é importante para a 
empresa. “É interessante poder trabalhar 
os dois mercados. Estar numa cidade perto 
do Mónaco dá a possibilidade de arranjar 
imóveis perto, é uma zona interessante para 
quem trabalha no Mónaco e não pode ter 
um apartamento caro. Todas as cidades em 
redor do Mónaco são um mercado interes-
sante para investir, porque há muitas pes-
soas a quererem viver perto. Nessas cidades 

também há casas e apartamentos de grande 
qualidade”.
Sobre a concorrência, Pedro diz ser concor-
rida e forte, com cerca de 140 agências imo-
biliárias no pequeno principado do Mónaco. 
“Há muita concorrência, de facto. Existem 
140/150 agências num território muito pe-
queno, mas, no princípio, quando comecei, 
consegui ter boa relação com todas e com 
as velhas agências do Mónaco e é por isso 
que foi sempre possível fazer o que tentei 
fazer: ter bons contactos e trabalhar com to-
das essas agências. Para mim, a concorrên-
cia não é bem concorrência. No Mónaco não 
há problema de trabalhar em colaboração 
com essas agências. É por isso que mesmo 
havendo muita concorrência, os clientes po-
dem não ser fiéis a uma, mas há sempre a 
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possibilidade de trabalharmos uns com os outros e sempre 
de boa relação”.
Sobre projectos futuros, espera desenvolver uma ligação 
mais próxima com Portugal. Também considera desenvol-
ver novos projetos para as suas atuais agências imobiliárias.  
“Por enquanto, tenho contacto com a agência de um amigo 
que conheci no Mónaco. Nós encontramo-nos porque ele ti-
nha um apartamento em Beausoleil à venda, saiu daqui para 
Portugal e começou a trabalhar para uma agência em Viana 
do Castelo e ocupa-se da zona de Viana, Póvoa de Varzim 
e tem relações com o Porto. Por enquanto eu tenho essa 
relação mais no norte de Portugal e não tive a possibilidade 
de desenvolver mais até ao Sul de Portugal, mas é algo que 
pode vir a acontecer no futuro.
Os projectos que tenho em mente é continuar a desenvol-
ver a minha agência no Mónaco e começar agora a traba-
lhar sobre a extensão do mar que vão fazer no Mónaco, 
onde o território vai ser aumentado  em cerca de 1/6 a mais 
do território actual. Será uma zona para construção de mais 
prédios, também terá uma marina, e casas  que vão estar à 
venda. O meu objectivo é desenvolver isso e fazer negócio 
com pessoas que estão interessadas em investir nessa zona 
e também no resto do Mónaco, porque há outros prédios e 
projectos de torres que vão estar à venda. No que diz res-
peito ao mercado francês, quero desenvolver mais a agên-
cia, e quem sabe ter mais agências noutras cidades e assim 
poder trabalhar uma zona maior”.
No final, Pedro Mendes deixou um convite para quem qui-
ser conhecer a região do Mónaco, que será sempre muito 
bem recebido. L

Lusopress | EMPRESAS E EMPRESÁRIOS
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PL Solicitors pronta a responder 
às necessidades dos seus clientes

oi em 1993 que o solicitador Pedro-
so Leal criou a PL Solicitors Interna-
tional Office®, empresa que integra 

um conjunto de profissionais na área da 
Solicitadoria e Advocacia, e que garantem 
ao cliente uma resposta e acompanhamen-
to em todas as questões legais, desde a 
realização de actos notariais, comerciais, re-
gisto, inventários, aconselhamento jurídico 
e ainda no domínio das execuções judiciais. 
Através do recrutamento selectivo, de pes-
soal técnica e administrativamente especiali-
zado, tornou-se efectiva a operacionalidade 

Fundada em 1993, pelo Solicitador Pedroso Leal, a PL Solicitors International integra 
um conjunto de profissionais na área da Solicitadoria e Advocacia, que garantem ao cliente 

uma resposta e acompanhamento em todas as questões legais. Com escritórios em Portugal, 
mas também em Paris, a empresa mantém uma forte ligação com a comunidade portuguesa.

F
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do escritório, o qual integra um conjunto de 
colaboradores licenciados em Solicitadoria e 
também de outras áreas jurídicas e adminis-
trativas, os quais são o garante da qualidade 
dos serviços prestados.
Em consequência da expansão da activida-
de, fundaram-se escritórios para o exercício 
da actividade de solicitadoria, também nas 
cidades de Tomar, Ourém e Lisboa, para 
além de Torres Novas. Em paralelo lançaram-
se parcerias de especial colaboração, nas di-
versas áreas jurídicas.
A actividade de solicitadoria, nas suas diver-

sas áreas de actuação solidificou-se, nomea-
damente, na área fiscal, comercial, notarial 
e registral, e em 2003 o escritório acompa-
nhou a reforma da acção executiva, criando 
um departamento com missão específica 
virada para as execuções judiciais. Num con-
texto de economia e de um mercado aberto, 
onde a capacidade profissional provada e os 
recursos por esta permitidos, aliado à leal-
dade, capacidade e qualidade dos serviços 
jurídicos oferecidos têm estes merecido a 
confiança dos seus clientes.
No seguimento da estratégia de internacio-
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nalização da marca, e com o objectivo de estar sempre perto dos 
seus clientes, comunidades portuguesas, em Portugal e no Estran-
geiro, a empresa apostou ainda nos mercados internacionais, no-
meadamente França, Suiça e Moçambique. Em 2014, juntamente 
com a Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise, a 
empresa passa a integrar o Hôtel d’Entreprises, em Paris. No mesmo 
ano, encerra o escritório de Tomar e inaugura um novo escritório na 
Nazaré. Em 2015, recebe a certificação de qualidade pelo sistema de 
normas NP EN ISO 9001:2008, tornando-se uma das primeiras em-
presas certificadas neste sector.
Foi com o próprio CEO da PL Solicitors International Office® que 
a Lusopress esteve à conversa, percebendo como a empresa está 
pronta a responder seguindo as actuais normas de segurança pela 
pandemia de Covid-19. Como ponto inicial de conversa, este a abran-
gência dos serviços que a empresa dispõe aos seus clientes: notaria-
do/contratos particulares, sociedades comerciais, fiscalidade, prepa-
ração de escrituras, arrendamento de habitação e não habitacional, 
registos, cobrança de créditos, gestão de condomínios, regulamen-
to de protecção de dados, consultas jurídicas e parcerias. “Presta-
mos serviços jurídicos em várias áreas e em vários ramos do direito. 
Com o nosso escritório em Champigny-sur-Marne temos uma liga-
ção com a diáspora importante e significativa. Com eles, quer com a 
diáspora, quer com os franceses, estabelecemos relações profissio-
nais respondendo a necessidades jurídicas em Portugal e em Fran-
ça”, esclareceu Pedroso Leal. 
Em consequência da expansão da actividade da empresa, surgiram 
naturalmente novas parcerias de especial colaboração, em diversas 
áreas jurídicas. É o caso de Paulo Lourenço, advogado de profissão 
que mantém com a PL Solicitors uma cooperação de vários anos e 
explicou à Lusopress o modus operandi da empresa na vertente de 
fiscalidade. “O escritório enquadra as situações, quer na perspecti-

va do rendimento, quer na perspectiva do património, também no 
consumo, se falarmos de empresa, faz esse enquadramento, iden-
tifica a situação e depois aconselha as pessoas sobre a melhor ma-
neira de ultrapassar os problemas”, começou por explicar, acres-
centando ainda que “recentemente o escritório tem vindo a ser 
consultado por via de determinadas obrigações declarativas que 
têm de ser cumpridas pela comunidade portuguesa em França, 
nomeadamente a obrigatoriedade de declarar as contas bancárias 
que têm em Portugal. Esta questão tem dois objetivos. Um que 
tem a ver com a tendência em toda a Europa Comunitária que é a 
história do branqueamento dos capitais, saber a origem dos rendi-
mentos e, por outro lado, dar a conhecer às autoridades francesas 
que os rendimentos são de fonte portuguesa, se foram ou não tri-
butados e como se elimina essa dupla tributação. É neste segmen-
to todo que este escritório se posiciona: dar apoio às pessoas no 
que diz respeito aos rendimentos que elas auferem e evitar que 
sejam duplamente tributados”.
Mesmo com o mundo a atravessar uma crise pela pandemia da Co-
vid-19, a PL Solicitors mantém-se disponível para os seus clientes, 
tendo adaptado o seu trabalho às novas exigências que se impõe. 
“Por força desta circunstância, utilizamos muto mais as ferramen-
tas informáticas, portanto, podemos ajudar os nossos clientes nas 
suas transacções em Portugal e resolver toda a problemática que, 
entretanto, possa surgir. O acesso ao nosso site solicitorspl.com dá 
a possibilidade de colocar questões, de fazer uma consulta online 
e de podermos tratar de toda a documentação sem qualquer des-
locação do cliente. Tudo isto é ocasionado pela pandemia e pela 
impossibilidade de as pessoas se deslocarem. É fácil relativamente 
à relação com os nossos escritórios em termos de ferramentas in-
formáticas. Já fizemos a nossa adaptação, podemos responder a 
elas”, conclui Pedroso Leal. L

Pedroso Leal Paulo Lourenço
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Empresa de luso-americanos fabrica 
embalagens para testes caseiros

primeiro projeto foi iniciado a meio de 
março, quando a Califórnia entrou em 
confinamento para mitigar a propaga-

ção da covid-19, e envolveu a produção em 
tempo recorde de 100 mil embalagens para 
os laboratórios da CoronaTest. “Nós fazemos 
embalagens de alta qualidade e eles queriam 
uma empresa local para trabalhar com eles”, 
disse à Lusa Fernanda Pereira, fundadora e 
diretora financeira da Spectrum Lithograph. 
“Estávamos muito atarefados e no próprio 
dia pusemos tudo em suspenso para fazer 
isto, por causa da importância dos testes”.
O projeto devia ter levado três semanas a 
completar e foi feito em três dias, disse a res-
ponsável, explicando que no total já produzi-
ram 200 mil embalagens para esta empresa. 
A Spectrum Lithograph, fundada em 1981 
pelo casal de portugueses, produz embala-
gens em grande volume para a indústria da 
saúde, beleza e alimentar. Chanel e Yves Saint 
Laurent são dois dos seus clientes habituais.
A empresa prepara-se agora para iniciar a 
produção para outra fabricante de testes 
caseiros de covid-19, que encomendou dois 
milhões de embalagens a um ritmo de 100 
mil por semana. Fernanda Pereira disse que 
teve de aumentar a sua equipa para lidar com 
o fluxo de encomendas, tendo agora 47 em-
pregados a tempo inteiro e cinco em tempo 
parcial. “Nunca tivemos um ‘lay-off’. Os nos-
sos empregados estão muito contentes, com 
a economia como está neste momento, nin-
guém foi despedido e têm feito muitas horas 
extraordinárias”, disse a responsável.
A Spectrum Lithograph é responsável por 
todos os aspetos da produção das embala-
gens, da impressão à dobragem, e as suas 
instalações ocupam cerca de 3.700 metros 

A Spectrum Lithograph, detida pelos luso-americanos 
Fernanda e Dino Pereira em Fremont, Califórnia, está 
a fabricar as embalagens para os testes caseiros
de covid-19 de duas empresas nos Estados Unidos.

O

quadrados. “Neste momento, temos traba-
lho até agosto e até estamos a recusar mais 
encomendas”, afirmou Pereira. “Estou muito 
otimista este ano, mesmo com o que está a 
acontecer. Muitos dos nossos clientes tra-
balham desde casa e continuam a funcionar, 
como se nada tivesse sido interrompido”.
As instalações da Spectrum Lithograph estão 
localizadas perto da fábrica da Tesla, em Fre-
mont, que reabriu sem autorização do con-
dado de Alameda na segunda-feira. Ao con-
trário da empresa luso-americana, a fábrica 
de Elon Musk não foi considerada essencial e 
estava encerrada compulsivamente. “A nos-
sa instalação é bastante grande”, explicou 
Fernanda Pereira. “Não teríamos continuado 
se não tivéssemos condições. Os emprega-
dos trabalham afastados uns dos outros, com 
máscaras e luvas, e temos uma empresa que 
faz limpeza profunda uma vez por semana, 
além das limpezas diárias”, acrescentou. “Es-

tamos a levar as precauções muito a sério”.
Fernanda Pereira nasceu no Faial, Açores, e 
o marido Dino Pereira nasceu em Lisboa. Co-
nheceram-se na Califórnia e gerem a empresa 
desde o início dos anos oitenta. “Somos bem 
conhecidos na comunidade portuguesa, va-
mos a todas as festas, ao Clube Atlético Por-
tuguês, todas as sopas, [as festas do] Espírito 
Santo. Estamos muito envolvidos”, afirmou. 
Uma das mais recentes iniciativas ligadas à 
comunidade foi a impressão e doação de 
mil livros de atividades para seniores à POS-
SO - Organização Portuguesa para Serviços 
Sociais e Oportunidades, em São José, como 
parte da campanha “Support our Elders” 
(Apoiem os nossos Anciãos) do Conselho de 
Liderança Luso-americano. Devido à pande-
mia, as Festas portuguesas têm sido cancela-
das por toda a Califórnia e não há indicação 
de quando os eventos nos salões portugue-
ses poderão ser retomados. L

Fonte: LUSALusopress | EMPRESAS E EMPRESÁRIOS
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Máscaras 
e batas cirúrgicas 
produzidas 
em Viseu
Fotos: LUSA
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letra da música dos REM que trauteávamos em 1987 tinha 
como refrão “é o fim do mundo como o conhecemos”. Na-
quela década, a minha geração deambulava alegremente en-

tre a queda do Muro de Berlim, os álbuns dos Pink Floyd, o live AID 
do Bob Geldof, a adesão à CEE e o Mundo parecia ser um infindável 
lugar onde todos os sonhos se realizariam e o inconformismo 
próprio da idade o seu maior catalisador.

Hoje, adultos, conscientes de um Mundo bem diferente, onde a luta 
entre o Bem e o Mal já é mais nebulosa, sem fronteiras e princípios 
bem definidos, somos tolerantes com a injustiça e deixamos de acre-
ditar que podemos fazer a diferença ou mudar o Mundo.

A maturidade sequestrou a ingénua inquietude e trouxe consigo 
o confinamento da rebeldia. O pulsar da vida e a energia que nos 
habitava desde criança, parece esmorecer e começa a dar lugar a 
um espaço mais sombrio e recôndito. Desenvolvemos este pseudo 
entendimento de um Mundo mutante, que achamos conseguir com-
preender e interpretar na plenitude. É uma realidade cruel! Tende-
mos a encontrar um espaço cognitivo em que nos auto explicamos 
que as causas pelas quais lutávamos acerrimamente, eram próprias 
da idade, algumas delas, simplesmente pueris. Mas que não passa-
vam disso, causas de uma adolescência e juventude mais apaixona-
da. Crescemos e viramos a face à escoliose moral. Assistimos, já sem 
revolta, à crescente intermitência no carácter humano.

Chegados aqui, o mundo como o conhecíamos acabou. Começar de 
novo e construir um novo normal parece paradoxalmente estimulan-
te. Mas nada se vai resolver se persistirmos nos erros do passado. A 
busca de um propósito na vida deve ser reformulada na experiência 
de vulnerabilidade que vivemos, e que apela ao que temos de mais 
íntimo. Nas palavras de António Gedeão o propósito surge em forma 
de poema e não tem idade nem tempo.

“Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida. Que 
sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola 
colorida entre as mãos de uma criança”.

A realidade nas organizações não é muito distinta, temos pessoas, 
personalidades, histórias de vida, emoções, e sonhos. O propósito 
que o líder cria tem que estar envolvido no sonho e ser maior que o 
ego, é a razão de ser. O contexto em que vivemos é de mudança na 
sua forma mais bruta, a incerteza na expressão mais contundente, 
o risco omnipresente, é a soma de todos os medos. E nós, pessoas, 
não passamos de seres imperfeitos, vulneráveis, que há muito vive-
mos numa redoma de conforto, na falsa ilusão de segurança e na 
constante expectativa de que corra sempre tudo bem. Liderar neste 
contexto significa alcançar a alma das pessoas, instilando-lhes um 
sentimento de compromisso e propósito no enfrentar dos desafios 
que vão surgir no horizonte. Será difícil, o momento é de tremenda 
adversidade mas também de coragem e de resiliência emocional.

Precisamos de líderes, mais que nunca!

Mulheres e Homens que saibam e arrisquem caminhar pelos novos 
territórios, que demonstrem naquilo que dizem e fazem que são 
autênticas e vivem uma vontade inabalável de cuidar das pessoas e 
das suas organizações.

Às escuras, ninguém vê nada, repete-se a escuridão que tende a am-
pliar-se e a confundir as pessoas. O líder tem que conciliar na palavra, 
na acção e no exemplo, realismo com optimismo. Tem que liderar a 
partir da frente e ser capaz de olhar com esperança. Fazendo-o com 
compaixão, servindo o propósito! Construindo o futuro no sonho 
mais alto, mesmo que o preço da liberdade seja a solidão.

É o fim do mundo como o conhecemos, mas há um novo em 
construção, e como em qualquer nascimento, todos os sonhos se 
oferecem para que possamos pular e avançar como bola colorida 
entre as mãos de uma criança. L

“É o fim do mundo 
como o conhecemos”

A

por Fernando Amorim
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À descoberta de Arouca: 
as raízes do empresário Dominic Fernandes

m concelho com muito para conhe-
cer e descobrir. Arouca pertence ao 
distrito de Aveiro e é um concelho 

cuja história se desenrola ao longo dos sé-
culos e cuja origem remonta aos 500 anos 
A.C., sendo diversos os vestígios históricos 
que comprovam a presença dos antepassa-
dos, nomeadamente os de origem muçul-
mana. Apesar disso, a história de Arouca 
ganha outro relevo com a fundação e cres-
cimento do Mosteiro, edificado no século X, 
e que incluiu na sua comunidade religiosa, D. 
Mafalda, filha do rei D. Sancho I, a partir do 
séc. XIII. Nesse sentido, quando se analisa a 
história do concelho, não se pode dissociá-la 
da história do mosteiro, ainda hoje monu-
mento de destaque no concelho. D. Mafalda 
trouxe ao mosteiro um resplendor nunca 
visto e ainda hoje sentido. Em 1513, D. Ma-
nuel I concede carta de foral ao concelho de 
Arouca, ao qual, mais tarde, viriam a ser ane-
xadas freguesias como Alvarenga, Fermêdo, 

Dominic Fernandes é um conhecido empresário da comunidade portuguesa em França. 
Dono da Bluetooth, empresa de importação e exportação de telemóveis, Dominic faz 
questão que a sede social da empresa seja em Arouca. É com orgulho e sentido de promoção 
que enaltece as suas raízes. Em plena crise da pandemia de Covid-19 não pensou 
duas vezes na hora de ajudar os seus conterrâneos. A Lusopress foi até Arouca falar 
com Margarida Belém, presidente do Município, e conhecer um pouco melhor este território. 

Lusopress | TERRITÓRIO

Burgo, Covêlo de Paivó, entre outras, sendo 
algumas delas pertencentes a concelhos vi-
zinhos, como S. Pedro do Sul. 
O concelho de Arouca abrange uma área 
com cerca de 328 quilómetros quadrados, e 
fica situado no extremo nordeste do distri-
to de Aveiro onde integra, juntamente com 
os concelhos de São João da Madeira, Santa 
Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Vale de 
Cambra a região do Entre Douro e Vouga, da 
região Norte de Portugal. As acessibilidades 
no concelho de Arouca continuam a ser um 
dos principais obstáculos ao seu desenvolvi-
mento. A configuração topográfica e geoló-
gica dos terrenos obrigou a traçados viários 
declivosos, estreitos e sinuosos e, por isso, 
muito acidentados e perigosos. Também no 
interior do município, as estradas munici-
pais, numa extensão de centenas de quiló-
metros, são, de um modo geral, sinuosas, re-
flectindo o carácter movimentado do relevo 
em que são construídas, pelo que tornam as 

deslocações demoradas, mesmo para uma 
distância curta. 
Margarida Belém é, desde 2017, a presiden-
te do Município de Arouca, depois de dois 
mandatos como vereadora e vice-presiden-
te, onde tinha a seu cargo os pelouros da 
educação, cultura, turismo, desporto e área 
social. Numa entrevista à Lusopress, deu a 
conhecer um pouco melhor as potencialida-
des do território que representa e da apro-
ximação com as comunidades emigrantes. 

Quais são as principais características do 
concelho de Arouca?
É um concelho extraordinário. É um territó-
rio que tem grandes potencialidades, temos 
procurado sentir estas várias dimensões do 
território: dimensão cultural, dimensão em-
presarial, e a dimensão turística também. 
Somos um território rural e que tem muito 
vincada a sua identidade e ruralidade. Numa 
grande parte do território, até porque te-

Serra da Freita
foto de Gabriel Soeiro Mendes/AGA
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Margarida Belém
presidente do Município de Arouca
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mos uma área muito extensa e dispersa, te-
mos uma população muito envelhecida que 
vive aqui nas aldeias em redor, mas somos 
um território que se orgulha muito das  suas 
raízes, da sua cultura. É um território que 
aprendeu a valorizar os seus diferentes pa-
trimónios. Somos um território muito rico 
do ponto de vista cultural e do ponto de vis-
ta humano e social. Nós integramos a redes 
de geoparques da Unesco porque somos 
detentores de valores raros a nível mundial 
e aprendemos a valorizar este património 
geológico, que nos permite estar neste pa-
tamar internacional. Sem esquecer a impor-
tância que tem o sector empresarial e indus-
trial para a criação de emprego e de riqueza. 
Temos várias zonas industriais bem equipa-
das e estamos a requalificá-las. Contudo, o 

nosso valor maior são as nossas pessoas, 
os nossos munícipes, porque são eles que 
permitem um território ser mais ou menos 
dinâmico. É uma população muito resiliente 
e que tem noção deste valor imenso que é o 
nosso património de Arouca e é nesse senti-
do que temos vindo a trabalhar todos. 

Do ponto de vista turístico há quem associe 
Arouca aos Passadiços do Paiva. Mas podemos 
afirmar que Arouca é muito mais que isso?
Efectivamente os Passadiços do Paiva per-
mitiram um posicionamento do nosso terri-
tório a nível internacional. Sem dúvida que 
é uma infraestrutura de relevância. Os Pas-
sadiços do Paiva são considerada a melhor 
infraestrutura de nível mundial de turismo 
de aventura. A nível europeu é o melhor 

projecto de desenvolvimento turístico. É um 
projecto impactante e que permitiu aqui ter 
uma grande atractividade e uma geração de 
grandes fluxos para este território. Permitiu 
uma distribuição destes valores e desta re-
ceita económica repartida por todo o conce-
lho. Sem dúvida que é o que tem mais impac-
to, porque é muito estruturante, mas temos 
também a Serra da Freita onde estão locali-
zados grande parte dos nossos geosítios, e 
temos outras atrações. Há muito para fazer, 
principalmente na valorização das dinâmicas 
das nossas aldeias, na nossa Mina de Rio de 
Frades e é nesse sentido que estamos a tra-
balhar. Mas, sem dúvida, que os Passadiços 
e a futura ponte permitem-nos manter um 
nível de competitividade a nível nacional e 
internacional, que é o que se pretende. 

Lusopress | TERRITÓRIO

Passadiços do Paiva | fotos de Tiago Martins

Frecha da Mizarela | foto Avelino Vieira/AGA



65



66

Ao nível do sector empresarial e industrial, 
que actividades se destacam no concelho?
Temos um sector empresarial muito diver-
sificado. A nível industrial temos a metalo-
mecânica, as madeiras e a construção civil. 
São estes os principais sectores, mas temos 
um conjunto de empresários muito resilien-
tes porque os acessos a Arouca não são os 
melhores. Mas são acessos há muito dese-
jados e vamos ver concretizados pelo me-
nos em breve uma parte desse troço, que 
vai ajudar à instalação de outras indústrias. 
É importante para as empresas ao nível de 
competitividade, porque trabalham com 
mais dificuldade que os territórios vizinhos, 
mas mesmo assim são competitivos, temos 
empresas PME´s de excelência e temos tido 
captação de novas indústrias e novas em-
presas para Arouca.

Podemos afirmar que a melhoria dos aces-
sos a Arouca é o grande desafio enquanto 
presidente da autarquia?
Sem dúvida que é um grande desafio. Vamos 
em breve assistir à assinatura da consigna-
ção da obra desta empreitada de 32 milhões 
das Infraestruturas de Portugal para permi-
tir esta ligação da zona industrial do parque 
de Escariz à A32. Essa é uma realidade. É 
uma concretização e vai ser um momento 
histórico porque é uma conquista de todos 
os empresários, do actual e dos anteriores 
executivos e de um conjunto de entidades 
que sempre lutaram para que este momen-
to fosse possível. Vamos continuar, porque 
precisamos da concretização do restante 
para permitir esta ligação e permitir a con-
clusão desta variante, que é fundamental, 
principalmente para o tecido empresarial. 
Também é um elemento facilitador para o 
turismo, mas nós já temos fluxos mesmo 
sem acessos. Agora, para o tecido empre-
sarial é sem dúvida importante, para quem 
tem de se deslocar para as unidades hospi-
talares e para quem tem de se deslocar em 

movimentos pendulares diariamente para ir 
trabalhar fora ou no território.

Arouca é um concelho de emigrantes? Que 
ligação existe com as comunidades lá fora?
Temos feito questão de manter contacto e li-
gação com quem está fora da terra, de várias 
formas. Temos comunidades de emigrantes, 
de arouquenses, no Brasil, França, Suíça, Lu-
xemburgo, espalhados por todo o mundo. 
Em todos os continentes temos arouquen-
ses. Principalmente nesta fase que ainda es-
tamos a viver, temos sentido que esta liga-
ção se manteve ainda mais forte. Foram os 
próprios emigrantes, que apesar de estarem 
em sofrimento, e alguns até sofreram antes 
da pandemia chegar a Portugal, que nos 

deram concelhos. Um dos nossos empre-
sários, o Dominic Fernandes foi um dos que 
através de uma chamada telefónica tentou 
auscultar de que modo é que poderia ajudar 
o Município ou as entidades nesta fase. Fê-
-lo numa fase muito inicial. Devo dizer que a 
chamada dele me alarmou. Na altura, Paris 
vivia já com muita intensidade e aquela cha-
mada alertou-me muito para os perigos que 
adviriam. Achei que foi um gesto extraordi-
nário de alguém que estava a viver e sabia 
com antecedência aquilo por que iríamos 
passar e este gesto foi também o gesto de 
outros emigrantes na cedência de habita-
ções para podermos apoiar as equipas mé-
dicas. Foi um gesto solidário que eu agra-
deço imenso. Recebemos equipamento de 
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Miradouro do Detrelo da Malhada | foto de Gabriel Soeiro Mendes/AGA
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protecção individual que foi essencial para 
o hospital, bombeiros, centro de saúde e 
equipas do município que estiveram na linha 
da frente. Esta ligação, este sentir as nossas 
preocupações, é uma ligação quase umbili-
cal e é extraordinário. Estou com uma grati-
dão que é realmente importante de realçar. 
Todas as notícias que fui dando neste perío-
do senti que eram importantes para aqueles 
que estavam longe, mas se importavam com 
os seus familiares. Fiz um apelo para não vi-
rem nessa altura e foi difícil fazer esse apelo 
porque sei bem o quanto difícil foi para eles 
na Pascoa não virem a Arouca, mas foi com 
um sentido muito grande de responsabilida-
de que os emigrantes acataram esse apelo e 
ficaram em casa, nos países de acolhimento. 
Espero que regressem a Arouca, agora, para 
verem os seus familiares, sempre cumprindo 
as regras e normas da DGS, mas que venham 
a Arouca, até porque precisamos desta dinâ-
mica. Estou muto grata a todos aqueles que, 
estando distantes, nos apoiaram, sentiram 
as nossas dores, sentiram o nosso sofrimen-
to e foram muito responsáveis. O meu agra-
decimento a todos eles, e em particular ao 
Dominic que, de uma forma muito volunta-
riosa, esteve sempre disponível e que ligou 
constantemente para nos apoiar sempre 
que fosse necessário. 

Como vê esta ligação em particular do Do-
minic às suas raízes? É importante para 
Arouca que a sua empresa [Bluetooth] es-
teja aqui sediada?
É importante, todos são importantes, mas 
sentir que quando são empresários jovens 
que têm a sua actividade e estão bem no seu 
país de acolhimento e não esquecem o seu 
país de origem, é especial. Tudo fazem para 
manter e deixar o seu território e os seus fa-
miliares orgulhosos daquela que é a sua fun-
ção e missão. Eu sei que a empresa continua 
a apoiar o FC Arouca, mantém a empresa 
com sede em Arouca, é a empresa que mais 
factura em Arouca, e é motivo de orgulho. 
Mantém as suas raízes e a nossa cultura 
sempre bem presentes. Estas pessoas são 
embaixadoras dos nossos territórios nos 
seus países de acolhimento. Sabemos bem o 
quão importante é esta ligação e queremos 
estreitar estas relações e continuar a man-
ter estes vínculos que são extremamente 
importantes, com certeza. 

Depois da pandemia de Covid-19, quais são 
os grandes desafios como presidente do 
Município?
São vários. As alterações climáticas é o maior 
desafio que temos pela frente. As alterações 
climáticas vão-nos obrigar, e nós temos um 
plano de adaptação às alterações climáticas 
e são várias as medidas preventivas e de 
mitigação. O Covid-19 é provavelmente o 

início de vários problemas a nível ambiental 
e de saúde que vamos ter pela frente. Isto 
obriga-nos a trabalhar aqui tendo sempre 
esta preocupação em várias dimensões. Os 
desafios ao nível das acessibilidades, da flo-
resta, a sustentabilidade do território a nível 
social, cultural, económico e ambiental. Para 
sermos um território sustentável, temos de 
trabalhar todas estas dimensões e este é o 
desafio. Preocuparmo-nos com as pessoas 
acima de tudo, e que estejam bem, se sin-
tam bem no seu território, que seja dinâmi-
co, de saúde e bem-estar, onde as pessoas 
gostem de viver. As questões ambientais 
estão sempre na linha da frente porque são 
elas que provavelmente condicionam todas 
as restantes. É nesse sentido que trabalha-
mos e precisamos do know-how de muitos 
empresários que também estão neste mo-
mento fora de portas do seu concelho e 
podem dar um excelente contributo mesmo 
no desenvolvimento de novos projectos. Os 
desafios vão ser imensos, mas estamos cá. 

os arouquenses são muito resilientes, muito 
activos e estamos cá para enfrentar esses 
desafios. 

Que mensagem quer deixar aos arouquenses?
Espero que todos continuem a amar o seu 
território porque esse é o principal ingre-
diente. Precisamos de estar todos alinhados 
e concertados para levar a bom porto os pro-
jectos que todos nós ambicionamos. Temos 
um território fantástico, rico do ponto de 
vista cultural, todos os arouquenses se orgu-
lham da sua identidade e só precisamos de 
estar como estamos: todos alinhados para 
poder daqui a 10/20 anos manter o mesmo 
orgulho e com um sentido de pertença e de 
valor daquilo que somos para continuarmos 
a trabalhar nesse sentido. Agradeço a todos 
os arouquenses que se portaram de forma 
extraordinária, é nestes períodos difíceis que 
se vê a capacidade e a resiliência das comu-
nidades. A comunidade portou-se de forma 
exemplar. A todos, muito obrigada. L

Mosteiro de Arouca | foto de Gabriel Soeiro Mendes/AGA

Praça Brandão de Vasconcelos | foto de João Martins
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A comunidades e daquilo que é permitido pe-
los governos e administrações escolares de 
cada um dos países de acolhimento. 
Isto não impede, no entanto, que esteja bem 
integrado numa lógica coerente que percor-
re vários graus de ensino, do pré-escolar ao 
superior, precisamente sob a tutela do Insti-
tuto Camões, que é quem tem a experiência 
mais sólida e competências reconhecidas 
neste domínio. E devemos acrescentar ain-
da, neste contexto de afirmação e valoriza-
ção da Língua portuguesa, o prestígio que 
lhes é conferido pelo ensino nas Escolas Por-
tuguesas nos países lusófonos e os cursos 
em cátedras, leitorados e protocolos com 
universidades em mais de 70 países.
A Língua portuguesa é, indiscutivelmente, 
uma riqueza imensa para todos os povos 
que a falam, porque os une, dá-lhes projeção 
global e é um fator económico relevante. Daí 
que seja da maior importância que todos os 
países da CPLP valorizem muito mais o peso 
e importância das suas diásporas. Através da 
Língua Portuguesa, cada um dos povos que 
a utiliza torna-se mais global como parte de 
uma rede planetária que dá para cada uma 
das culturas em que se exprime. É, por isso, 
uma Língua que tem capacidade de afirma-
ção fora das fronteiras de cada um dos paí-
ses onde é falada. 
Aquilo que poderia ser visto como uma des-
vantagem, que é a descontinuidade geográ-
fica dos países lusófonos, tem também o seu 
lado positivo, uma vez que garante uma in-
serção da Língua em todos os continentes. A 
aprendizagem crescente do Português é hoje 
um dado adquirido em muitos dos países vizi-

Paulo Pisco
Deputado do PS 

eleito pelas Comunidades Portuguesas 
na Europa 

A mais bela das Línguas
Língua portuguesa é a mais bela de 
todas as línguas, porque nenhuma 
pode ser tão bela como aquela que 

conhecemos melhor. É a língua em que nos 
exprimimos, compreendemos o que nos di-
zem e entendemos os nossos irmãos lusófo-
nos. É a única de que conhecemos todos os 
segredos, subtilezas e segundos sentidos. É 
uma língua que une vários povos e é falada 
em três dezenas de organizações interna-
cionais. E por isso é um ativo estratégico 
da maior importância, falado por vários mi-
lhões de portugueses, lusodescendentes e 
lusófonos espalhados por dezenas de países 
pelo mundo. É isto e muito mais que con-
vém lembrar no contexto em que recente-
mente se assinalou, pela primeira vez, o Dia 
Mundial da Língua Portuguesa.
Houve tempos em que não se valorizou esta 
imensa riqueza por causa do complexo asso-
ciado ao estigma da emigração, o que a re-
metia para um gueto. Quando finalmente se 
começou a valorizar o seu peso económico 
e cultural, tudo mudou e passámos a exibir, 
orgulhosos, o quinto lugar entre as línguas 
mais faladas do mundo, com perspetivas só-
lidas de expansão no futuro, passando dos 
atuais 260 milhões para cerca 350 milhões 
já em 2050, em virtude das dinâmicas demo-
gráficas, sobretudo em África.
O Ensino de Português no Estrangeiro, 
essencialmente dirigido aos jovens portu-
gueses e lusodescendentes, mas também 
muito frequentado por alunos lusófonos, 
é uma peça chave nesta arquitetura de de-
fesa e promoção da língua, não obstante a 
diversidade própria da estrutura das nossas 

nhos dos que falam a Língua, essencialmente 
por motivos de natureza económica. 
É inegável o grande potencial económico 
que a língua representa em termos de trocas 
comerciais e de utilização no espaço digital 
e, cada vez mais, no domínio científico.  Mas 
é importante sublinhar também o seu imen-
so poder de afirmação cultural, através de 
uma riquíssima e criativa diversidade na mú-
sica, na literatura, nas artes. Do fado à Bossa 
Nova, do samba às mornas, de Jorge Amado 
a Fernando Pessoa, de Germano de Almeida 
a Mia Couto, de Pepetela a Drummond de 
Andrade, de José Craveirinha a Luandino 
Vieira e tantos outros expoentes culturais 
em vários domínios. 
É uma língua falada em mais de 30 organiza-
ções multilaterais em todos os continentes. 
Nas organizações internacionais, a Língua 
portuguesa é fator de força e coesão: prote-
gemo-nos e defendemo-nos uns aos outros. 
O facto do Secretário-Geral das Nações Uni-
das ser António Guterres ou que o brasileiro 
Roberto de Azevedo seja o diretor-Geral da 
OMC é um orgulho para toda a lusofonia.
Língua Portuguesa é muito mais do que uma 
mera ferramenta de afirmação de uma iden-
tidade. É uma língua universal e pluriconti-
nental, que veicula culturas e identidades di-
versas, história e fraternidade. É uma Língua 
para todos os que a queiram aprender. 
E é esta a sua maior riqueza e a sua imensa 
força. Cabe-nos a todos saber defendê-la e 
projetá-la como uma grande Língua global 
que é, ainda por cima porque todos perce-
bemos que as suas potencialidades estão 
longe de estarem esgotadas. L
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Comunidade portuguesa em Macau 
envia 25 mil fatos de proteção para Portugal

material entregue na representação diplomática de Portugal na República 
Popular da China foi adquirido pelo montante de 4,25 milhões de renminbi 
(cerca de 556 mil euros), de acordo com um comunicado publicado na página 

da rede social Facebook da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau. 
A campanha Covid-19 - Portugal Conta Solidariedade para os profissionais de saúde 
dos hospitais portugueses resultou na angariação de mais de 4,66 milhões de pata-
cas (cerca de 540 mil euros), “tendo o Banco Nacional Ultramarino [BNU] doado o 
montante em falta”, indicou a Associação.
O material, que inclui 1,25 milhões de máscaras, foi adquirido a uma empresa chinesa 
e entregue no centro logístico da Embaixada de Portugal em Pequim, acrescentou. 
Os equipamentos de proteção, consoante as especificações do Ministério da Saúde 
de Portugal, vão ser “remetidos para os hospitais portugueses, num processo coor-
denado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde”, referiu.
A iniciativa, coordenada por uma Comissão Solidária que reuniu cerca de três deze-
nas de associações e instituições do território, contou com o apoio institucional do 
Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, da Agência para o Investimen-
to e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e do BNU. L

A comunidade portuguesa em Macau vai enviar 25 mil fatos de proteção para hospitais 
portugueses, adquiridos com o montante angariado na campanha solidária realizada 
em março e abril no território, foi divulgado. A comunidade portuguesa em Macau vai enviar 
25 mil fatos de proteção para hospitais portugueses, adquiridos com o montante angariado 
na campanha solidária realizada em março e abril no território, foi divulgado.

O
Fonte: LUSA

Fotos: LUSA
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Instituto lança projeto para manter vivas 
as Festas portuguesas na Califórnia

trabalho do Instituto liderado 
pelo professor Diniz Borges, 
intitulado “My Favorite Festa 

Moment” (“O Meu Momento Prefe-
rido da Festa”) irá decorrer até que 
os eventos recomecem. “As festas 
portuguesas que as comunidades 
emigrantes e lusodescendentes 
fazem através do estado são acon-
tecimentos significativos para a ma-
nutenção de elementos da cultura 
popular, mesmo da identidade lusa 
na Califórnia”, explicou à Lusa Diniz 
Borges.
O objetivo é “manter o espírito des-
tes acontecimentos vivo”, não só 
entre os mais velhos mas também 
junto das novas gerações. “As festas 
podem ser um elemento fulcral para 
a passagem de outras mensagens 
culturais, particularmente do novo 
Portugal”, afirmou o Presidente. 
Além do registo de memórias, a ideia 
é evitar o desvanecimento da força 
das tradições. “Corre-se o risco, em algumas comunidades, que um 
ano de interregno poderá significar a cessação da mesma [Festa]”, 
sublinhou o presidente. “Queremos que este projeto sirva para que 
isso não aconteça, através da memória e da reflexão para o futuro”.
Consoante as respostas, o Instituto planeia criar um espaço de de-
bate através de conferências virtuais e um ciclo dedicado a estes 
eventos além da pandemia, em parceria com a Luso-American Edu-
cation Foundation e outras instituições. “Queremos registar os mo-
mentos marcantes destas atividades”, disse o professor, “e simul-
taneamente abrir um espaço de reflexão que as mesmas precisam 
com alguma urgência com a metamorfose que se passa, diariamen-
te, na comunidade de origem portuguesa da Califórnia”.
Só em 2019, entre abril e novembro, foram realizadas mais de 100 
Festas portuguesas na Califórnia, o estado com a maior comunidade 
lusodescendente do país, cerca de 347 mil pessoas. “As festas são 
acontecimentos que promovem a gastronomia tradicional, a músi-
ca, uma ligação geracional da identidade portuguesa, mesmo nas 

O Instituto Português Além-Fronteiras lançou um projeto para recolher memórias 
das Festas da comunidade luso-americana na Califórnia, numa altura em que todos 
os eventos estão cancelados devido à pandemia de covid-19.

O
Fonte: LUSA

segundas e terceiras gerações”, descreveu o responsável, referindo 
que o objetivo é até “tentar que os mais idosos se lembrem de por-
menores que já não existem”.
Através de um formulário, os luso-americanos são convidados a 
partilharem o seu momento preferido vivido numa Festa, refletirem 
sobre a importância destes eventos da comunidade e fazerem su-
gestões de melhorias quando as celebrações regressarem. Podem 
também partilhar fotografias das suas experiências nas Festas. O 
Instituto PBBI (na sigla inglesa) está instalado na Universidade Es-
tadual da Califórnia, Fresno, e tem como uma das suas missões re-
gistar e arquivar o legado português no estado. Até ao início da pan-
demia de covid-19, decorria um projeto de recolha de histórias orais 
que teve de ser suspenso por tempo indeterminado.
Em paralelo, decorre uma iniciativa de registo das experiências da 
comunidade luso-americana durante o confinamento, intitulado 
“Our Community - Our Story - Our History” (“A nossa Comunidade, a 
nossa Estória, a nossa História”). L
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Conselho das Comunidades pede ao Governo 
apoio “extraordinário” às associações

conselho permanente do CCP apro-
vou uma “moção de apoio ao asso-
ciativismo nas comunidades, a fim 

de aconselhar ao Governo de Portugal para 
que efetive uma rápida e eficiente ação, 
visando o apoio extraordinário e urgentís-
simo às nossas associações nas comuni-
dades”, afirmam os conselheiros num co-
municado hoje divulgado. “As associações 
portuguesas, em todos os continentes, 
sob pena de encerramento e perda desses 
patrimónios (material e imaterial), urgem 
obter esse necessário apoio financeiro”, re-
forçou a nota do órgão do CCP.
Assim, os conselheiros recomendam ao 
executivo português que aprove um diplo-
ma legal, e faça a sua “ampla divulgação”, 
no qual preveja um “programa e apoio ex-
traordinário ao associativismo”, mediante 
uma candidatura à Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas. Esta entidade, 
por seu lado, deve “indicar critérios, requi-
sitos, prazos, controlo e valores a serem 

O

concedidos o mais brevemente possível”, 
adiantam.
O comunicado, assinado pelo presidente 
do conselho permanente do CCP, Flávio Al-
ves Martins, referiu que foi tendo em con-
ta os efeitos da pandemia provocada pelo 
novo coronavírus e “o quanto ainda afetará 
as comunidades portuguesas no estrangei-
ro” que os conselheiros decidiram aprovar 
a moção. Mas também tendo em conta o 
que “a projeção de Portugal no mundo im-
plica no apoio e na valorização das comuni-

dades”, e que, “nesse contexto, o associa-
tivismo constitui uma das mais importantes 
formas de organização social”. Porque, as 
associações de portugueses no estrangeiro 
são “polos de fomento e verdadeiras ‘em-
baixadas’ da ‘Portugalidade’ e repositórios 
de riquezas imateriais”, relembram os con-
selheiros na nota. E recordam também as 
preocupações que já tinham manifestado na 
moção de 19 de março, já sobre os proble-
mas vividos pelas comunidades portuguesas 
no contexto de pandemia de covid-19. L

Fonte: LUSA

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) pediu ao Governo português 
uma ação “rápida e eficiente” que permita um apoio “extraordinário e urgentíssimo” 
às associações das comunidades portuguesas no mundo, tendo em conta o cenário 
de pandemia de covid-19.

fique em casa
rester à la maison
stay at home
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Macau assinala Dia de Portugal 
com programa para evitar multidões

programa deste ano, que decor-
re de 04 a 28 de junho, contem-
pla “as atividades possíveis num 

contexto internacional afetado pela 
pandemia da covid-19 e com limitações 
de viagens”, salientou o cônsul-geral de 
Portugal em Macau e Hong Kong numa 
conferência de imprensa. Paulo Cunha-Al-
ves sublinhou o facto de este ano não se 
realizar a tradicional romagem à Gruta de 
Camões, no jardim com o nome do poeta, 
onde é habitual depositarem-se coroas e 
ramos de flores junto ao busto de Luís de 
Camões.
O cônsul-geral salientou que na defini-
ção das comemorações do 10 de Junho 

O
Fonte: LUSA

Exposições, música, literatura, mas sobretudo cinema vão marcar as comemorações 
do 10 de Junho em Macau, num programa pensado para se evitar multidões, 
devido às restrições associadas à covid-19, anunciou a organização.

– Dia de Portugal, de Camões e das Co-
munidades Portuguesas procurou-se se-
guir as recomendações das autoridades 
de saúde do território de “confinamen-
to social”, para se “evitar multidões”. 
O uso da máscara, a medição da tem-
peratura e a definição de uma lotação 
máxima em alguns dos eventos, como 
concertos e a exibição dos filmes são 
algumas das medidas avançadas pela 
organização, que integra, além do con-
sulado, a Casa de Portugal, a Fundação 
Oriente, o Instituto Português do Orien-
te e a delegação de Macau da AICEP - 
Agência para o Investimento e Comér-
cio Externo de Portugal.

O cinema parece ser a maior aposta, com 
a mostra “Indie Lisboa” e o “New York 
Portuguese Short Film e CPLP [Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa]”, 
além do cinema de animação dedicado às 
crianças.
Macau foi dos primeiros territórios a iden-
tificar casos de infeção com a covid-19, 
antes do final de janeiro. O território re-
gistou uma primeira vaga de dez casos, 
a partir janeiro, e outra de 35 a partir de 
março. Macau está sem registar novos ca-
sos desde 09 de abril. E atualmente não 
tem qualquer caso ativo, depois do últi-
mo paciente ter recebido alta hospitalar, 
em 19 de abril. L
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Cancelamento de atividades 
gera situação difícil para associações 
em França

nível financeiro, é um bura-
co enorme. Esta festa, como 
é muito grande e junta cerca 

de 30 mil pessoas, ajuda-nos para que 
possamos tapar certos buracos durante 
o ano de outras atividades que não são 
rentáveis”, afirmou Cipriano Rodrigues, 
presidente da Associação Portuguesa 
Cultural e Social (APCS) de Pontault-Com-
bault, em declarações à agência Lusa. A 
festa organizada pela APCS em Pontault-
-Combault, região parisiense, ia celebrar 
em 30 de maio a sua 45.ª edição, tendo-se 
tornado numa das datas incontornáveis 

“A
Fonte: LUSA

As festas e encontros que permitiam às associações portuguesas em França manter 
as suas contas equilibradas durante o resto do ano foram anuladas devido à covid-19 e 
os seus dirigentes pedem agora mais apoios às autoridades portuguesas.

da comunidade portuguesa em França, 
reunindo não só portugueses, mas pes-
soas vindas de outros países lusófonos e 
muitos franceses, curiosos para descobrir 
a cultura nacional.
Agora, com a proibição de aglomerações 
com mais de 10 pessoas em França devido 
à covid-19 - que já causou no país mais de 
28 mil mortos e mais de 182 mil casos - a 
associação teve de devolver dinheiro aos 
parceiros da festa e negociar os sinais já 
avançados aos artistas, o que coloca esta 
estrutura em perigo. “Temos um fundo 
de maneio, que nos serve de garantia 

para tudo o que fazemos. Mas como já 
tínhamos gastado uma parte na organiza-
ção da festa deste ano, vamos ficar com 
este fundo praticamente a zero. Vamos 
ter de ter muita atenção para que a asso-
ciação não vá à falência”, relatou Cipria-
no Rodrigues.
A associação dá aulas de português a 180 
alunos e faz trabalho de apoio social na 
região, tendo conseguido nos últimos 
anos os apoios institucionais da Direção 
Geral dos Assuntos Consulares e das Co-
munidades Portuguesas (DGACP) para as 
associações portuguesas no estrangeiro. 
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Este ano, a APCS foi mesmo a associação 
mais subsidiada a nível mundial. Do custo 
total da festa, que ronda 160 mil euros, 
36.750 euros seriam subsidiados pelas au-
toridades portuguesas. Outras atividades 
como o programa de apoio social também 
são apoiados por Portugal. “De há dois 
anos para cá, temos conseguido aceder a 
subvenções maiores. A subvenção para a 
festa, em princípio, não nos vão dar. Mas 
pode haver a possibilidade de um apoio 
caso estejamos com muitas dificulda-
des”, indicou Cipriano Rodrigues, que já 
contactou as autoridades portuguesas e 
a autarquia de Pontault-Combault para 
aceder a possíveis ajudas.
A Confederação das Associações Portu-
guesas em França (CCPF) estima que to-
das as associações da comunidade estão 
em ‘standby’ com compromissos finan-
ceiros já assumidos para eventos a rea-
lizar até ao verão. “Muitas associações, 
possivelmente todas, estão em ‘standby’. 
[...] Tudo depende muito se há ou não 
alguns compromissos financeiros que já 
foram realizados”, afirmou Marie-Hélène 
Euvrad, presidente da CCPF, em declara-
ções à Lusa.
A própria CCPF está em dificuldades, já 
que tinha planeado uma viagem linguís-

tica a Portugal (primeiro em maio e que 
agora foi adiada para julho) para 70 crian-
ças que estudam português e terá de 
pagar nas próximas semanas 4 mil euros 
para assegurar os voos, com a companhia 
aérea a defender que caso os voos sejam 
anulados pela instituição, o dinheiro será 
perdido. “Para nós é uma quantia imensa. 
Precisamos de um compromisso forte da 
parte das autoridades portuguesas, por-
que as condições são muito duras”, disse 
Marie-Hélène Euvrad.
Segundo fonte do gabinete da secretária 
de Estado das Comunidades Portuguesas, 
Berta Nunes, está a ser preparado “um 
apoio extraordinário” para as associações 
que estão a ajudar a comunidade portu-
guesa a fazer face à crise gerada pelo 
vírus e as associações em dificuldades 
não devem hesitar em sinalizar a sua si-
tuação junto dos postos consulares. “As 
associações podem sinalizar casos de ne-
cessidade aos postos consulares, mas a 
rede consular tem também conhecimen-
to do movimento associativo, cabendo-
-lhe proceder à análise e identificação 
dos casos de necessidade”, respondeu a 
mesma fonte às questões colocadas pela 
Lusa sobre os apoios previstos.
Com 1.800 sócios, a União Luso-Franco-

-Europeia (ULFE) de Dijon, é uma das 
maiores da Europa e a covid-19 deixou-a 
sem meios para fazer face às despesas 
mensais. “A nossa situação é um bocado 
complicada. Temos um prédio que é nosso 
e temos um grande crédito. Por enquanto, 
temos todas as nossas atividades cancela-
das”, afirmou António Costa, presidente 
da ULFE. Assim, esta associação lançou um 
apelo nas redes sociais para angariação de 
fundos junto dos seus utentes de modo a 
fazer face a este período pós-confinamen-
to. Para funcionar, a ULFE precisa mensal-
mente de 4.300 euros entre pagamento 
do crédito para a construção da sede, con-
tas e ainda atividades como o ensino da 
língua portuguesa.
António Costa não procurou apoio junto 
das autoridades portuguesas. “Não te-
mos nada de Portugal. O que nos disse-
ram sempre é que França não é Portugal 
e, por esse motivo, não nos dão apoio”, 
concluiu. L
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s fragilidades económicas e sociais de algumas franjas das 
nossas comunidades, não apenas na Europa, como também 
noutros pontos do Mundo, têm vindo a ser expostas de uma 

forma ainda mais evidente em consequência da crise sanitária pro-
vocada pela pandemia do Covid-19.

Muitos portugueses viram-se a braços com situações de enorme di-
ficuldade económica, por terem perdido os seus empregos ou por 
não terem de encerrar as suas empresas perante as medidas restri-
tivas que foram impostas pelos diversos Estados numa tentativa de 
conter as consequências deste surto viral.

Assim e neste contexto, o Grupo Parlamentar do Partido Social 
Democrata, apresentou uma pergunta ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, onde alerta exatamente para estas dificuldades dos 
nossos compatriotas residentes no estrangeiro e questiona sobre 
os apoios que o Governo tem preparados para os ajudar.   

Deixo-vos aqui o texto:

Notícias recentes dão conta de que na Suíça, na sequência da crise 
provocada pela pandemia da Covid-19, existem já portugueses a ter 
necessidade de recorrerem à ajuda alimentar das autoridades locais.
O alerta foi lançado por representantes das comunidades neste 
país, que afirmaram ter visto muitos portugueses a irem buscar os 
cabazes de ajuda alimentar numa iniciativa solidária que decorreu 
em Genebra.

Na Suíça residem atualmente cerca de 220 000 portugueses e mui-
tos desses nossos compatriotas, especialmente os que trabalham 
no setor da economia doméstica e os trabalhadores temporários, 
mesmo mantendo o seu emprego podem ter perdido com a crise sa-
nitária e as medidas restritivas que lhe sucederam, cerca de 80% do 
seu rendimento mensal o que, em muitos casos, levou a situações de 
carência económica.

Esta é uma situação grave e que vem exatamente ao encontro dos 
apelos que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tem 
feito ao Governo no sentido de reforçar os 

apoios sociais às comunidades portuguesas que têm vindo a passar 
por maior dificuldade, situação ainda mais agravada pelo surto viral 
que o Mundo teve de enfrentar.

Carlos Gonçalves
Deputado do PSD eleito pelas Comunidades

Este alerta que foi agora lançado em relação à Suíça não é, infeliz-
mente, um caso isolado, pois existem várias outras comunidades 
quer na Europa, quer fora da Europa, que, mesmo sem se saber 
ainda totalmente os efeitos desta crise, passam também por difi-
culdades económicas com muitos portugueses sem trabalho. Como 
sempre acontece, é nestes momentos que vem ao de cima o carater 
solidário das nossas gentes e, por exemplo em França, a comunida-
de organizou-se para ajudar os portugueses mais idosos ou os que 
vivem em locais mais afastados.

No Reino Unido, um conjunto de portugueses lançou também um 
Banco Alimentar para auxiliar famílias necessitadas, entre as quais 
se encontram já muitas famílias portuguesas que passam por dificul-
dades no seu dia a dia.

Deste modo e, tal como o Grupo Parlamentar do Partido Social De-
mocrata tem vindo a defender, é fundamental que se garanta, nas 
comunidades portuguesas, o apoio social e económico aos mais vul-
neráveis, aos idosos, aos carenciados, aos desempregados e a todos 
aqueles que se encontram doentes. Não podemos deixar de prestar 
uma atenção a todos os portugueses que residem no estrangeiro e 
que neste momento necessitam da ajuda do Estado português.

Assim, os deputados do PSD solicitam que o Ministro dos Negócios 
responda às seguintes perguntas:
Tem o Governo conhecimento desta situação na Suíça em que muitos 
portugueses se veem obrigados a recorrer à ajuda alimentar distribuí-
da pelas autoridades locais?
Tem o Governo conhecimento de outras situações idênticas noutras 
comunidades portuguesas?
Que medidas tem o Governo preparadas para apoiar estes portugue-
ses que se encontram em maior dificuldade económica nas nossas co-
munidades em resultado da pandemia da Covid-19?”

Caros leitores do Lusopress, esta já não é a primeira vez que deixo 
um alerta para os problemas reais por que passam as nossas gentes 
da emigração. Esta não é uma situação nova trazida pela pandemia 
da Covid-19. Infelizmente, existem portugueses nas comunidades que 
necessitam do apoio do Estado português e esses não podem ficar es-
quecidos, ainda mais, num momento tão difícil como aquele que todos 
vivemos. Como costumo dizer Portugal é um país repartido pelo Mun-
do e isso significa também que temos de ser capazes de ajudar todos os 
nossos compatriotas independentemente de onde residam.  L

Os apoios às Comunidades 
Portuguesas… ou a falta deles!

A
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Fernando Mendes
Local de nascimento: Lisboa
Onde vive: Portugal
Actividade: Actor e Apresentador

É dos rostos mais acarinhados da televisão portuguesa. Nasceu 
em 1963, em Lisboa, e ainda hoje recorda as felizes memórias de 
brincar na rua. “Hoje perdeu-se isso”, lamenta. Jogar ao berlinde, 
à bola, lançar o pião, jogar à apanhada eram coisas que enchiam a 
alma das crianças. Estreou-se no teatro em 1980, no Parque Mayer, 
na revista A Reviravolta. Seguiu-se passagens pelo Teatro ABC com 
algumas revistas e não mais parou a sua carreira. Nessa altura, sur-
giu também a oportunidade de fazer televisão com o programa O 
Foguete, com António Sala, Luís Arriaga e Carlos Paião. Entre no-
velas e programas, foram vários que o próprio Fernando já lhes 
perdeu a conta. Foram mais de 20 revistas, dividindo assim o tem-
po e carreira entre teatro e televisão. A Prova dos Novos marcou 
de especial forma Fernando Mendes. “Foi importante para mim e 
para a malta nova do meu tempo, porque serviu de rampa de lan-
çamento”. Há 16 anos que todos os dias podemos ver Fernando a 
apresentar o Preço Certo, na RTP1, sempre num registo único e ca-
racterístico. Também se tornou ‘empresário’ do teatro há quase 20 
anos, levando pelo país todo produções próprias. Neste momento 
tem em cena a peça Insónia, que dura há mais de dois anos. “Ao 
longos destes anos fiz muita coisa, e felizmente que fiz”. 
Com uma vida ligada às artes, o primeiro sonho de Fernando era 
ser jogador de futebol. “Tinha a sorte de conhecer as grandes fi-
guras do futebol dessa época, como o Eusébio, Manuel Fernandes, 
Yasalde, porque eram amigos do meu pai. O sonho do teatro vem 
mais tarde. Mas, claro, sendo o meu pai do teatro esse bichinho 
entrou e como eu via peças quase todos os domingos acabei por 
me apaixonar”. Hoje, confessa que não tem grandes sonhos para a 
sua vida, apenas quer continuar a trabalhar, ter saúde e continuar 
a divertir os portugueses. 
Na sua vida, a solidariedade também não fica esquecida. Para além 
das mais de 100 associações que o programa Preço Certo já aju-
dou, Fernando faz questão de ajudar também ele pessoalmente. 
“Quando posso vou a instituições, nem que seja só dar um beijo, 
abraço e carinho, porque as faz felizes e já é ajudar. Monetaria-
mente também ajudo de vez em quando algumas, mas o afecto é 
das coisas mais importantes, principalmente para os idosos. O meu 
programa também é visto pelas camadas jovens, mas é mais visto 
por pessoas idosas. Pelo carinho que têm por mim, sou obrigado a 
ir lá ter com eles e dar, pelo menos, um abraço”. Como não poderia 
deixar de ser, para si ser português “é um espectáculo”. Fernando 
gosta de Portugal e dos portugueses, mas deixa uma especial men-
sagem aos portugueses que estão espalhados pelo mundo.  “Ti-
veram de sair do país, muitos deles à procura de melhores vidas, 
passando anos muitos difíceis. Para eles, um grande abraço que sei 
que também me consomem a nível televisivo”.

Lusopress | PORTUGUESES DE VALOR 2021
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Francisco da Cunha
Local de nascimento: Colmeias, Leiria
Onde vive: Caldas da Rainha, Portugal
Actividade: Empresário

É natural das Caldas da Rainha, onde passou uma infância que apeli-
da de agradável, tendo sido um bom período da sua vida. Saiu da ter-
ra com 16 anos, mas lá viveu momentos muito agradáveis. Francisco 
Barros da Cunha Leal chegou a França em Setembro de 1967, emba-
lado pela situação de instabilidade política dos anos 60 em Portugal. 
Começou por trabalhar numa farmácia, mas rapidamente encontrou 
emprego na área para a qual tinha alguma formação: electricidade 
na área da construção civil. “Comecei num atelier a preparar mate-
rial das obras, mas também passei pelas obras”. Depois, Francisco da 
Cunha foi técnico de estudos numa empresa de instalações eléctri-
cas. Aí encontrou um futuro sócio, com o qual trabalhou durante dez 
anos, até à criação da sua própria empresa, a ALPHA TP, em 1983. 
Hoje em dia, a ALPHA TP, com o estatuto de sociedade cooperativa 
trabalha no ramo das infra-estruturas: estradas, aterros, saneamen-
to, iluminação pública, redes eléctricas.
“Se recomeçasse a minha vida agora, seria pouca coisa que muda-
ria”. Admite que tem receio, de uma certa forma, de não vir a ter 
tempo na sua vida para realizar todos os sonhos que tem, pois sente 
que ainda tem muito a fazer, seja a nível profissional e pessoal. Exis-
tem determinados valores que, para si, um ser humano não pode abdi-
car. “Honestidade, amor aos outros, sinceridade, trabalho. Não pode-
mos escapar a isso. Com isso não há razões para ser infeliz na vida”. 
Assim que chegou a França, integrou as primeiras equipas de futebol 
portuguesas, equipa que viria a designar-se Lusitanos de Saint-Maur, 
onde lá permaneceu durante 25 anos. Agora faz parte da direcção do 
Créteil Lusitanos e é compadre da Academia do Bacalhau de Paris. 
“Para mim ser português é dignificante. Ainda hoje, Portugal está 
a ser citado com muito relevo por todas as comunidades europeias 
e mundiais. É um gosto e prazer ser português. Estou há mais de 50 
anos em França e só continuo a ter nacionalidade portuguesa”. Por 
isso, deseja que todos os portugueses sejam felizes e que consigam 
realizar os seus sonhos, “assim como eu conseguir realizar alguns 
dos meus”.

Francisco Ramos
Local de nascimento: Soutelo, Vila Verde 
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresário 

Francisco Ramos nasceu em 1971, na freguesia de Soutelo, conce-
lho de Vila de Verde. Minhoto por natureza, é nesta região que tem 
explorado a sua actividade empresarial. Da infância recorda os jo-
gos de futebol e o convívio com os amigos, que eram muitos na 
altura, porque a maioria da sua família encontrava-se emigrada em 
França. Realizou o percurso escolar, mas começou cedo a acompa-
nhar o pai na empresa familiar de construção civil, a Artur Ramos & 
Filhos. “O meu pai sempre nos ensinou a sermos muito correctos 
com os clientes. O meu pai criou a empresa e depois nós criamos 
outra em 1994. Entretanto, criamos mais três empresas com acti-
vidade similar, mas todas pertencem a casa mãe - a Artur Ramos & 
Filhos”. Francisco Ramos tentou sempre evoluir pessoal e profis-
sionalmente na empresa da família e a prova é que hoje a empresa 
está a trabalhar em mercados externos, como Alemanha, Espanha 
e França. Afirma com convicção que sempre lutou pela vida, por-
que desde cedo sonhava poder ter bons carros, uma boa empresa 
e viver com algum conforto, objectivos que tem conseguido al-
cançar, sempre com trabalho, dignidade e respeito pelos outros. 
Tudo o que é iniciativas em Vila Verde conta o apoio de Francisco 
Ramos e, inclusive, presta um apoio mais personalizado a pessoas 
com deficiência. Para si, ser português, significa ter orgulho e va-
lor. Sempre cheio de força e vontade, Francisco Ramos encoraja os 
portugueses: “lutem, andem para a frente e nunca parem”.
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Horácio Miranda
Local de nascimento: Bragança, Portugal
Onde vive: França
Actividade: Empresário

A aldeia de Serapicos, concelho de Bragança, viu nascer Horácio 
Miranda a 22 de Fevereiro de 1976. Foi sempre um dos melhores 
alunos e sonhou até ser médico, desfrutando de uma infância 
cheia de coisas boas, própria de família numerosa de oito irmãos, 
mas vê subitamente pairar sobre si, nuvens negras, no dia em que 
perdeu a mãe, perdendo também a vontade de sonhar. Progressi-
vamente foi ultrapassando a tristeza e ultrapassada a mágoa, deu 
a volta à adversidade, mantendo-se focado nos estudos, que eram 
suportados por trabalho em França durante as férias escolares, a 
forma encontrada e bem demonstrativa do empenho e aplicação 
de Horácio. O destino fez com que conheça a mulher da sua vida, 
Sandra Miranda. E o amor tudo mudou. Horácio com 19 anos, e 
Sandra com apenas 17, decidem rumar definitivamente a França. 
Já instalados e ambos a trabalhar começam a pensar no alargar da 
família numa casa construída para garantir conforto aos rebentos 
de um amor forte e cúmplice. O primeiro filho nasce após um ano 
a viverem neste país, o segundo surge três anos mais tarde e estes 
belos rapazes vêm a família crescer com a chegada, desta vez, de 
uma menina. A vida foi sempre a rumar em frente, e já por conta 
própria torna-se empreendedor na construção de casas, projecto 
iniciado com três colaboradores, foi progredindo naturalmente 
ao ponto de, actualmente, serem já mais de 30 pessoas que estão 
envolvidas directa e indirectamente em construções modernas, 
alicerçadas no aproveitamento energético, pois corre nas veias a 
vontade de procurar mais e melhor. Não baixar os braços e saber-
mos batalhar por nós próprios, faz com que havendo honestidade 
e empenho tudo se alcança na vida. 

Francisco Teixeira
Local de nascimento: Celorico de Basto
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Francisco Teixeira nasce a 3 de Agosto de 1966, em Celorico de 
Basto, localidade essa que ainda hoje não abdica de visitar pelo 
menos uma vez por ano, salientando a sua forte ligação às suas 
origens. Contrariando a vontade do pai, optou por não continuar 
os estudos, tendo acompanhado o seu progenitor até França. 
Emigrou com 15 anos, iniciando-se logo de seguida no sector da 
construção civil. O infortúnio de um acidente de trabalho, faz 
com que decida criar a sua própria empresa, pois viu-se na impos-
sibilidade de continuar a executar as funções exercidas até então. 
Passaram-se já cerca de 15 anos e a empresa de Francisco Teixeira 
foi prosperando, continuando a laborar em território francês na 
construção e renovação de habitações. Tem permanecido forte-
mente ligado à comunidade portuguesa e refere a importância 
desta aproximação, pois é o elo que permite com que a mesma 
seja cada vez mais uma referência de negócio, bem patenteada 
na qualidade dos trabalhos realizados. As recordações que tem 
de Portugal são as saudades da sua infância, e salienta a sua pai-
xão por visitar anualmente a terra que o viu nascer, pois “as nos-
sas raízes carregamo-las desde que nascemos, e por mais longe 
que estejamos, estarão sempre presentes em nós”.
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Joaquim Machado
Local de nascimento:Guimarães, Portugal 
Onde vive: França 
Actividade: Empresário

Nasceu na freguesia de Santa Cristina de Longos, no concelho de 
Guimarães, corria o ano 1954. Foi criado nesta aldeia até aos seus 12 
anos, altura em que a família se muda para uma freguesia vizinha: 
São Lourenço de Sande, onde hoje Joaquim tem casa. Foi também 
neste período que aprendeu a trabalhar à mão, sendo hoje a sua 
profissão de vocação e paixão — carpinteiro e marceneiro.
A ambição fê-lo emigrar para França, onde se instalou no departa-
mento 92 e esteve um mês a estagiar. “Na altura faziam-se está-
gios de profissão e depois, em função do resultado, era atribuído 
um preço horário e o local para onde se ia trabalhar, fosse para as 
obras, oficina, ou outros locais. Eu fui trabalhar para um atelier”, 
conta. Algum tempo depois, decidiu enveredar pelo sector da 
construção, para conhecer um pouco esse mercado e ganhar mais 
dinheiro. Já depois de casar, trabalhou durante três anos como téc-
nico comercial onde fazia a instalação de máquinas e assistência 
técnica aos clientes, sempre ligado ao sector das madeiras. “Os 
meus clientes eram as grandes carpintarias e marcenarias, mas fi-
quei cansado de fazer muitos quilómetros e resolvi criar a minha 
própria empresa”. Depois de alguma prospeção de mercado, cons-
tatou que havia uma oportunidade na venda de móveis. “Criei os 
Móveis Franco-Portugueses, mas posteriormente alterei o nome 
para Móveis Elmo, para não limitar os clientes à nacionalidade por-
tuguesa”.
Ser correcto, cumpridor, trabalhador e respeitador foram as missi-
vas da suas vida. Ainda assim, faz parte da Academia do Bacalhau 
de Paris. Assume que ser português, para si, é um orgulho. “Ser 
português é ser uma pessoa trabalhadora, respeitada e respeita-
dora, como a imagem que temos em França”.Não devemos ter ver-
gonha de ser portugueses, nunca farei isso. Aliás, os meus filhos 
e os meus netos falam português, é uma forma de impor a nossa 
cultura”.

João Pinheiro
Local de Nascimento: Ilha do Faial, Açores
Onde vive: Estados Unidos da América
Actividade: Empresário

A ilha do Faial, nos Açores, viu nascer João Pinheiro, mas tem sido 
os Estados Unidos da América que têm presenciado a vida em-
presarial de sucesso deste português. Nasceu em 1942 e esteve 
nos Açores até aos 17 anos, altura em que se deu a erupção do 
Vulcão das Capelinhas, facto que o fez mudar de vida. “Na altura, 
o presidente John F. Kennedy instituiu uma lei especial para as 
pessoas afetadas pela erupção poderem emigrar para os Estados 
Unidos. O meu pai decidiu aceitar e viemos para aqui em 1959. 
A minha primeira lembrança é chegar aos Estados Unidos com a 
ideia de continuar os estudos, mas por norma os emigrantes não 
estudavam, iam logo trabalhar. Ao princípio esta ideia custou-me 
um bocado, mas hoje em dia sou feliz por estar onde estou e por 
ter duas culturas, a portuguesa e a americana”. Foi no Estado de 
Massachusetts que João Pinheiro se instalou e construiu o seu 
percurso de vida, pessoal e profissional. Começou por jogar fu-
tebol num clube semi-profissional, facto que lhe foi garantindo 
fazer alguns amigos e perceber como funcionava a sociedade 
americana. Algum tempo depois, já casado, juntamente com o 
seu sogro decidiu abrir uma oficina bate-chapas. Começaram ape-
nas duas pessoas, hoje são 22 colaboradores. “Ganhámos, com 
muito orgulho, o prémio de melhor oficina de South Coast Mas-
sachusetts. Nunca desiste dos seus sonhos e pensa não ter idade 
para os alcançar, independente do sonho. Impedido de continuar 
os estudos em jovem, foi há sensivelmente dez anos que conse-
guiu tirar um curso superior. “Tirei o curso por orgulho, não me 
serve de nada, mas eu queria ter este curso para poder realizar 
o meu sonho. Por isso mesmo, define-se como um homem com 
vontade de aprender para chegar cada vez mais longe. “Eu nunca 
estou satisfeito, mesmo com a idade que eu tenho estou sempre 
à procura de algo para melhorar e aprender. Nós temos de querer 
inovar e de aprender”.
João Pinheiro continua fortemente envolvido na comunidade 
portuguesa, tendo sido o fundador do Clube União Faialense e do 
Azorean Maritime. Foi também fundador de duas associações de 
bolsas de estudo para ajudar crianças portuguesas nascidas nos 
Estados Unidos. “Para mim é um orgulho próprio poder ajudar 
quem necessita, e ajudar alguém a realizar os seus sonhos”.
Admite ter um grande orgulho em ser português, açoriano e faia-
lense. “Também tenho muito orgulho de viver nos Estados Uni-
dos, país que me recebeu. Tenho duas culturas, mas nunca vou 
deixar a cultura portuguesa. Os portugueses que vivem em Portu-
gal às vezes não têm a ideia real do que é ser emigrante, e do que 
é viver fora do país. Nós que vivemos aqui, sentimos mais do que 
muitas pessoas que vivem em Portugal. Nós vivemos Portugal, 
nós gostamos de Portugal e temos saudades de Portugal”.
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José Manuel Fernandes
Local de nascimento: Lisboa
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresário

Nasceu em Lisboa em 1945, mas é natural de Matosinhos, onde pas-
sou toda a sua infância. Lembra-se, da sua infância, de todo um esfor-
ço da família para sobreviver e a sua passagem pela escola primária e 
secundaria. “Essa infância para mim está muito viva”. A engenharia 
é a base da Frezite, e é a paixão de José Manuel Fernandes, o rosto 
do grupo. Fez uma formação a partir da escola industrial, sendo li-
cenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP/Universidade do Porto 
e bacharel em Electrotecnia e Máquinas pelo ISEP. Com 14 anos de 
idade, começou a trabalhar na indústria de bens de equipamento e 
transaccionáveis, tendo-se mais tarde especializado em áreas liga-
das à produtividade, controle numérico, gestão de investimentos 
em ambiente CNC pela ADEPA, em França, gestão empresarial pelo 
CIFAG/IAPMEI. “Eu, desde novo, apercebi-me que a transformação 
dos materiais e as skills da indústria era a minha vocação. Sou um 
engenheiro nato e, sobretudo, virado para a área da produtividade. 
Costumo dizer muitas vezes, em conferências, que entre dois pontos 
só defendo a linha recta. De maneira que fazer uma curva é perder 
tempo, dinheiro e aumentar os custos”.
José Manuel Fernandes é autor de vários artigos sobre estratégia 
politico-empresarial em semanários económicos, além de conferen-
cista com múltiplas intervenções em Portugal e no estrangeiro. Em 
1978 fundou a Frezite e desde 1976 que está ligado ao movimento 
associativo empresarial – AEP, CIP, AIMMAP, AEBA – e foi membro 
do CGS da EDP. É, também, membro do Conselho de Curadores da 
Universidade do Porto e consultor empresarial. “Ao longo da vida 
tentei ter um percurso permanente de aprendizagem e assumindo 
competências e especializações em diversas áreas da gestão, e não 
só, na medida em que trabalhamos sempre ligados a projectos em-
presariais dos bens transaccionáveis, normalmente bens de equipa-
mento e sempre em actividades de exportação e de internacionali-
zação da actividade económica das empresas onde trabalhamos”.
Este futuro estaria reservado, porque José Manuel Fernandes sem-
pre sonhou em liderar um projecto. “Ter desafios de fazer coisas”, 
era a ambição que tinha. Para si, integridade é o mais importante, 
assim como a sua vida possa ser um exemplo entre aquilo que diz 
e aquilo que faz. “Isto tem de estar sincronizado. O primeiro ato de 
uma boa liderança é o exemplo”.
A mensagem para todos os portugueses “é que nós temos de ter 
orgulho pelo passado da nossa história e temos de ser portadores 
dessa mensagem de continuar a desbravar mundos, quer pelas nos-
sas actividades profissionais, quer através da cultura, quer através 
da família, temos de o fazer onde quer que a gente esteja”.

José Lopes
Local de nascimento: Vila Nova de Gaia
Onde mora: França
Actividade: Presidente Sporting Clube de Paris

É uma figura incontornável da história do futsal em França. Mas 
até alcançar esse estatuto, teve muito sangue, suor e lágrimas. 
Nasceu a 7 de Maio de 1946 em Vila Nova de Gaia, tempos de po-
breza e muita dificuldade. José recorda-se da fome que passou, 
de ir à sopa popular, à Igreja e de andar de pé descalço. Seguiu-
-se o tempo do Salazarismo em Portugal, mas as condições na 
sociedade não melhoraram muito. Começou a trabalhar ainda 
antes dos 14 anos, sendo tipógrafo, actividade que interrompeu 
para cumprir o serviço militar na Guiné-Bissau, entre 1968 e 1970. 
Regressado a Portugal, foi-lhe negado o seu posto de trabalho 
na tipografia, o que revoltou José Lopes. “Estive a servir o meu 
país e quando cheguei negaram-me o meu local de trabalho”. 
José Lopes teve de fugir para França, como muitos outros. Estava 
traçado que o desporto ia ter uma grande influência na vida de 
José Lopes. Foi através do futebol que entrou para uma empresa 
americana em França. A história do Sporting Clube de Portugal 
começa quase por brincadeira. Um conjunto de miúdos desafiou 
José Lopes a treiná-los para um torneio que estaria a começar. Só 
houve o tempo de comprar 15 camisolas e colocar-lhes os núme-
ros com um ferro de passar a roupa. A equipa ganhou o torneio e 
José Lopes decidiu montar uma equipa, recorrendo à prefeitura. 
Estava no ano 1982, e dava-se assim o início do Sporting Clube de 
Paris, uma equipa que revolucionou o futsal em França, ganhou 
campeonatos, taças e chegou às meias-finais da Taça da Europa. 
Tem muita vaidade em ser português. É com vaidade também que 
mostra a sua tatuagem de “sangue, suor e lágrimas”, cravada no 
braço e que retrata a sua ligação à sua pátria. José Lopes recebeu 
um diploma do general António de Spínola e foi recentemente 
condecorado com a Medalha de Mérito do Governo Português, 
entregue pelo Secretário de Estado do Desporto.
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Julieta Alves
Local de nascimento: Bragança, Portugal
Onde vive: Portugal
Actividade: Artesã

Julieta dos Anjos Alves nasceu a 13 de Maio de 1953 na aldeia de Pi-
nela, concelho de Bragança. Recorda-se bem, e com saudade, da sua 
infância. “Não éramos ricos, mas a tínhamos um bocadinho de tudo. 
Foi uma infância de participar um pouco em tudo o que se passava 
na aldeia. Fazíamos jogos na rua, brincava com vizinhos”, lembra. 
Completou a quarta classe e começou a trabalhar em Bragança, to-
mando conta de uma criança e posteriormente de uma pessoa idosa. 
Apenas regressou a casa na altura em que a mãe tivera mais um fi-
lho, ajudando nessa missão, mas começando também a trabalhar na 
plantação de lúpulo. Actividade que durou até aos 17 anos, altura em 
que, como tantas outras raparigas de Pinela, saiu da aldeia para emi-
grar para França. Aproveitou o dia de festa na aldeia, em pleno mês 
de Agosto, para que ninguém desconfiasse, para fugir para territó-
rio francês. Em França, trabalhou como empregada de casa, indo ao 
longo do tempo melhorando as suas condições de trabalho sempre 
que mudava de local de emprego. Em determinada altura, o marido 
ficou sem trabalho e decidiram abrir uma empresa de limpeza, área 
que o marido tinha formação. “Aprendeu a trabalhar com produtos 
de limpeza profissionais. Começamos em 1983, e nunca fizemos pu-
blicidade, foi um trabalho porta a porta”. Anos mais tarde, a família 
decide regressar a Portugal, à sua terra natal: Pinela. Foi nesta altura 
que Julieta Alves investiu na sua paixão pelo barro. Não trabalhava 
no barro mas, na sua meninice e juventude, acompanhava vizinhos 
e familiares na arte da olaria, observava com interesse e conta que o 
barro sempre fez parte da sua essência. Por isso, quando regressou 
à terra, já mulher madura, decidiu recuperar aquela arte entretanto 
perdida. Diz que trabalha por amor e com paixão, pelo barro. Hoje, é 
a única artesã que faz louça de Pinela. Ao longo da sua vida, deu va-
lor à família, trabalho e saúde. Sempre foi uma pessoa benévola, aju-
dando todos quanto precisassem. Espírito que transmitiu também 
aos seus filhos. “Ajudei portugueses a arranjar trabalho, emprestava 
dinheiro, dava de comer. Mesmo agora em Pinela, aqui faço volun-
tariado no centro”. Para si, ser portuguesa significa muito. “Quem 
está lá fora, e teve de deixar o país onde nasceu,  é complicado, por-
que uma parte de nós fica sempre em Portugal. Ao longo do tempo 
vinham as saudades. Sinto que damos mais valor a certas coisas de 
Portugal do que as pessoas que estão cá e não sabem o que é aban-
donar o país, deixar para trás a nossa vida. Eu sei que há países boni-
tos mas, para mim, Portugal é o país mais bonito do mundo. Quando 
oiço falar mal dos portugueses que estão lá fora fico enraivada. De-
sejo, acima de tudo, que tenham muita sorte, que Deus os abençoe 
e proteja, e que tenham muita coragem porque trabalhar fora não é 
aquilo que as pessoas pensam, é difícil. Nós adaptamo-nos, mas há 
um pedacinho do coração está sempre em Portugal”. 

José Pascoal
Local de nascimento: Monsanto, Idanha-a-Nova
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresário

A aldeia de Monsanto viu nascer em 1953 um homem destinado ao 
sucesso. O tempo viria a reservar-lhe um futuro ao volante de ca-
miões. Da infância, José Pascoal recorda os jogos de futebol e as 
brincadeiras entre amigos. Foi cedo que começou a trabalhar, come-
çando por ingressar numa empresa de montagem de postes de alta 
tensão, onde já andava com camiões e gruas. O gosto pelo transpor-
te também lhe veio do pai, que já era a sua profissão. Com 34 anos 
comprou o seu primeiro camião, hoje tem uma frota de 320 camiões. 
Num intervalo de 36 anos criou, alicerçou e colocou o nome Trans-
portes Pascoal no mercado. Mercado nacional, mas também inter-
nacional, estando hoje a empresa fisicamente em Vitória e Madrid, 
em Espanha, Paris e Lyon, em França, Inglaterra e Bruxelas. Apesar 
do sucesso empresarial, fruto do seu empreendedorismo, José Pas-
coal confessa que nunca foi sonhador. “Fui sempre terra a terra, até 
nunca sonhei chegar onde cheguei. Muito trabalho, transparência, 
honestidade, sinceridade e justiça são tudo para mim”. José Pascoal 
não tem esquecido também a vertente solidária e benévola. “Temos 
apoiado várias instituições e, na altura dos incêndios, compramos 
e plantamos cerca de 1000 árvores”. Orgulhoso de ser português, 
José Pascoal deseja que todos os seus compatriotas “continuem a 
desbravar os caminhos que sempre desbravámos e que sempre con-
tinuamos a descobrir e a evoluir não só no nosso país. Demos pro-
vas que quando avançamos para outros países conseguimos levar o 
nome de Portugal aos quatro cantos do mundo”.
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Luis Neto Ferreira
Local de Nascimento: Coimbra
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Luís Neto Ferreira iniciou a vida profissional numa carpintaria de 
uma serração, aos 14 anos. Aos 18, começou a trabalhar com o 
pai, que era pedreiro, na construção civil. Em 1986, teve a opor-
tunidade de vir para França e aí trabalhou durante três anos para 
um patrão, até começar uma sociedade de construção, a ACR – 
Aulnay Construction Renovation, que ainda hoje dirige.
Diz que foi “criado no trabalho” e não se arrepende de nada do 
que fez no seu percurso profissional, para o qual sempre des-
pendeu a maior parte dos seus dias. Os pequenos prazeres que 
lhe dão mais entusiasmo na vida são os momentos em família e 
os convívios com os amigos. É apreciador na música de baladas 
calmas.

Luís Carreira
Local de nascimento: Bidoeira de Cima, Leiria
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresário

Luís Carreira nasceu em 1949 na freguesia de Bidoeira de Cima, per-
tencente ao concelho de Leiria. Com uma infância feliz e de boas 
memórias, fruto de origens humildes, Luís estava longe de imaginar 
que se viria a tornar um empresário de sucesso. Começou a traba-
lhar com 12 anos de idade, altura em que o sector da agrícola traba-
lhado pelo pai não o agradava. Tentou sair de casa para trabalhar e 
começou num serviço precário, transportando barro em carrinhos 
de mão. Foi também aprendiz de pedreiro antes de ir para França, 
uma aventura que durou três anos e meio, mas que serviu para evitar 
o serviço militar. Ainda assim, apresentou-se fora do prazo e foi-lhe 
atribuída uma missão de dois anos em Angola. Aí, aproveitou o seu 
tempo para tirar a carta de condução de pesados e profissional, e 
ainda um curso de construção civil e decoração, actividade que ado-
ra. Regressado a Portugal, começa logo a trabalhar como pedreiro 
e inscreveu-me como empresário a 11 de Abril de 1974. Passado uns 
dias acontece o 25 de Abril e, com algumas obras adjudicadas, perde 
algum dinheiro com o crescimento da inflação. Ganhou coragem e 
determinação para continuar a trabalhar e a progredir como empre-
sário de forma a recuperar o dinheiro perdido. Constituiu empresa 
com a sua esposa e algum tempo depois surgiu a oportunidade de 
comprar uma empresa de materiais de construção da qual era clien-
te. Fê-lo juntamente com um irmão e logo a batizaram de Macolis. 
Um irmão passou a sociedade a outro e foram-se desenvolvendo 
duas áreas de actividade na Macolis: cerâmicos e climatização. A 
separação das áreas foi o caminho a tomar e Luís Carreira ficou o 
sector da climatização e canalizações. Hoje, a Macolis está presente 
em Leiria, Coimbra e Paris. 
Luís confessa que nunca foi um homem sonhador, que apenas de-
sejava fazer amanhã melhor do que hoje. E se conseguiu chegar até 
aqui, devo-o à honestidade do seu trabalho e à valorização dos re-
cursos humanos. Tem uma vida de 45 anos de actividade ligada a 
coletividades, mas desejava sempre fazer mais pelo associativismo. 
Assume que quando instalou a Macolis em França, em 2013, ficou po-
sitivamente bem impressionado com a capacidade dos empresários 
portugueses em França. “Vi coisas que me entusiasmaram bastante 
e me deram forçam para continuar. Os portugueses são bem vistos 
em termos de laboração de trabalho, mas como empresários não fi-
cam nada atrás. Para eles, os meus parabéns”. 
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Maria Oliveira
Local de nascimento: Aveiro
Onde vive: França
Actividade: Funcionária

Maria de Lurdes de Oliveira Marques, conhecida apenas por Maria 
Oliveira nasceu numa pequena aldeia do distrito de Aveiro, em 
1959. São muitas as recordações que tem da infância, nomeada-
mente a Praia de Mira, o convívio com a família e amigo, as festas 
na aldeia e as brincadeiras de antigamente, bem diferentes das 
actuais. Lembra a união e o amor existente na família, que ainda 
hoje se mantém. “Ainda hoje nos amamos muito, não consegui-
mos viver muito uns sem os outros”.
Começou por tomar conta dos filhos da sua irmã em Portugal, es-
tando esta emigrada em França. “Houve um ano que a minha irmã 
não podia ir a Portugal ver os filhos, então decidi eu vir a França 
mostrar-lhe os filhos e passar um pouco de férias juntamente com 
o meu filho também. Cheguei a França, gostei do que vi e acabei 
por ficar”, conta. 
Maria Oliveira emigrou então para França, começando por tomar 
conta dos sobrinhos, mas rapidamente começou a trabalhar para 
uma condessa. Aí, tomava conta dos netos e da condessa tam-
bém, desde que acabou por adoecer. Após o seu falecimento, ra-
pidamente “encontrei logo outro trabalho, já faz agora 18 anos, 
também numa condessa. É um pequeno paraíso. Tomo conta do 
correio, vou passear com ela e escolho a roupa para vestir. També 
me permite ocupar do Albano, meu marido, e dos negócios dele”.
Os seus sonhos sempre foram viver o dia-a-dia. “Só pensava em 
ter saúde e ser feliz com família e amigos. Nunca tive grandes 
sonhos, a não ser ter uma casa para os meus filhos”. Já hoje, con-
fessa ter um sonho: “poder ir tratar da minha mãe e viver com ela. 
Tem 93 anos, eu saí com 17 anos de casa e não pude ocupar-me 
do meu pai, gostava de poder tomar conta dela”. Para si, o es-
sencial sempre foi não enganar as pessoas, ser leal e ajudar quem 
precisa. 
“Gosto de ajudar quem precisa, participar nas associações, por isso 
vamos sempre ao jantar da Santa Casa da Misericórdia, à associa-
ção Les Copains d´Hugo e a outras”.
Para si é uma honra ser portuguesa “mas também adoro a França”.

Manuel Alves
Local de Nascimento: Ponte de Lima
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Manuel Alves nasceu numa pequena aldeia do concelho de Ponte de 
Lima. Em 1974 emigrou com a mãe até França juntando-se ao pai que 
já estava a trabalhar em Paris. Inicialmente não seguiu as pisadas de 
muitos portugueses e não foi parar à construção civil. Manuel deu 
cor a muitos jardins em Paris, mas como não gostava daquele traba-
lho, decidiu seguir o mesmo caminho da emigração, dedicando-se às 
obras. Actualmente tem uma empresa que faz a renovação de vários 
edifícios, assim como o seu design e recentemente criou um restau-
rante nos arredores da capital francesa com três sócios e amigos, “O 
Cantinho do Lima”, situado em Ivry-sur-Seine. Manuel é natural de 
Ponte de Lima, precisamente, e manifesta um forte amor pelas suas 
origens, continuando a investir no país que deixou com apenas 14 
anos. Tem vários apartamentos alugados na zona de Braga, é sócio 
de uma empresa de transportes e procura apoiar o país sempre que 
é possível. “Eu sempre gostei de ser português e onde eu vou digo 
em voz alta. Para mim é um orgulho ser de Portugal”, afirma. Mes-
mo em Paris procura dinamizar a comunidade portuguesa através 
de várias iniciativas. Manuel já organizou vários espectáculos com o 
rancho folclórico da sua terra natal, criou uma equipa de futebol e, 
através do novo restaurante, procuram dar a conhecer a gastrono-
mia portuguesa, sendo inclusive o cozinheiro natural do Minho. O 
empresário considera os portugueses patriotas, considera que es-
tão perfeitamente integrados em França e prova disso são os elogios 
que recebem por parte dos franceses. “Eu acho que eles gostam de 
nós e durante o meu trabalho eu só ouço bons comentários sobre os 
portugueses. Somos pessoas bem vistas em França”, diz-nos. Na sua 
empresa 80% dos funcionários são portugueses e o colaborador mais 
antigo já está na equipa desde 1988, somando 29 anos. Manuel Alves 
é um homem discreto, não gosta que os holofotes se virem para a 
sua direcção, mas o seu trabalho em França merece a atenção da co-
munidade, por isso, é nomeado para os Portugueses de Valor 2021.
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Olivia Carvalho
Local de nascimento: Galelos de Santa Maria, Barcelos
Onde vive: França
Actividade: Empresária

Olivia Carvalho é mais um exemplo de força, oriunda de uma peque-
na freguesia do concelho de Barcelos, Galelos de Santa Maria, ter-
ra desde sempre ligada à olaria, facilmente se descobre as origens 
do aproveitamento do barro e a razão de existir das mais antigas 
tradições ligadas ao fabrico do afamado Galo de Barcelos, activida-
de essa que começou com apenas 14 anos, na pintura destas tão 
características figuras. Nesta localidade, recheada de jovens, fruto 
de várias famílias numerosas, era esta a ocupação profissional da 
grande maioria dos seus habitantes. Mas Olivia Carvalho teve um 
ano de viragem, e que viragem. Em 1968 com 19 anos, decide casar e 
seguir com o seu marido rumo a França, sendo que conhecer novos 
lugares e pessoas faziam parte das suas ambições e esta opção de 
vida ia de encontro aos seus sonhos.
Esta ida para França, teve como base o seu sogro que já estava inte-
grado há 3 anos neste país, dando a possibilidade ao seu marido de 
iniciar o seu trabalho na área da construção civil, onde inclusivamen-
te, Olivia pôde participar nas primeiras obras, dando o seu contribu-
to em pinturas, aproveitando a experiência trazida da sua primeira 
experiência profissional.
Lembrando-se hoje de como era difícil a ida e integração em França, 
hoje dedica-se a ajudar os portugueses que decidem ir para este país. 
É assim que Olivia se sente feliz e realizada, provando que o espirito 
de entre-ajuda fortalece os laços da nossa comunidade. Mesmo ten-
do viajado um pouco por todo o mundo e conhecido muitos locais 
de grande beleza, é em Portugal que mais gosta de estar e onde se 
sente segura e certamente que Portugal sentirá que bom filho à casa 
torna.

Natália Rodrigues
Local de nascimento: França
Onde vive: Portugal
Actividade: Empresária

Nasceu em 1972 em França. É filha de pais emigrantes. Recorda-se 
de uma infância feliz, vivida em tempos mais difíceis em que as brin-
cadeiras eram outras. Tenho boas recordações dos primos e da fa-
mília, que é na sua maioria emigrante”. Natália formou-se na área 
das letras, estudando na Sorbonne, em Paris, mas o seu percurso 
profissional nada tem a ver com a sua formação académica. O seu 
pai tinha uma empresa de transportes e esse bichinho pelo mundo 
dos negócios e dos transportes foi crescendo. Por volta dos 20 anos 
começou a ajudar o pai e desde logo se apaixonou pela profissão. 
Hoje, é sócia, juntamente com o irmão António José Rodrigues, da 
Transnate, empresa de transportes sediada em Celorico da Beira. 
Natália mudou-se para Portugal, foi uma opção de vida, e tem geri-
do a empresa que iniciou actividade em 1998. Natália é uma mulher 
que impera num universo composto, maioritariamente, por homens. 
Não se recorda de ter tido um sonho que envolvesse um futuro para 
si, mas aquilo que idealizava era uma vida mais pacata, talvez sen-
do professora na área das letras. “Não era um sonho, mas sim uma 
expectativa e uma pretensão. Hoje, o meu sonho é continuar a ser 
quem sou e a continuar a levar este barco a bom porto”.  Ao nível 
solidário, Natália recorda com carinho o apoio a uma instituição de 
crianças desfavorecidas. Apesar de ter nascido em França, Natália 
assume que tem os dois lados: França e Portugal. “Gosto muito de 
França, mas o facto de ter vindo para cá foi uma opção e não uma 
obrigação. Gosto das nossas gentes, gosto das pessoas acolhedoras, 
somos pessoas sérias, abertas e penso que esse lado me diz muito 
e tenho muito orgulho. Temos uma gastronomia fantástica, temos 
muito para mostrar ao mundo, paisagens arrebatadoras”. Natália 
deixa ainda uma palavra de apreço a todos os emigrantes. “Sou 
oriunda de França, os meus pais ainda hoje são emigrantes, parte da 
minha família vive em França. Tenho um respeito enorme por essas 
pessoas que lutaram por melhores condições de vida”.
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Ricardo Macieirinha
Local de nascimento: Luanda, Angola
Onde vive: Portugal 
Actividade: Advogado

Ricardo Macieirinha nasceu em Luanda, Angola, enquanto territó-
rio português. Da sua infância recorda como Leiria era uma cidade 
pequena e de todo o seu percurso escolar. “São as recordações 
normais de um jovem que vive o seu tempo de juventude”, afirma. 
Formado na área de Direito, pela Universidade Lusíada em Lisboa, 
é na advocacia que pauta o seu dia-a-dia em termos profissionais. 
Após terminar o curso, Ricardo regressou a Leiria onde fez o estágio 
e mais tarde se lançou por conta própria. Em 2003, materializou as-
sim o seu objectivo primordial, ou seja, delinear os seus passos por si 
próprio e é nesta fase que começa a viver de perto com muitos por-
tugueses emigrantes. “Cada vez mais querem apostar em Portugal”, 
afirma. O advogado sublinha o patriotismo de todos os portugueses 
que vivem além-fronteiras. “O meu tempo é dividido entre Leiria, Lis-
boa e Paris”, confessa. O seu escritório evoluiu para uma sociedade 
de advogados, chamada RBCM, composta por cerca de dez advoga-
dos, vocacionada maioritariamente para a área fiscal, empresarial, 
económica e financeira.
Apaixonado por Portugal, o advogado descreve o seu país como de-
tentor de uma história extraordinária. Defende que as pessoas fa-
zem o nosso país e, por isso, afirma que não se devem considerar só 
portugueses aqueles que vivem em território nacional. Sonha com 
um Portugal mais justo, uma sociedade mais desenvolvida, vocacio-
nada para o futuro, para se deixar o país preparado para as gerações 
vindouras. “Temos um país valorizado por muitos, mas nós não sa-
bemos dar o devido valor. Por isso, o que desejo é poder contribuir 
dentro das nossas vontades para um país mais preparado para o 
futuro”.  Ricardo valoriza os princípios do humanismo, justiça e cor-
reção. “Devemos ser leais, justos e correctos, quer na vida privada, 
quer profissionalmente”.
“Temos que olhar para os portugueses que tiveram a ousadia de sair 
de Portugal, cresceram fora de Portugal e que hoje em dia represen-
tam muito bem o nosso país”, afirma.

Pedro Seixas
Local de nascimento: Vila Real
Onde vive: Portugal
Actividade: Advogado

Corria o ano 1980 e nascia Pedro Seixas em Vila Real. Fruto de uma 
família tradicional, recorda da infância momentos felizes passados 
em família, com os irmãos e primos, nunca tendo passado por gran-
des dificuldades. Esteve até ao 12º ano em Vila Real, seguindo depois 
para a cidade do Porto onde ingressou na Universidade Católica para 
se formar em direito. Realizou um estágio numa sociedade de ad-
vogados na baixa do Porto, tendo aqui permanecido após a conclu-
são do estágio por ais dois anos. Realizou ainda uma pós-graduação 
em Propriedade Intelectual e também em Direito do Trabalho. Em 
2009, o seu actual sócio desafiou-o para trabalhar em conjunto. “Co-
meçámos, eu na altura já tinha um pequeno escritório em Vila Real, 
de prática isolada, mas comecei a trabalhar mais aqui no Porto. Em 
2012 constituímos a sociedade Cavaleiro & Associados, fruto de um 
trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde 2009/2010. Come-
çamos a trabalhar e fomos crescendo em sociedade. É nessa altura, 
em 2012 que temos a primeira incursão em França”. Alguns clientes 
solicitaram a ajuda da sociedade de advogados para alguma asses-
soria na internacionalização para França. “Avançamos e fomos até 
França com alguns clientes para os assessorar nessa nova aventura. 
Foi curioso porque foram os próprios franceses e os emigrantes por-
tugueses em França que quiseram investir em Portugal, o que foi 
uma agradável surpresa. Acabamos por trazer alguns franceses, daí 
a nossa relação recorrente com França”, conta.
E como os sonhos nunca acabam, o advogado confessa que gostava 
de “conjuntamente com esta sociedade, crescermos e sermos uma 
referência da advocacia a nível nacional. Já reconhecidos, até inter-
nacionalmente, mas ainda somos pequenos”. Para si, é essencial a 
integridade, honestidade e justiça. Valores intrínsecos a pratica ad-
vocacia e direito, mas também essenciais como cidadão no dia-a-dia.
Pedro faz ainda parte da Associação Nacional de Empresários e Ges-
tores, ligada à vertente das empresas, que tem princípio orientador 
os pagamentos pontuais. A nível pessoal, colabora com a Bagos 
d´Ouro, associação que ajuda crianças carenciadas na vertente do 
estudo. A sua portugalidade é forte, mas define o ser português 
com uma expressão curiosa: “podemos dizer mal de nós, falar mal 
do país, mas se houver um estrangeiro que diga que estamos mal, cai 
o ‘Carmo e a Trindade’, defendemo-nos com unhas e dentes”.  Con-
sidera-se patriota, mas sente que o patriotismo é vivido com maior 
intensidade pelos portugueses que se encontram espalhados pelo 
mundo. E a eles pede que “nunca se esqueçam das raízes que têm, 
Portugal está sempre de portas abertas para receber”.
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Rui Gameiro
Local de nascimento: Lisboa
Onde vive: França
Actividade: Aposentado

Rui Gameiro nasceu na capital portuguesa, mas foi no concelho de 
Pombal que viveu a sua infância. “Os meus pais são de Pombal, San-
tiago de Litém. Gosto muito desta terra”, confessa. Foi na zona cen-
tro de Portugal que cresceu e, por isso, nutre por este recanto um 
carinho especial. Entretanto, aos 14 anos, Rui muda-se para Lisboa e 
a sua vida muda completamente. “Trabalhava de dia e estudava de 
noite”, diz. Apesar do ritmo intenso, o português sentia-se enraiza-
do nesta sua nova experiência e adaptou-se com facilidade. 
Poucos anos depois e por vicissitudes da vida, Rui Gameiro vê-se 
obrigado a mudar de país e muito por influência do irmão. “Na altura 
não queria sair de Portugal, mas o meu irmão insistiu para eu vir para 
França porque ele sentia-se sozinho”, afirma. É neste contexto que 
Rui parte para França e abraça assim um novo desafio. Com a aju-
da do pai, o português ingressa na área da restauração e oferece os 

seus serviços a dois restaurantes, um francês e outro italiano. 
É sobretudo na base do trabalho, que empregou em solo francês, 
que em 1981 se aventura numa nova experiência. Em conjunto com 
um amigo, e ao atingir os 25 anos, decide abrir uma empresa. “A 
primeira empresa que criamos foi a La Fontaine, a segunda foi a 
empresa Cristal, que ainda hoje existe”, refere. A experiência de se 
tornar num empresário ganhou contornos reais e Rui abraçou quase 
toda a sua vida a desempenhar estas funções. Trabalhar faz parte da 
identidade do empresário, no entanto, um acontecimento inespera-
do culminou na merecida reforma. “Infelizmente tive um enfarte e 
foi aí que parei a minha actividade”, refere. 
O empresário aproveita a vida de forma apaixonada e não esquece 
as suas raízes. “Tenho os meus netos em Portugal, quanto mais tem-
po lá passar mais perto estou deles”, confessa. Com um olhar que 
traduz a experiência que acumulou ao longo da vida, é com palavras 
sonantes que o português realça uma verdade inquebrável. “Esta-
mos aqui de passagem e há que aproveitar a vida”, conclui. 
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Livres
pensamentos

História de Portugal é apaixonante e tem acontecimentos 
que a marcaram e que muito ajudaram à formação do nosso 
território tal como existe actualmente.

Com a morte de D. Fernando, e não tendo este deixado herdeiros 
masculinos que lhe pudessem suceder no trono, Portugal entra 
numa crise de sucessão e durante o interregno, nos anos de 1371 a 
1383, o país foi governado por D. Leonor Teles que era esposa de D. 
Fernando e filha de D. João I de Castela que, por sinal, era um dos 
pretendentes ao trono de Portugal.

Em 1383 o mestre de Aviz D. João com o auxílio de D. Nuno Álvares 
Pereira e o apoio do povo de Lisboa revoltaram-se e tomaram conta 
do poder. O Conde Andeiro foi assassinado e D. Leonor Teles obriga-
da a partir para o exilio.

No início do ano de 1384 Castela, sentindo-se com direito ao trono e 
com vontade de anexar o reino, enviou os seus exércitos para cercar 
Lisboa, mas foram obrigados a levantar o cerco no final daquele ano 
visto a epidemia de peste negra, que grassava naquela época, ter 
atacado as suas tropas. 

De seguida, as tropas que apoiavam o mestre de Aviz secundadas 
por D. Nuno Alvares Pereira, entretanto nomeado Condestável de 
Portugal, infligiram três importantes derrotas às tropas castelhanas 
: a batalha de Atoleiros em 1384 e a batalha de Aljubarrota em 1385 
que desbaratou completamente os castelhanos. E no mesmo ano 
derrotou novamente o inimigo na batalha de Valverde em terreno 
castelhano.

Logo a seguir, o mestre de Aviz foi proclamado, pelas Cortes de 
Coimbra, o novo Rei de Portugal subindo assim ao trono com o 
nome de D. João I dando assim início à segunda dinastia a de Aviz 
ou Joanina.

Foi no seu reinado que foi iniciada a construção do Mosteiro da 
Batalha cumprindo a promessa que tinha feito à Virgem Maria de 
construir um Mosteiro após ter ganho a batalha nos campos de Al-
jubarrota.

A Durante todo o seu reinado foi dado um grande incremento à 
empresa dos descobrimentos. Os seus filhos D. Henrique, D. 
Duarte e D. Pedro, a chamada ínclita geração, que queriam ga-
nhar e receber o título de cavaleiros, decidiram ir combater no 
norte de Africa tendo conquistado a cidade de Ceuta. Todavia 
foi D. Henrique, entretanto nomeado Grão Mestre da Ordem 
de Cristo, que ficou encarregado de organizar as viagens ma-
rítimas e tentar conquistar e descobrir outras terras ao longo 
do Atlântico. 

Nesta época o cronista Gomes Eanes de Zurara foi beneficiado com 
o título de cavaleiro e comendador da Ordem de Cristo pelo infante 
D. Henrique que era o governador desta ordem militar. As crónicas 
de Zurara contam a tomada de Ceuta e o descobrimento e conquista 
da Guiné.

Mas, foi portanto no século XV, depois da conquista de Ceuta em 
1415, que teve verdadeiramente início a nossa expansão marítima. O 
Rei encarregou o infante D. Henrique, o Navegador, de organizar as 
viagens para descoberta da costa africana. E assim, os navegadores 
portugueses decidiram sulcar os mares do Atlântico com as suas ca-
ravelas e foi dado o primeiro impulso que conduziu, uns anos mais 
tarde, ao descobrimento de terras no oceano Índico. 

Nesta empreitada foi de grande importância o trabalho realizado pe-
los cavaleiros da Ordem de Cristo que deram uma preciosa ajuda ao 
reino motivados pela expansão da fé cristã e pelo desenvolvimento 
do comércio.   

E desta forma, dando continuação a estas viagens, os nossos ma-
rinheiros aventuraram-se, por mares nunca de antes navegados, e 
chegaram numa primeira fase à ilha da Madeira e ao arquipélago dos 
Açores.

Entretanto as viagens marítimas continuaram sempre com a inten-
ção de contornarem a costa africana, indo cada vez mais longe, para 
descobrir a passagem que os poderia levar até à India, e eis que no 
ano de 1434, ainda no tempo de D. Henrique o Navegador, Gil Eanes 
passa o cabo Bojador.

Comendador António Nuno Cabeleira
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Mas no ano de 1458 as atenções do nosso Rei D. Afonso V, concentra-
ram-se sobretudo no norte de África onde queria fundar um império. 
Naquele mesmo ano foi conquistada aos mouros a vila e fortaleza de 
Alcácer Ceguer um importante porto marítimo no território de Marro-
cos. Nos anos seguintes outras conquistas foram realizadas tais como 
Arzila, Tânger, Safim, Azamor e Mazagão, sempre no reinado de D. 
Afonso V, pelo que ficou conhecido com o cognome de O Africano. 

Os Reis sucessivos focaram-se sobretudo nas grandes descobertas, 
mas foi o Rei D. João II que se destacou naquela época visto ter tido 
um papel preponderante nesta grande empresa dos descobrimentos. 
D. João II assinou com o Rei de Castela, em 7 de Junho de 1494, o Trata-
do de Tordesilhas destinado a dividir entre Portugal e Castela as terras 
descobertas ou a descobrir pelos portugueses e pelos castelhanos. 

D. João II, também conhecido pelo Príncipe Perfeito, distinguiu-se 
sobretudo em três campos: o da organização administrativa do Es-
tado, o das relações diplomáticas com vários países e o da condu-
ção da política ultramarina. Deve-se a ele a construção do Castelo 
da Mina que serviu de base à exploração comercial portuguesa do 
litoral africano e é também nessa época que se afirma com clareza o 
plano de atingir a India pelo sul da África. 

Foi assim que em 1488, logo no início do reinado de D. Manuel I, o 
navegador Bartolomeu Dias dobra o cabo das Tormentas, também 
denominado Cabo da Boa Esperança, situado no sul da Africa, muito 
perto da actual cidade do Cabo.

No ano de 1498, numa viagem destinada à Índia, Pedro Alvares Ca-
bral afastando-se muito da costa africana acaba por descobrir as 
terras de Vera Cruz, chegando assim ao Brasil. É de salientar que os 

nossos marinheiros, naquela época, com as suas caravelas haviam 
adquirido técnicas e arte de navegação que superavam de longe to-
das as técnicas das embarcações e navios dos outros países.

No ano de 1500 Vasco da Gama dobra o cabo das Tormentas, passa 
para além da Taprobana (antigo Ceilão) e chega a Calecute desco-
brindo finalmente o caminho marítimo até à Índia. Com este feito, 
abriu assim o caminho de uma nova rota do comércio das especia-
rias, cujo trajecto era feito habitualmente e até àquele ano por via 
terrestre com chegada a Veneza e a Génova.

E desta forma, navegaram do norte de Africa até regiões tão remo-
tas como o Brasil e o Japão e rasgaram e animaram as rotas de inter-
câmbio económico, social, cultural e religioso entre as várias civiliza-
ções do mundo que iam descobrindo.

Vários padrões, com a cruz de Cristo e as quinas de Portugal foram co-
locados pelos navegadores portugueses em sítios tão longínquos, tais 
como : São Jorge da Mina (Gana), Cabo de Santa Maria (Angola), Foz 
do Rio Zaire, Cabo da Cruz (Namíbia), Cabo da Boa Esperança (Africa 
do Sul), Quelimane (Moçambique), Ilha de Moçambique, Cabo de San-
to António em Baia (Brasil), Melinde (Quénia), entre outros.

Foi assim que nestas viagens, com naus e caravelas, os nossos mari-
nheiros chegaram aos quatro cantos do mundo e a locais de grande 
importância no negócio e comércio de especiarias, sedas e metais 
preciosos muito cobiçados nos mercados europeus.

Num dos próximos artigos falarei sobre a continuação dos des-
cobrimentos e da presença portuguesa nos oceanos Indico e Pa-
cífico. L
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orge Gomes é mais um caso de emigra-
ção portuguesa. Chegou a França, com 
os pais, com doze anos de idade, corria 

o ano 1991. Aos dezasseis começou a traba-
lhar na área da construção civil. Hoje, divide 
o seu tempo em duas profissões bem distin-
tas: é chefe de obras num local de constru-
ção no principado do Mónaco, e é também 
maire-adjoint na cidade de Beausoleil, no sul 
de França. “Comecei a trabalhar muito cedo 
em Portugal, mal saí da escola. Só quando 
emigrei com os meus pais para França é que 
voltei à escola até aos 16 anos, altura em que 
parei para começar a trabalhar no sector da 
construção civil com um amigo, numa em-
presa no Mónaco”.
Jorge Gomes explicou como surgiu o inte-
resse pela política, salientando as diferenças 
entre as funções que desempenha. “Nos 
anos 2000 até 2004 fui proprietário de um 
bar e restaurante aqui em Beausoleil, e na 
altura o presidente criava-me bastantes pro-
blemas, queria fechar-me o estabelecimento 
por causa dos clientes, porque ao fim-de-se-
mana juntava muitas pessoas para verem os 
jogos de Portugal. O presidente da altura 
prejudicou-me e isso foi uma motivação para 
mim, para me alinhar ao lado do actual presi-
dente, que surgiu em 2008, quando aceitei o 
desafio de fazer parte da lista dele. São dois 
cargos totalmente diferentes. Ao nível pes-
soal, do dia-a-dia, tenho uma organização, 
na construção há uma maneira de gerir, já 
na Mairie há diversas situações que não são 
fáceis de lidar no dia-a-dia, nomeadamente 
ao nível social. Mas estou muito contente 
com o desafio. Nas eleições de Março fomos 
eleitos à primeira volta, vamos agora fazer 
o Conselho Municipal para eleger e vou con-
tinuar nos próximos anos ao lado do presi-
dente”, salienta. 
Enquanto maire-adjoint, Jorge Gomes fez 

J

Autarca em Beausoleil, 
Jorge Gomes 

fez o retrato dos portugueses 
na região

Jorge Gomes divide a sua vida entre duas actividades que vive com paixão: a construção e a política. 
Emigrante em Beausoleil desde os doze anos de idade, é actualmente autarca na Mairie da cidade 

e um elemento próximo da comunidade portuguesa da região. 
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voltar ao país, hoje em dia não. Os jovens já 
se instalam cá, já compram casas cá, já não 
pensam tão rápido em voltar a Portugal ou-
tra vez. O dinamismo da nossa comunidade 
vê-se ao nível dos estabelecimentos portu-
gueses, que temos vários, nomeadamente 
restaurante e bares. Ao fim-de-semana se os 
portugueses fechassem os estabelecimen-
tos, Beausoleil era uma vila quase morta. Te-
mos uma imagem de pessoas trabalhadoras, 
em que não temos medo de trabalhar, seja o 
que dia que for. É bom para nós e eu sinto-
-me orgulhoso por isso”.
Para si, também não passa ao lado a impor-
tância do Monumento aos Soldados Por-
tugueses, instalado em Beausoleil. É uma 
homenagem aos homens que participaram 

um retrato dos portugueses que vivem na ci-
dade, que actualmente representam quase 
35% da população total. São, na sua maioria, 
oriundos do norte de Portugal e trabalham 
no principado do Mónaco.  “Somos cerca de 
35% da população, sendo que Beausolei tem 
aproximadamente 15 mil habitantes. Desses 
35% a grande maioria vem do norte de Por-
tugal, Guimarães e Braga sobretudo, tudo 
trabalhar para a construção, e as esposas 
para trabalhar em empresas de limpezas ou 
em particulares. Hoje em dia já não é tanto 
assim, os jovens começam a mudar, já temos 
empregados de bancos, de agências imobi-
liárias, já não é a mesma mentalidade. Quan-
do vinham, era sobretudo com a ideia de ga-
nhar um pouco de dinheiro e rapidamente 

na Primeira Grande Guerra. “Era um projec-
to que estávamos a trabalhar há bastantes 
anos, junto com o Cônsul Honorário de Nice, 
Joaquim Pires, que nos ajudou imenso na 
realização desse projecto. Temos sempre a 
sensação de que somos um pouco esque-
cidos de Portugal. Estamos cá, mas somos 
portugueses. Aqui somos considerados 
emigrantes, e chegamos a Portugal somos 
considerados emigrantes também. O mo-
numento foi bom porque houve um reco-
nhecimento da nossa presença cá, do que 
fazemos por nós cá, mas pelo que fazemos 
pelo nosso país cá, porque representamos 
também Portugal. A inauguração foi feita 
pelo José Luís Carneiro, na altura Secretário 
de Estado das Comunidades Portuguesas, e 
foi óptimo”.
Sobre a crise sanitária pela qual o mundo 
está a atravessar, Jorge Gomes afirma não 
estar a ser fácil para as pessoas e para as 
empresas. “Não é fácil, em Beausoleil temos 
vários negócios, bares e restaurantes, super-
mercados, e até um talho português. Alguns 
puderam continuar a trabalhar, mas muitos 
tiveram de fechar. Alguns tomaram opções 
de vender para fora, mas afecta em muito os 
negócios”.
No final, o representante político deixou 
uma mensagem, mas também um pedido de 
ajuda aos governantes portugueses: mos-
trar a importância do voto para os portugue-
ses que vivem fora de Portugal. “Gostava de 
ter mais ajuda ao nível dos nossos políticos 
portugueses a incentivarem os portugueses 
de cá a investirem mais na vida política, tan-
to de cá como de Portugal. Isto porque um 
português pode votar e escolher o presiden-
te de Câmara, mas infelizmente há poucos 
portugueses inscritos nas listas eleitorais. 
Um português quando chega cá fica corta-
do da política de cá e de lá. Eu, sozinho, não 
posso ir trabalhar essa questão porta a por-
ta. Tento mobilizar as pessoas quando faze-
mos festas, mas não é fácil. Penso que com 
ajuda do nosso Governo seria mais fácil para 
nós e para eles seria importante”. L
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Assim, a cimeira de chefes de Estado e de Governo, prevista para se-
tembro deste ano passa para julho de 2021, “caso os Estados-mem-
bros estejam de acordo com a proposta que Cabo Verde irá apre-
sentar no próximo CCP”. “As cimeiras normalmente têm lugar no 
mês de julho. A ideia de [este ano] ser em setembro [como estava 
previsto até agora] tinha a ver com razões de calendário”, explicou 
Ribeiro Telles. Segundo o secretário executivo da organização, An-
gola fez este pedido a Cabo Verde tendo em conta a circunstância 
da pandemia de covid-19, não só no país, mas como em todos os Es-
tados-membros da CPLP. Os Estados-membros da organização são 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçam-
bique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. L
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proposta de Angola é que Cabo Verde, a título excecio-
nal, prolongue a sua presidência até julho de 2021, altu-
ra em que terá lugar a cimeira de Luanda e haverá então 

a passagem formal da presidência de Cabo Verde para a presidência 
de Angola”, afirmou à Lusa por telefone Francisco Ribeiro Telles.
O diplomata acrescentou que “há um pedido [de Angola] a Cabo 
Verde para que prolongue a sua presidência até julho de 2021, tendo 
em conta a situação de pandemia” provocada pelo novo coronaví-
rus. “Cabo Verde disse que aceitaria esse encargo. Agora essa pro-
posta vai ser submetida aos Estados-membros na próxima reunião 
do comité de concertação permanente [CCP], que terá lugar aqui 
em Lisboa no próximo dia 28”, continuou o diplomata.

“A

Cimeira da CPLP 
deve realizar-se em julho 

de 2021 em Luanda
O secretário executivo da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) disse que a Cimeira 

de Chefes de Estado e de Governo 
dos Estados-membros da organização deverá 

realizar-se em julho de 2021, em Luanda.

Fonte: LUSA



117



118

ois anos passaram desde a última visita da Lusopress ao concelho de Vila de Rei. 
Naturalmente que as circunstâncias mudaram e, por isso, também o concelho 
está diferente. Mesmo que não se queira, o tema Covid-19 é mais forte do que 

qualquer outro assunto. Pela sua dimensão e impacto na vida das pessoas, é impossível 
que não se aborde a pandemia que hoje assola os quatro cantos do mundo. Também em 
Vila de Rei não foi diferente. Podemos afirmar que, de forma feliz, o concelho apenas 
registou um caso de infetado por Covid-19, registado em meados do mês de Março. 
“Ninguém estava à espera, ainda se falava pouco, mas tivemos de aplicar um plano de 
emergência logo nessa altura. E acabou por ser bom para que o concelho se fechasse 
mais e as pessoas verificassem que isto afinal chega a Vila de Rei. Tomamos várias posi-
ções, como no mercado, cemitério, e em outros aspectos da vida social, que as pessoas 
respeitaram. Foi por isso que não tivemos mais casos”, começou por revelar o presiden-
te do Município, Ricardo Aires. 
Ricardo Aires é o presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei desde 2013 e tem cen-
trado a sua actuação, essencialmente, nos sectores da educação, área social e activida-
de económica. Já enquanto vice-presidente da autarquia, estes eram os pelouros sob a 
alçada de Ricardo Aires. De um dia para o outro, tudo muda. Muitas questões passaram 
para segundo plano pelo surto pandémico de Covid-19.  “Este desafio foi um dos maio-
res em termos de autarca, porque é uma guerra em que não se vê o inimigo e, por vezes, 
pensamos que podemos estar a fazer algo bem ou menos bem, mas nunca consegui-
mos ver. Tentei minimizar tudo da melhor maneira, não quer dizer que tenha acertado 
em tudo, mas fiz tudo por tudo para que a população não sofresse tanto com a pande-
mia. Por isso, estamos a conseguir graças ao comportamento das gentes de Vila de Rei. 
É uma situação que me levou muitos dias a não dormir para ver se conseguíamos conter 
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D

Presidente Ricardo Aires
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Vila de Rei 
está de braços abertos 

para os emigrantes
Há dois anos a Lusopress deslocou-se até ao distrito de Castelo Branco para descobrir 

os encantos e as potencialidades do concelho de Vila de Rei. Hoje, voltou a pisar o solo desta 
encantadora vila do centro de Portugal para perceber o impacto da Covid-19. 

Zona Balear da Zaboeira
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esta situação. Vila de Rei tem vários lares de idosos, pessoas mais 
vulneráveis a esta situação de pandemia do que um jovem e tivemos 
muitos cuidados para que o vírus não entrasse dentro dos nossos 
lares”. Felizmente, até ao momento, o objectivo foi cumprido.
Apesar do número pouco expressivo de casos no concelho, o im-
pacto na económica faz-se automaticamente sentir. “A pandemia, 
como em todo o mundo, tem sempre um impacto negativo, aqui em 
Vila de Rei também. Os vilaregenses cumpriram o que nós e a DGS 
pedimos, como não sair à rua, lavar as mãos com mais frequência 
e usar máscara. Economicamente, claro, o Governo como decretou 
a calamidade e a emergência nacional, houve várias empresas que 
fecharam. Neste momento, essas empresas estão um pouco a co-
meçar agora novamente. Pelo que sei, não houve despedimentos e 
penso que apenas fechou um restaurante no concelho e, por isso, 
todos os empresários estão neste momento a recuperar. Aquilo que 
posso dizer é que neste momento temos um plano de emergência 
municipal, que vai à próxima assembleia municipal, em que vamos 
ajudar os empresários, mas sabemos que estas ajudas são poucas 
para os empresários. Aquilo que peço ao Governo, que já fez vários 
pacotes de ajuda aos empresários, é que estenda mais esses apoios 
porque foram dois meses muito cruéis para os empresários. Em sín-
tese, economicamente Vila de Rei sofreu, mas estamos a começar 
a relançar a economia local outra vez. Comparando com o resto do 
país, Vila de Rei sofreu um pouco menos porque conseguimos dar 
algumas ajudas, por exemplo, a isenção de pagamento por três me-
ses de água, saneamento e resíduos sólidos. É uma receita que não 
entra para o Município, de sensivelmente 70 mil euros”. 
Num momento em que Portugal vive a terceira fase de desconfina-
mento, o que Ricardo Aires espera é que as pessoas não pensem que 
a situação já acabou. “As pessoas têm de continuar a ter cuidado, 
porque senão podemos regredir. Aí é que a economia iria ficar belis-
cada. Vamos começar a sair de casa, mas sempre com cuidado, dis-
tanciamento social, lavar frequentemente as mãos e usarmos más-

Penedo Furado - passadiços

Centro geodésico
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Centro geodésico



122

Lusopress | POLÍTICA

cara perante as outras pessoas. Temos de 
começar a saber viver com o vírus”, afirma. 

Impacto no turismo
O turismo estava a ser um dos grandes ex-
-líbris do concelho de Vila de Rei. Desde os 
espaços culturais, com o Museu da Geodesia 
e o Museu Municipal com maior destaque, 
passando pelo património histórico onde 
não se podem esquecer a Água Formosa e o 
Castro de São Miguel, Vila de Rei ganhou es-
pecial destaque pela qualidade das suas qua-
tro praias fluviais: Bostelim, Pego das Cance-
las, Penedo Furado e Fernandaires, tendo 
duas delas água com qualidade de ouro. 
Ainda para os amantes da natureza, existem 
vários trilhos a serem efectuados: Trilho das 
Cascatas, Trilho das Bufareiras, Caminho do 
Xisto de Água Formosa, Rota do Bostelim, 
Rota das Conheiras, Grande Rota da Prata e 
do Ouro e a Grande Rota do Zêzere. Para dar 
resposta ao turismo, existe o Hotel Vila de 
Rei e várias opções de alojamento local, que 
têm aumentado no concelho. Se já experi-
mentou dobrar simetricamente um mapa de 
Portugal Continental em quatro partes, com 
certeza encontro no ponto de união das do-
bras o concelho de Vila de Rei. É aqui que se 
encontra o Centro Geodésico de Portugal. É 
o grande atractivo do concelho, que benefi-
cia também da proximidade à Nacional 2, a 

maior estrada portuguesa que atravessa Vila 
de Rei. 
Ricardo Aires sabe que este ano a realidade 
ficará abaixo das expectativas. “Claro que 
este ano não vai ser conforme estávamos 
lançados no turismo, como no ano ante-
rior. Estávamos com a expectativa elevada, 
mas vai ser diferente. Não quer dizer que as 
pessoas não venham para o interior do país, 
até porque alguns vão ter algum receio das 
praias do litoral, mas não vai ser aquela mas-

sa que estávamos a fazer para vir. Mas, mes-
mo as pessoas vindo para Vila de Rei, vamos 
ter muitos cuidados, para os que vêm e para 
os que cá estão. Estamos a fazer um pacote 
de exigências, de regras e normas para que 
as pessoas que estejam cá, e as de fora, es-
tejam protegidas. Estamos a fazer tudo por 
tudo para que não haja incidentes de novo 
no concelho de Vila de Rei”. Com segurança, 
os motivos para visitar Vila de Rei não fal-
tam. O Município tem encetado esforços na 

Praia fluvial Fernandaires
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promoção e dinamização do concelho. Pode 
passar pelos espaços culturais, apreciar o 
património histórico, desfrutar das praias 
fluviais, percorrer os trilhos e até conhecer e 
saborear os produtos endógenos. As opões 
não ficam por aqui e, por isso, o autarca, 
deixa um convite: “quem não conhece Vila 
de Rei, não conhece o Centro Geodésico 
de Portugal. Por isso eu convido todas as 
pessoas que não conhecem a virem a Vila 
de Rei, sejam portugueses que residem em 
Portugal Continental, sejam portugueses da 
diáspora. Somos um concelho de natureza, 
com qualidade de vida, que vale a pena co-
nhecer”, sublinha Ricardo Aires.

De braços abertos aos emigrantes
Como sempre esteve, não é agora que a si-
tuação iria mudar. É de braços abertos que 
está o concelho de Vila de Rei para os seus 
conterrâneos emigrantes. “São sempre vila-
regenses e sempre bem-vindos. Claro que às 
pessoas que vêm agora, aquilo que pedimos 
é o que pedimos também aos vilaregenses 
que vivem cá: ter cuidado, distanciamento 
social e regras da DGS. Eles sabem muito 
bem cumprir”.
Vila de Rei faz questão de manter um con-
tacto próximo para com a sua comunidade 
emigrante. Exemplo disso é o início de uma 
geminação que está a ser criada com a cida-
de de Crosne, em França. “Neste momento 
está um pouco suspensa devido à pandemia 

e porque as autárquicas em França não rea-
lizaram a segunda volta. Já iniciamos o per-
curso, a primeira etapa está feita. Há uma 
boa relação entre Vila de Rei e Crosne. De-
pois desta pandemia, penso que os outros 
passos vão-se concretizar. Penso que no 
segundo semestre de 2020 existirá outros 
desenvolvimentos para que Vila de Rei e 
Crosne sejam vilas geminadas”.

Mensagem de esperança
“Aquilo que nós temos de pedir, é que com 
esta pandemia, temos de saber viver com 
este vírus e pensar que para lá do vírus, há 
outra vida. Com conhecimento, com pers-
pectiva de vencermos, vamos todos vencer 
a pandemia para que a nossa economia cres-
ça e sejamos todos felizes e com saúde”, ex-
pressa Ricardo Aires. L

Água Formosa
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um gesto de amizade e de 
profundo reconhecimento 
pela Diáspora portuguesa 

em França, Emmanuel Macron garantiu-
-me que nenhuma medida de quarente-
na será aplicada aos nossos concidadãos 
que se apresentem na fronteira terrestre 
com Espanha de regresso a casa”, escre-
veu o líder do executivo português na 
sua conta oficial do Twitter.
E numa mensagem na mesma rede social, 
Costa acrescentou de seguida: “À França: 
o nosso sentido agradecimento. À Comu-
nidade portuguesa em França: comme 
d’habitude, cá vos esperamos no verão”.
António Costa tinha revelado aos jorna-
listas que manteve “uma longa conver-
sa telefónica” com o chefe de Estado 
francês, Emmanuel Macron, sobre o 
plano europeu de resposta à crise eco-
nómica e social criada com a pandemia 
da Covid-19, depois de ter falado com a 
chanceler alemã, Angela Merkel, e com a 
presidente da Comissão Europeia, Ursula 
Von der Leyen.
O primeiro-ministro português comentava 
o plano franco-alemão para a criação de 
um fundo de recuperação europeu de 500 
mil milhões de euros baseado em subven-
ções, que classificou como “uma excelen-
te proposta”, apesar de advertir que há 
“importantes” aspetos em aberto. L

“N

Costa recebeu garantia de Macron 
de que portugueses de regresso 

a França não ficarão em quarentena
O primeiro-ministro, António Costa, recebeu a garantia do Presidente francês, Emmanuel Macron, 

de que não será imposta qualquer medida de quarentena aos portugueses que regressem a França 
através da fronteira terrestre com Espanha.

Fonte: LUSA
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10 Nomes, 10 Histórias
os primeiros cinco nomes da edição de 2020

Albino Miranda
Falar de Barcelos sem se mencionar o tradicional Galo de Barcelos é difícil. A sua 

ligação tornou-se natural. Território de uma identidade cultural e etnológica forte, 

decorrente da grande variedade de artes e ofícios, a olaria aqui ganha especial im-

portância. Efectivamente, o trabalho no barro ganhou tal relevância ao longo dos 

séculos que se tornou indissociável da história, passada e presente, desta região e 

das suas gentes. Mas a riqueza do concelho não se fica pelas artes da olaria e figu-

rado e alarga-se aos bordados de crivo da Carreira, aos bordados, à tecelagem, aos 

trabalhos em madeiras e aos trabalhos em ferro. Todas estas produções marcam a 

identidade de um concelho com um contexto sócio-económico muito ligado à arte 

popular, fruto de um saber enraizado na sociedade local e na relação desta com o 

meio. Não é necessário trabalhar só o barro para se ficar na história de Barcelos. 

A prova viva é Albino Miranda, que também pelo barro e madeira começou, mas 

viu na diferença e na criação própria o seu caminho. Artista de letra grande, Albino 

leva as suas peças ao mundo inteiro. É difícil falar de Barcelos sem se mencionar o 

tradicional Galo de Barcelos, mas é possível.
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Alexandre da Cunha
Portugal e o mar. Uma história em comum. É assim desde sempre. Pela nossa his-
tória, pelos nossos costumes e tradições, é impossível não pensar em Portugal sem 
pensar na sua história marítima. A nossa cultura, a gastronomia e as nossas gentes 
não seriam os mesmos sem a influência trazida pelos marinheiros de mares longín-
quos. O mar trouxe-nos o sabor das especiarias, mas também o olhar triste de um 
povo acostumado a despedir-se dos seus entes queridos no porto. O povo portu-
guês esteve, desde o século XIV, presente nos mares de todo o mundo. Hoje já não 
é assim, mas sentimos o mar como nosso. O mar e Portugal desde há muito que 
têm os seus destinos entrelaçados, como dois amantes que se conhecem à mui-
to. Uma história feita com desafios, mas com muitas conquistas. O mar também 
ajuda a contar a história de Alexandre da Cunha. Onda sobre onda, foi no mar que 
Alexandre cresceu e se fez homem. Conhece o peixe como ninguém. E vê-lo feliz, 
é vê-lo no mar.

Artur Brás
É em Rossas que começa esta história. Uma história de ambição e conquistas, mas 

também de simplicidade e humildade. Uma história de emigração, mas também de 

amor à sua pátria. Uma história de realização, mas também de querer sempre mais. 

O protagonista é Artur Brás. Os franceses colocaram-lhe um ‘h’ no nome, e hoje é o 

nome Arthur Brás que vinga. Artur em Portugal ou Arthur em França, mas a mesma 

pessoa. Um empresário que cedo começou a desenhar o percurso da sua vida. O 

sucesso, esse, alcançou-o rapidamente. A ambição, a perspicácia e o sentido de 

oportunidade foram-lhe suficientes. Artur nasceu na década de 40, altura em que 

na freguesia de Rossas, do concelho de Vieira do Minho, ainda eram mais 2800 as 

pessoas que nela habitavam. Hoje, são pouco mais de 1600. A desertificação dos 

meios rurais é característica comum um pouco por todo o país. A procura de mais 

e melhores oportunidades levam muitos a procurar novos destinos. Artur não foi 

diferente. Independentemente dos motivos, deixou Rossas e partiu para França, 

onde aqui se tornou um empresário conhecido e respeitado por muitos. 
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Clementina Jorge
Pombal é terra de história, de lendas e de gente ilustre. Do grande Marquês de 
Pombal, do historiador e escritor João de Barros, do político Mota Pinto, da poetisa 
Martel Patrício, do médico e escritor Amadeu da Cunha. Mas Pombal é também um 
concelho de emigração. Na história humana que é a migração portuguesa, o con-
celho de Pombal foi, talvez, um dos concelhos portugueses que, durante o século 
XX, mais filhos ofereceu ao mundo. Espalhados pelos quatro cantos do planeta, 
abriram novos mundos a Pombal. A pequena freguesia de São Simão de Litém tam-
bém corre mundo. Da Europa, a África e até na América, em diferentes pontos do 
globo se encontram conterrâneos deste pequeno meio rural, que viu partir muitos 
filhos essencialmente a partir da década de 50 e 60. Situada na margem direita 
da ribeira de Litém, a freguesia ficou bastante conhecida na sequência de árduas 
lutas aqui travadas em prol da autonomia dos territórios da margem esquerda da 
Ribeira de Litém, delimitadora da área de jurisdição entre o bispado de Leiria com 
o de Coimbra. A tradição oral, transmitida de geração em geração fala de terríveis 
cenas de cajadadas, protagonizadas pelos da terra, que puniam forasteiros que se 
atreviam a desrespeitar os hábitos locais. Eram os famosos “cajados de Litém” a 
ditarem as suas leis. Esta história, a de Clementina Jorge, nasce precisamente em 
São Simão de Litém e, à semelhança de muitas outras, corre mundo, prova o sabor 
da emigração e vence a luta da vida. 

Joaquim Machado
Habitualmente designada por berço da nação, a cidade de Guimarães tem no seu 
gene características ímpares que a distinguem de outras cidades portuguesas e a 
colocam num lugar de relevo na história de Portugal. Naturalmente associamos, 
tal como reza a tradição, ao local onde nasceu e foi batizado aquele que, em 1179, 
viria a ser coroado como o primeiro Rei de Portugal. Dom Afonso Henriques tinha o 
cognome de “o Conquistador” e, de certa forma, as gentes de Guimarães se asse-
melham a esta característica. Tal como Dom Afonso Henriques, também Joaquim 
Machado tem sido um conquistador ao longo da sua vida. Não conquistou reinos, 
mas alcançou notoriedade, sucesso e uma vida plena de vitórias. Assumiu a quali-
dade dos móveis portugueses em França, marcando a sua posição num território 
altamente concorrencial. O sucesso veio por acréscimo à sabedoria e à experiência 
do saber-fazer. Ganhou clientes, amigos, e hoje todos conhecem o Machado dos 
Móveis Elmo.    



131



132

Lusopress | PIMENTA, PIMENTINHA E PIMENTÃO

Na minha opinião!!! por Melita
Carta de uma criança 
ao COVID-19
Pandemia, epidemia, crise sanitária, um autêntico cenário catastró-
fiCOVID-19 sei que és um vírus! Como tal não vais poder ler esta 
minha carta, nem ouvir os meus lamentos, também não verás a 
tristeza que sinto desde que chegaste e que transformaste a minha 
maneira de viver.
És uma espécie viva, mas sem alma e sem amor, nasceste unica-
mente para fazer mal e espalhar a morte sem piedade entre as 
pessoas.
Deves pensar que te deveria agradecer por não teres atingido as 
crianças, (resta provar) como se quisesses dar a impressão que há 
um pouco de humanidade no meio do horror que espalhaste pelo 
mundo fora.
Mas não, não te agradeço, pelo contrário, se te pudesse falar, ex-
primiria todo desprezo que sinto por ti e pelo que estás a fazer.
Por tua causa, deixei de ser feliz:

- Tiraste-me a alegria de viver.
- Privaste-me da escola, da minha família e dos meus amigos.
- Amordaçaste e tiraste-me a liberdade, obrigando-me a ficar fe-

chado.
- Impediste-me de brincar e passear com os meus avós, trouxeste a 

angústia e o desespero cá para casa.

Gostava de te dizer que és:
- Um bárbaro, assassino sem coração, escondeste atrás de uma for-

ma microscópica-invisível, para poderes espalhar a desolação e a 
morte sem seres visto.

Matas cruelmente os nossos queridos familiares e amigos, como 
se não bastasse, por tua causa nem os pudemos acompanhar para 
um último adeus.

COVID-19, o que queres de nós? Até onde queres chegar e para ob-
ter o quê? Não basta as milhares de mortes, o caos económico e 
social que já causaste?

O sonho comanda a vida, mas este tornou-se num pesadelo 
anunciador de morte

Às vezes sonho contigo, oiço a tua voz nas profundezas do meu 
sono a tentar justificar a tua aparição!
Mas, mesmo no sonho “angélico” de uma criança não se pode 
acreditar em ti!

Pretendes, que terás nascido para alertares as consciências e de-
nunciar o mal que as sociedades de consumo fazem ao planeta.
Que vieste para denunciar as injustiças sociais e restabelecer a 
igualdade entre as pessoas.
Dizes, querer lutar contra os poluidores da atmosfera que massa-
cram as populações, que exploram os trabalhadores para os enviar 
para a miséria e a precariedade. Afirmas, que estás a lançar um de-
safio à humanidade e à sua potência, queres provar a sua vulnera-
bilidade e incapacidade de lutar contra um pequeno Vírus, pô-la de 
joelhos e denunciar o “Homem” que pensa poder destruir a natu-
reza sem ter que prestar contas a ninguém, que não faz atenção 
aos sucessivos avisos que a natureza lhe enviou, ficando surdo e 
não querendo ver as catástrofes: ciclones, inundações, incêndios, 
tremores de terra e tantos outros não menos importantes.
Queres provar que não se pode viver, num modelo de sociedade 
que volta as costas à natureza, que massacra os animais e não res-
peita a humanidade, que consome cegamente, estraga a comida, 
só pensa em si e não partilha com ninguém.

Utópico, inconcebível e lamentável

Isto, não passa de um sonho de criança, na realidade tu não falas 
nem ouves, não és humano nem justiceiro, ao contrário só existes 
para fazer mal e criar ainda mais desigualdade e injustiça entre as 
pessoas.
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Os ricos vão se tornar ainda mais ricos e os pobres a viverem cada 
vez mais na precariedade, os poluidores continuarão a poluir e a 
miséria continuará a alastrar.

Grito do desespero 

Quero gritar bem alto; 
Vai-te embora, desaparece tal como vieste rapidamente.
Deixa-me ser feliz, ir à escola, voltar a abraçar os familiares e ami-
gos de quem tenho tantas saudades.
Quero ouvir de novo os meus pais falarem dos seus problemas no 
trabalho e dos engarrafamentos monstros para lá chegarem, gos-
tava de voltar a poder viver como antes da tua malvada aparição:
- Ver as ruas cheias de gente, os cafés a abarrotar, os cinemas e as 

salas de espectáculo esgotadas.
- Poder ir de férias, ver o mar e a serra, assistir às festas populares 

nas aldeias do meu querido Portugal, sentir a felicidade de poder 
brincar em liberdade, comer sardinhas e ver a alegria estampada 
no rosto dos meus pais, (com vinho verde nos olhos).

- Partilhar momentos que nos enchem o coração de alegria e a ca-
beça de inesquecíveis recordações.

Pouco importa, se nasceste naturalmente ou foste concebido 

Quero que saibas COVID-19, havemos de te vencer e seremos ainda 
mais fortes, certo, roubaste-nos a alegria de viver em comunida-
de semeando o terror e a morte, mas uma coisa não conseguirás 
retirar-nos o sentido da vida, do amor e da fraternidade.
Chegará a altura, (talvez quando eu for grande) que alguém con-
tará a verdade, que tudo se saberá sobre a tua verdadeira origem.
Os meus pais e muitos dos pais dos meus amigos, não acreditam 
que nasceste naturalmente, há quem diga que foste “fabricado” 
propositadamente num laboratório, outros pensam que foi aciden-
talmente que te deram a vida, mas seja qual for a razão, a tua pas-
sagem vai deixar a humanidade de “rastos”, na miséria.

Para além da desolação e a morte, criaste uma barreira entre as 
“consciências“ provocando as mais variadas reacções entre as po-
pulações.
Vão ser necessárias uma ou duas gerações para reconstruir o que 
destruíste, muitos de nós (crianças) apesar de não termos sido ví-
timas directamente do teu contágio, teremos enormes sequelas 
provocadas pelo trauma do isolamento de que fomos vítimas, mui-
tos adultos contaminados perderam faculdades e ficaram com os 
músculos atrofiados, nunca mais voltarão a ser como eram, alguns 
mesmo deixaram de poder trabalhar.

Haverá um antes e depois a tua passagem 

Gostava que todos os governantes dos países (dito ricos,) apro-
veitassem o “chão de ruínas“ que provocaste, com milhares de 
desempregados, o comércio falido, a economia moribunda e socie-
dade revoltada para reconstruírem um mundo melhor, onde haja 
mais justiça social e se respeite a natureza, onde se possa viver sem 

poluição, acabe a fome e a miséria, a descriminação racial e religio-
sa, haja uma melhor partilha das riquezas para vivermos melhor.

COVID-19 vou acabar esta longa carta ficando com a esperança que 
em breve desapareças para sempre e que não oiça falar mais de ti, 
que de novo possamos circular e viver livremente.
Mas sei, que podes continuar a fazer mal e ficar ainda mais algum 
tempo, por isso e para terminar, faço um apelo a todas as crianças:
Convençam os vossos pais a fazer atenção e a não facilitarem, a 
cuidarem bem dos filhos e dos mais idosos, sempre que possam 
fiquem em casa, porque este maldito “vírus” é traiçoeiro como o 
diabo que espreita atrás da porta.
Não se esqueçam de continuar a praticar os gestos “barragem”:
Utilizar a máscara, manter as distâncias, lavar as mãos constante-
mente, deixarem os sapatos à porta da casa, lavar a roupa a 60 
graus e passarem por água todos os produtos vindos do exterior.
Fazer o necessário até que se encontre o tratamento ou a vacina 
para combater o COVID-19.

Cada um é livre de pensar e fazer o que bem lhe parece! 
Eu penso assim 
Até à próxima, cuidem de vós, sejam felizes!

Melita
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U

Da subida de divisão à paixão pelo FC Arouca: 
presidente Carlos Pinho em entrevista

m pouco de história
Este não foi o primeiro clube de fu-
tebol em Arouca, mas surgiu depois 

do eclipsar de outros, por dificuldades eco-
nómicas e falta de jogadores, e tornou-se 
no clube mais representativo do concelho. 
O Futebol Clube de Arouca nasceu a 25 de 
dezembro de 1951, com outro nome: Ginásio 
Clube de Arouca. No entanto, oficialmente, 
o clube só surgiu um ano depois, isto porque 
teve de criar e aprovar os estatutos para a 
sua existência legal ser reconhecida. O clu-
be nasceu impulsionado por três amigos, 
que viriam a ser extremamente fulcrais na 
constituição do elenco directivo, da equipa 
em si e sucessivamente de toda a história do 
futebol arouquense. São eles: Fernando Cal-
çada, Valdemar Duarte e Joaquim da Rocha 
Ferreira. O primeiro ficará na memória, não 
só como o primeiro presidente, mas tam-
bém como o primeiro capitão. Os anos 60 
do século passado trouxeram um momento 

Há um antes e há um depois de Carlos Pinho no Futebol Clube de Arouca. Nascido e criado em Arouca, 
o empresário do sector da construção civil assumiu a presidência do clube na temporada 2006/2007. 
Nesse mesmo ano, o Arouca venceu a I Divisão Distrital da Associação de Futebol de Aveiro. O que se 
seguiu, nas temporadas seguintes, foi uma ascensão até ao topo, desde o futebol amador, distrital, a jogar 
em campos de futebol pelados, com ninguém ou quase ninguém nas bancadas, até à Primeira Liga, 
para jogar com Benfica, Porto ou Sporting e até alcançou o apuramento para a Liga Europa. E tudo 
em apenas seis anos. A saída do distrital foi em 2007. A chegada à Liga em 2013. Nem as duas últimas 
descidas de divisão lhe tiraram a força e a energia de querer sempre mais e melhor pelo FC Arouca. 

de dificuldade, antes da primeira participa-
ção em competições oficiais. A falta de re-
cursos e apoios quase levou à extinção do 
Ginásio Clube de Arouca, após dois anos de 
inactividade. Regressaram em 1962, com qua-
tro jogos, tónico que deu força à ideia de se filia-
rem na AFA, algo que acontece em Fevereiro de 
1967. Em dezembro de 1968, em assembleia ge-
ral extraordinária, dá-se a controversa mudança 
de nome para Futebol Clube de Arouca, desig-
nação actual, tornando-se filial do Futebol Clu-
be do Porto. A direção da altura entendia que, 
com a prevista renovação dos estatutos do 
emblema da Invicta, teria vantagens financei-
ras e de intercâmbio de atletas. Com influência 
ou não deste ato, o início da década de 70 traz 
a primeira subida do clube à I Divisão distrital e 
traz novo obstáculo para ser resolvido: o cam-
po municipal não tinha as dimensões obrigató-
rias para o novo campeonato.
O novo campo nasceria num local designado 
por Velha Devesa de São João das Costeiras, 

actualmente chamado apenas de Costeiras. As 
obras começaram em novembro e passou a 
ser usado logo na primeira semana de de-
zembro, já com o campeonato da I Divisão 
Distrital em andamento. A inauguração ofi-
cial só seria feita em setembro no ano seguin-
te, com um jogo amigável com as reservas do 
Futebol Clube do Porto, recebendo o nome de 
Campo Afonso Pinto Magalhães (1913-1984), 
arouquense e benemérito também com liga-
ções ao emblema portista, tendo sido mesmo 
presidente do clube azul e branco. O Campo 
Afonso Pinto Magalhães continua a ser pro-
priedade do clube, agora com relvado sintético 
após as obras de beneficiação de 2006. Neste 
recinto, disputam-se os jogos dos escalões de 
formação, enquanto a equipa sénior disputa 
os seus desafios no relvado do Estádio Muni-
cipal de Arouca, desde a sua inauguração, em 
2006, com um amigável frente ao, inevitável, 
Futebol Clube do Porto.
E este foi um ano de viragem no Futebol Clu-
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be de Arouca. Para além de passar a usar um 
novo recinto desportivo, à medida das suas 
novas ambições, foi também em 2006, a 30 
de junho, que Carlos Pinho foi eleito pela pri-
meira vez como presidente da direção, car-
go que ainda mantém. E Carlos Pinho come-
ça por dar mediatismo ao clube na época de 
2006/07 com a contratação do apresentador 
de televisão Jorge Gabriel como treinador 
adjunto do “mister” Rui Correia, passando 
a ser constantemente referência nos media 
nacionais, algo que até então não acontecia.
Nessa mesma época, o clube sagrou-se cam-
peão da 1.ª Divisão da Associação de Futebol 
de Aveiro, subindo à III Divisão. Na época 
seguinte Jorge Gabriel passou de adjunto a 

treinador principal, mas em janeiro acabou 
por deixar o cargo, que foi entregue a José 
Pedro. No final da temporada de 2007/08, 
tendo sido campeão da série C da III Divisão, 
com apenas 1 ponto a mais que o segundo 
classificado, o clube vizinho da Sanjoanense, 
o Futebol Clube de Arouca sobe à II Divisão. 
Na época de 2009/10, o Arouca conheceu 
nova subida de divisão. O campeonato co-
meçou com Carlos Secretário no banco, 
mas, à 11.ª jornada, Henrique Nunes assumiu 
os comandos e levou a equipa à II Divisão 
Nacional, a então Liga Orangina. A época 
de 2011/12 não começou da melhor maneira 
e Henrique Nunes foi substituído à quinta 
jornada. Vítor Oliveira foi o escolhido para o 

cargo de treinador, com vista à estabilização 
do clube nos campeonatos profissionais, 
mas também apontando à subida que o pre-
sidente Carlos Pinho mais ambicionava.

O histórico ano 2013
O ano de 2013 fica gravado na história do 
clube pela subida à I Liga de futebol nacio-
nal, com Vitor Oliveira, o “rei das subidas” nos 
comandos da equipa e Joeano o artilheiro de 
serviço. O avançado continua a ser muito acari-
nhado pela população de Arouca e foi dos mais 
influentes no clube, tendo sido, por dois anos 
consecutivos (os das subidas do Arouca) o me-
lhor marcador da II Liga. Para além de Joeano, 
marcam a história do clube Bruno Amaro, ca-
pitão e marcador do primeiro golo do Arouca 
na I Liga, no estádio de Alvalade, em agosto 
de 2013, e Nuno Coelho, também capitão e o 
jogador profissional que maior vínculo con-
tratual estabeleceu com o emblema. Depois 
de Vítor Oliveira, houve outro treinador que 
fica ligado ao êxito do Arouca, agora na I Liga. 
Lito Vidigal conseguiu levar o clube às com-
petições europeias, chegando ao Play-off da 
Liga Europa, caindo aos pés do Olympiacos, 
na Grécia, após prolongamento, em 2016/17. 
Lamentavelmente, no final dessa época, o 
emblema desceu à II Liga. Após uma época em 
que a equipa conseguiu a manutenção na II 
Liga, a época 2018/2019 termina com mais uma 
descida, desta vez ao Campeonato de Portugal. 

O FC Arouca, hoje
As divisões inferiores pararam a sua activida-
de por força da pandemia de Covid-19, mas o 
trabalho interno dentro dos clubes não ter-
mina. Apesar de uma paragem forçada, para 
o Arouca o final do campeonato trouxe um 
sabor a vitória. Juntamente com o Vizela, fo-
ram as duas equipas premiadas com subida 
à II Liga. A Lusopress esteve à conversa com 
o actual presidente do clube, Carlos Pinho, 
que é o principal culpado pelos grandes êxi-
tos que o FC Arouca já alcançou.
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É presidente do FC Arouca desde 2006. Como 
descreve o seu sentimento pelo clube?
O que eu sinto pelo clube é uma paixão. Eu, 
desde pequeno, já gostava de futebol e desde 
que me lembro andei sempre envolvido no fu-
tebol. Para mim, é uma paixão e quando não há 
paixão nada se consegue nada. Sempre gostei 
do Arouca e com a garra que eu sempre tive, che-
guei a um ponto da minha vida em que decidi, na 
hora exata e na hora certa em que eu podia can-
didatar-me a presidente. Peguei no Arouca nas 
distritais. Na primeira entrevista que tive, numa 
assembleia quando me propus a ser presidente, 
os jornais perguntaram os meus objectivos para 
o Arouca e eu disse que a minha ideia era levar 
o Arouca à 1ª liga. Todos começaram a rir, fiquei 
chateado, dei um murro em cima da mesa e dis-
se que a minha ideia ia avante. Levei o clube à 
primeira liga e Liga Europa e isso só se consegue 
com paixão. Sou um apaixonado pelo Arouca. O 
sucesso do Arouca foi a garra e paixão. Eu quan-
do meto uma coisa na cabeça é levar até ao fim, 
e foi isso que aconteceu. 

Quando alcançou o seu objectivo de levar o 
clube à I Liga nacional, o que sentiu?
Não dá para explicar. Foram muitas lágri-
mas, uma alegria que não dá para explicar. O 
Arouca chegar à primeira liga era uma coisa 
que eu queria, tinha em mente que ia conse-
guir, mas até lá chegar foi um caminho duro. 
Quando consegui, foi uma sensação incrível. 
Somos em Arouca cerca de 24 mil pessoas 
e ninguém acreditava, a direção não acredi-
tava, achavam que eu era tolo. Só eu é que 
acreditava nisso. Depois de estar na I Liga 
disse que queria a Liga Europa e todos se ri-
ram. A verdade é que cheguei à Liga Europa.

Apesar de não acreditarem, Arouca estava 
consigo e com o clube?
A vila estava e ainda estão comigo. Lembro-
-me de ver o estádio todo cheio, era só la-
grimas, só choros, porque realmente chegar 
à primeira liga não é para qualquer clube, 
ainda mais como Arouca, uma vila pequena 
mas com muita qualidade.

Depois sucederam-se duas descidas de divisão... 
Se houve lágrimas nas subias também hou-
ve muitas, não tenho vergonha de dizer, nas 
descidas. Chorei. Descer da primeira para a se-
gunda por um golo de diferença foi cruel, uma 
tristeza, nem quero pensar mais nisso. Desce-
mos da II Liga para o Campeonato de Portugal 
por 1 ponto. Circunstâncias do futebol.

O pensamento foi sempre nunca baixar os braços?
Tivemos força para nos levantar. Este campeo-
nato não é fácil, já há boas equipas, mas fiz 
uma equipa para subir e subimos com todo o 
mérito, porque também fizemos por isso. Ía-
mos subir novamente porque não baixamos 
os braços e conseguimos os nossos objectivos. 

Como foi saber que subiu de divisão e não 
poder festejar?
Quando soube a notícia estava a caminhar 
com a minha mulher, e fiquei muito contente e 
feliz. Não festejámos, mas eu em casa festejei 
bem, embora com muita pena de não ir para 
a vila festejar com os meus amigos. Festejei 
assim, mas temos tempo para festejar agora.

A nova época começou de imediato a ser 
preparada?
A partir do momento em que soubemos que 
tínhamos subido, começou-se logo a prepa-
rar a próxima época. Agora, todos os dias, 
estamos a trabalhar para fazermos o nosso 
melhor, para construir uma equipa para não 
acontecer o que aconteceu antes. Temos de 
aprender com os erros.

A primeira mudança passou pela mudança 
de treinador, sendo Armando Evangelista o 
escolhido para o lugar.
Treinador que eu já conhecia o seu currícu-
lo e que me deu garantias. É uma pessoa 
jovem, com muita garra e muito querer. Ele 
queria e o Arouca também quis. Quando é 
assim, o casamento está feito. 

Que objectivos são assumidos para a próxi-
ma temporada? Ambiciona-se nova subida 
de divisão?
O Arouca está a fazer uma equipa com mui-
ta prudência e calma, estamos a fazer uma 
equipa para fazermos o melhor. Agora, se me 
perguntar se quero subir, claro que quero. Eu 
acho que volto a subir, mas não sei se será este 
ano. Vou fazer uma equipa à maneira de Arou-
ca e dos arouquenses, de querer sempre mais. 

A empresa Bluetooth, de Dominic Fernan-
des, é um dos principais patrocinadores do 
clube. É importante ter “filhos da terra” a 
apoiar o clube?
Já conheço o Dominic há vários anos. Co-
nhecia-o, mas não tinha muita confiança 
com ele, porque reside em França. A partir 
do momento em que começamos a falar e a 
jantar, vi que o Dominique é uma pessoa in-
crível. Tenho dito e é a realidade. Ainda é um 
miúdo, mas tem muita classe e humildade, 
é um homem sem manias, e só assim, com 
coração grande porque gosta de ajudar as 
pessoas, não só o futebol, chegou ao topo. 
O Dominique não é uma pessoa qualquer, é 
uma pessoa que gosta de ajudar, indepen-
dente do Arouca. Tenho muita considera-
ção e vou ter sempre. Ajuda o Arouca em 
muito, gosta também do Arouca, é um filho 
da terra, todas as semanas fala connosco e 
está sempre pronto a ajudar. Os arouquen-
ses têm de ter orgulho na pessoa que ele é, 
na empresa que ele tem. É amigo de quem 
é amigo. 

A Covid-19 trouxe alguns problemas ao fute-
bol. Quer, por isso, deixar uma mensagem?
Este ano, mesmo a questão da pandemia, te-
nho pessoas, como o Dominique, que conti-
nuam a ajudar. Por isso, peço que acreditem 
nesta direção e acreditem no presidente, 
porque o presidente, como conhecem, não 
vai baixar os braços. Agradeço a todos os 
sócios, apoiem para atingirmos os nossos 
objectivos. Os arouquenses querem sempre 
mais. L
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Vacances Portugal Covid: 
o site que tira as suas dúvidas 
para a viagem a Portugal

orque a resposta virá, mas em vá-
rios tempos; porque ela será evo-
lutiva em função do progresso ou 

recuo desta pandemia; porque três paí-
ses estão envolvidos; a associação Cap 
Magellan coloca à disposição um site de-
dicado, VacancesPortugalCovid.com, des-
tinado a responder às questões que todos 
se colocam e a combater a falsa informa-
ção, na partida, durante a viagem, duran-
te a estadia em Portugal e na viagem de 
regresso. Quais serão as regras para a mi-
nha viagem? Haverá diferenças no trânsi-
to em França, Espanha e Portugal duran-
te a minha viagem de carro? Será possível 
fazer pausas?  As áreas de descanso es-
tarão acessíveis? Os restaurantes e hotéis 
na estrada estarão abertos? Se viajar de 
avião, quais serão as medidas a cumprir 
antes, durante e após o voo? E se for até 
aos Açores ou à Madeira?
A chegada a Portugal não elimina as dú-
vidas sobre a coabitação com o vírus du-
rante o verão. Também aqui, o site está 
organizado em várias secções, reunindo 

P

Muitos são os Portugueses de França e Lusodescendentes a terem esta dúvida 
essencial: será possível ir de férias para Portugal este Verão? 
A Cap Magellan criou um site onde pode esclarecer todas as dúvidas relativas 
à sua viagem a Portugal.

todas as questões possíveis, e apresen-
tando-se como a plataforma prática de 
informação sobre todos os aspectos de 
uma estadia em Portugal: informação so-
bre actividades quotidianas (ir às compras, 
ir ao banco, visitar os familiares em lares 
de idosos), os diferentes meios de deslo-

cação em Portugal (comboio, carro, avião, 
rent-a-car) sem esquecer as ilhas (Madeira 
e Açores), as regras em vigor nos restau-
rantes, hotéis, bed and breakfast... Que 
actividades de lazer são possíveis, com 
actualizações no acesso às praias, parques 
de diversões, bailes, festas... 

Lusopress | DESPORTO, CULTURA E LAZER

Fonte: LUSA
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O objectivo é de facilitar a preparação, 
nomeadamente dos Portugueses e dos 
Lusodescendentes que desejem partir. 
Poderão encontrar nesta plataforma, 
toda a informação para passar umas 
boas férias em Portugal, conhecendo e 
respeitando todas as medidas relaciona-
das com a Covid-19.
Desde 2003, a associação Cap Magellan 
desenvolve a campanha anual de pre-
venção rodoviária “Sécur’été – Verão 
em Portugal”, que acompanha nomea-
damente os automobilistas portugueses 
residentes no estrangeiro nas estradas 
até Portugal. Embora centrada na pre-
venção rodoviária, historicamente esta 
campanha já inclui outras componentes 
de prevenção: incêndios, praias, doen-
ças sexualmente transmissíveis... Este 
ano, é acrescentada uma componente 
de prevenção sanitária relacionada com 
a Covid-19, com uma actualização quo-
tidiana do site VacancesPortugalCovid.
com. 
Os Parceiros da campanha “Sécur’été - 
Verão em Portugal 2020” encontrarão 
também neste site o espaço que lhes 
permitirá transmitir as medidas toma-
das no seu domínio de actividade rela-
cionadas com esta situação epidémica. 

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

Das indicações da ANSR (Autoridade Na-
cional de Segurança Rodoviária) às das 
Prefeituras francesas parceiras, desde 
os horários dos bancos, com a indicação 
de uso obrigatório ou não de máscara 
nos balcões, passando pelas condições 
de higiene aplicadas aos veículos das 
Rent-a-Car ou nos supermercados, às es-
pecificidades das áreas de descanso das 
diferentes redes rodoviárias francesas, 
espanholas e portuguesas, todos pode-
rão transmitir as suas informações nesta 
nova plataforma.
O site VacancesPortugalCovid.com es-
tará também presente nas redes sociais 

para maior facilidade e rapidez. Assim, o 
Facebook, o Instagram e o Twitter serão 
contemplados.
VacancesPortugalCovid.com foi aberto 
em soft launch simbolicamente no dia 23 
de Maio de 2020, 70 dias antes de 1 de 
Agosto de 2020, data há muito espera-
da pelos Portugueses residentes no es-
trangeiro e Lusodescendentes. Alguns 
Utilizadores e Parceiros puderam assim 
durante todo o fim-de-semana aceder 
e testar a plataforma e dar feedback à 
Cap Magellan. Na segunda-feira dia 25 
de maio de 2020, o site foi oficialmente 
aberto ao público. L
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Casa de Portugal em Paris 
sem casos e muita solidariedade

os cerca de 7 000 residentes deste 
espaço na capital francesa dedicado 
ao acolhimento de alunos internacio-

nais ou de outras regiões de França que vêm 
para aqui fazer os seus estudos superiores, 
cerca de 4.500 passaram o período de con-
finamento nas 40 casas espalhadas pelo 
parque de 34 hectares. “Tivemos durante 
o primeiro mês de confinamento 49 casos 
[na Cidade Universitária Internacional de Pa-
ris] que não foram confirmados. Só quatro 
foram confirmados porque há uma grande 
dificuldade de acesso a testes em França. 
Não tivemos nenhum foco de infeção e há 
cerca de mês e meio que não temos nenhum 
caso”, afirmou Ana Paixão, diretora da Casa 
de Portugal na Cidade Universitária Interna-

A Cidade Universitária Internacional de Paris registou cinco dezenas casos de covid-19 
durante o confinamento, mas nenhum na Casa de Portugal, que tem tido apoio médico, 
financeiro, alimentar e psicológico aos estudantes que passaram 55 dias fechados 
no campus.

D cional de Paris, em declarações à Agência 
Lusa. Nenhum dos casos levou a hospitaliza-
ção e as pessoas estão agora recuparadas.
Na Casa de Portugal, nenhum caso foi regis-
tado. Esta contenção da pandemia num local 
onde a partilha é a palavra de ordem, ficou a 
dever-se à organização muito antes até dos 
anúncios oficiais das autoridades francesas, 
com a criação de um gabinete de gestão de 
crise para o campus logo em janeiro. “Temos 
muitos residentes chineses no campus, são 
a segunda nacionalidade, e desde dezembro 
que nos começámos a aperceber que a pan-
demia podia acontecer. Criámos um gabine-
te de crise desde janeiro e encomendámos 
máscaras e todo o tipo de equipamento 
possível”, lembrou Ana Paixão, que também 

integra esta célula de emergência.
Assim, a 17 de março (data oficial do início do 
confinamento em França), a Cidade Univer-
sitária já era “um cofre forte”, com entradas 
e saídas controladas, organização interna 
nas casas para evitar aglomerações e parce-
rias com hospitais próximos para apoio aos 
residentes. E também uma solidariedade 
sem precedentes. “Foi um grande movimen-
to de solidariedade entre todos, de partilha 
e preocupação”, lembrou Ana Paixão, refe-
rindo que houve logo voluntários para aju-
dar no controlo das cozinhas partilhadas e 
no apoio aos colegas.
Quando a pandemia chegou, havia 136 resi-
dentes na Casa de Portugal e cerca de 50, 
maioritariamente portugueses, decidiram 

Fonte: LUSA
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partir. A escolha ficou ao critério de cada 
estudante. “Eu decidi ficar, porque aqui, 
como já estávamos todos em quarentena, 
pensei que fosse mais seguro ficar do que ir 
para casa e contaminar a minha família. Não 
havia maneira de saber se eu tinha o vírus”, 
contou Cristiana Gouveia, emigrante portu-
guesa na Córsega e estudante de Línguas 
Estrangeiras Aplicadas em Paris e que vive 
na Casa de Portugal.
O medo de contaminar as famílias acabou 
por travar alguns dos alunos portugueses 
na decisão de partir, embora a maioria te-
nha optado por voltar para Portugal logo 
em março. Outras nacionalidades que vivem 
nesta casa não tiveram a mesma possibilida-
de como italianos e espanhóis que, com as 
fronteiras fechadas, não puderam regressar. 
A grande parte partiu com uma mochila ou a 
intenção de voltar dentro de semanas, dei-
xando os quartos cheios dos seus pertences 
e esperança de voltar às aulas, algo que me 
França só deve acontecer para o ensino su-
perior em setembro. Para quem não volta 
mais, os residentes estão a ajudar a embalar 
os quartos dos colegas de forma a estes não 
terem de pagar renda.
Voltar também não foi uma opção para Bru-
no Silva, estudante de Estudos Indianos e 
Sânscrito: “Eu fiquei pela incerteza e para 
me confinar de certa forma, para poder es-
tudar e ter um ambiente reservado e pela 
segurança. Estar confinado dentro de um 
parque, dentro de uma zona muito bonita 
e com um apoio institucional muito forte”. 
O apoio institucional começou por ser mé-
dico, com a disponibilização de consultas 
por videoconferência aos residentes com 
sintomas, mas rapidamente se tornou tam-
bém numa necessidade um apoio financei-
ro. Muitos estudantes que pagam os seus 
quartos (com preços que vão desde os 450 
euros aos 600 euros mensais) neste campus 
fazem-no através de estágios ou trabalhos 
temporários que terminaram durante o pe-
ríodo de confinamento, tendo assim sido de-
cidida uma redução de 100 euros no preço 
dos quartos. Com o avanço da crise sanitá-
ria, a Cidade Universitária criou mesmo um 
fundo solidário de 100 mil euros para ajudar 
os residentes em maiores dificuldades e, em 
parceria com a Câmara de Paris, permitiu 
aos estudantes recorrerem a um cabaz ali-
mentar todas as semanas.
Mas, acima de tudo, houve ajuda psicológi-
ca. “Esse apoio alargou-se a várias línguas. 
Temos duas psicólogas de língua portuguesa 
a quem recorremos com muita frequência e 
havia apoio em quase todas as línguas, sem-
pre em video conferência, sem custos para 
os alunos”, indicou Ana Paixão. Ao mesmo 
tempo, pequenas mudanças no dia a dia 
permitiram aliviar o confinamento que se fa-
zia em quartos de 12m2. A Casa de Portugal 

passou a ter uma horta onde cada um podia 
plantar o que quisesse, aulas de meditação 
e ioga ao ar livre com distância de seguran-
ça. uma sala de eventos que foi reconvertida 
em sala de estudo para apenas 10 alunos de 
cada vez e concursos de gastronomia entre 
as diferentes casas.
Cada residente foi encontrando o seu esca-
pe. Rúben Cadete, aluno de quinto ano de 
Medicina a fazer um estágio no serviço de 
doenças infeciosas no hospital Necker, en-
controu nos colegas de trabalho um grande 
apoio. “Ao início tinha de telefonar todos 
os dias à minha mãe, senão era impossível. 
Na casa, tentei isolar-me porque não queria 
pôr ninguém em risco, por isso o contacto 
era mais com os colegas no estágio, com 
os médicos, com os internos [...] Acabámos 
por nos juntar porque estávamos todos no 
mesmo barco”, afirmou. Para um jovem es-
tudante de medicina, este foi um período 
“assustador” na linha da frente, mas que 
deixou lições. “Foi assustador ao início. Co-
meçou-se a falar ao início no nosso serviço 
como éramos muito especializados já em 
janeiro. Pensávamos que ia ser local e na al-
tura não se sabia bem o impacto [...] Quan-
do os planos começaram a ser mais estáveis 
em França, aí estávamos muito mais calmos 
e conseguimos voltar quase à normalidade” 
revelou.
Ana Paixão viveu o confinamento junto 
dos alunos e desde o contacto com os 
Consulados, para permitir a quem quises-
se de regressar, ao apoio emocional aos 
residentes, diz ter vivido uma “experiên-
cia muito intensa”. “Foi uma experiência 
muito intensa e ainda não tenho um olhar 
distanciado sobre o que se passou. Esta 
pandemia trouxe ao de cima muitos dos 
aspectos positivos da Cidade Universitá-
ria”, confessou. A diretora da Casa de Por-
tugal distribuiu o seu número por todos e 
sentiu os problemas de solidão de muitos 
alunos que longe da família e sem sistema 
de apoio em Paris só precisavam de uma 
palavra amiga. “Com alguns residentes 
trocámos mensagens sempre, pelo menos 
ao levantar e ao deitar, e continuamos. 
Ajudava a sentir que alguém se preocupa-
va com eles”, referiu.
Sendo uma fundação que se autofinancia 
através dos quartos que arrenda e também 
com o apoio de mecenato e alguns países, 
a Cidade Universitária Internacional de Paris 
vai ter este ano um prejuízo de 4,5 milhões 
de euros. Muitos quartos ficaram vazios e os 
eventos durante o verão, que traziam novos 
residentes temporários ao campus, anula-
dos. Mas há motivo para esperança. “Só na 
Casa de Portugal temos 170 pedidos novos 
para setembro, para não falar dos residen-
tes deste ano que se vão recandidatar para 
mais um ano”, concluiu Ana Paixão. L

“Foi uma experiência muito 
intensa e ainda não tenho 
um olhar distanciado sobre 
o que se passou. 
Esta pandemia trouxe 
ao de cima muitos 
dos aspectos positivos 
da Cidade Universitária”
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Fátima: Peregrinação Internacional 
Aniversária de Maio
A imagem da Nossa Senhora é transportada num andor durante a procissão do Adeus 
no final das celebrações religiosas da Peregrinação Internacional Aniversária de Maio, 
que este ano foi celebrada sem a presença física de peregrinos devido à Covid-19, 
na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Fátima.

Fotos: LUSA
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Santuário de Fátima 
sem peregrinos pela primeira vez 
na sua história
A imagem de Nossa Senhora na procissão 
das velas durante a Peregrinação 
do Aniversário Internacional de maio 
no Santuário de Fátima este ano sem 
os peregrinos pela primeira vez na sua 
história. A Peregrinação do Aniversário 
Internacional de maio celebra o 13 de maio 
1917, a aparição de Nossa Senhora aos 
três pastores, Lucia, Jacinta e Francisco.
Fotos: LUSA
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10 de junho, 
um dia de reflexão sobre o futuro 
das Comunidades Portuguesas

erante as circunstâncias atuais da 
pandemia Covid-19, cujos efeitos de 
isolamento social se fazem sentir à 

escala global, as comemorações que anual-
mente se realizam do Dia de Portugal no 
seio das Comunidades Portuguesas, e que 
constituem as mais genuínas manifestações 
de amor à pátria de Camões, estão a ser con-
sequentemente canceladas.
Como no território nacional, onde o 10 de 
junho será assinalado com uma cerimónia 
simbólica, através de uma singela sessão no 
Mosteiro dos Jerónimos, que substitui assim 
os três dia de celebrações oficiais que este 
ano estavam previstas ocorrer no Funchal e 
junto das comunidades portuguesas na Áfri-
ca do Sul, também nos núcleos da Diáspora 
as comemorações prosseguirão seguramen-
te este modelo mais minimalista.
Este é portanto, o momento das comemo-
rações simbólicas do Dia de Portugal, 
um momento de incontornável recurso 
às plataformas digitais como meio de 
mitigar o isolamento social. Mas é tam-
bém um momento oportuno para uma 
ampla reflexão aquém e além-frontei-
ras sobre o futuro das Comunidades 
Portuguesas, tanto que são notórios 
vários casos de dificuldades no seu 
movimento associativo, um dos mais 

P
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Daniel Bastos

importantes, senão o mais importante pilar 
da Diáspora.  
Dificuldades resultantes das medidas de 
contenção da pandemia, que entravam a 
realização de eventos e iniciativas, como é 
o exemplo cimeiro do Dia de Portugal, e que 
são essenciais para a obtenção de receitas 
que permitem custear o normal funciona-
mento das associações, como seja o paga-
mento da água, luz, rendas dos espaços ou 
a sua manutenção.
O risco de fecho definitivo de diversas as-
sociações no seio das Comunidades Portu-
guesas espalhadas pelos quatro cantos do 
mundo, nunca foi tão real, e é ainda agra-
vado pela problemática do envelhecimento 
dos seus quadros dirigentes, da maioria dos 
seus associados e da escassa participação 
dos lusodescendentes.
Este perigo acrescido de encerramento, 
deve impelir as forças vivas do movimento 
associativo das Comunidades Portuguesas 
a colocar definitivamente em cima da mesa, 
não só, quando a vida voltar a normalizar, 
a diversificação de atividades capazes de 
conciliarem a cultura tradicional enraizada 
nas coletividades com novas dimensões 
socioculturais, como o cinema, a literatura 
ou a moda, de modo a atrair as jovens ge-
rações de lusodescendentes. Como também 

a adoção de um novo modelo de atuação e 
organização das associações, que necessa-
riamente terá que passar por um paradigma 
de partilha de uma “casa comum”, capaz 
de reunir num só espaço com dignidade e 
dimensão a valiosa argamassa identitária da 
Diáspora.
Um modelo de “Casa de Portugal”, de por-
tas sempre abertas às várias nacionalidades, 
e em particular, naturalmente, à comunida-
de portuguesa, através de parcerias com 
agremiações, escolas e universidades onde 
se ensina a língua portuguesa. Uma “Casa 
de Portugal”, com uma agenda capaz de 
congregar as diversas sinergias do movi-
mento associativo, de diluir as diferenças e 
egos, e potenciar o coletivo, a união, os par-
cos recursos humanos e financeiros, em prol 
da cultura portuguesa.
Uma “Casa de Portugal“, na esteira da Mai-
son du Portugal – André de Gouveia, em 
Paris, capital francesa onde se encontra a 
maior comunidade portuguesa fora de Por-
tugal, onde se organizem vários eventos cul-
turais do movimento associativo. Desde as 
festas e festivais de folclore, à programação 
de artes plásticas, cinema, dança, literatura, 
teatro, ciclos de conferências ou divulgação 
de trabalhos dos investigadores que cada vez 
mais proliferam na lusodescendência. L
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Reabertura das creches no Porto
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ara continuar a nossa já longa viagem ao reino das especia-
rias, condimentos e plantas aromáticas, hoje vou-vos falar do 
Manjericão.

  O Manjericão é uma planta medicinal 
e aromática também conhecida como 
Manjericão-de-folha-larga, Alfavaca, 
Basilicão, Anfádega e Erva-real, é muito 
utilizada para confeccionar remédios 
caseiros.
O seu nome científico é Ocimum basili-
cum e pode ser comprado em lojas de 
produtos naturais, feiras e em alguns 
mercados. 
O Manjericão, é um arbusto que pode 
chegar a medir 60 cm a 1 metro de al-

tura possui inúmeras folhas largas e muito aromáticas,  usadas na 
cozinha italiana. 
A planta possui pequenas flores que podem ser lilás, brancas ou ver-
melhas. 

As virtudes medicinais do Manjericão
Ajuda no tratamento da tosse e do catarro.
Feridas, problemas de estômago e falta de apetite.
Combate os gases e aftas, a dor de garganta e rouquidão.
Amigdalite, a náusea e as verrugas.
A prisão de ventre e as cólicas, a ansiedade e a insónia, a enxaqueca 
e as picadas dos insetos.
As propriedades do manjericão incluem a ação antiespasmódica, di-
gestiva, vermífuga, adstringente, cicatrizante, febrífugo, estimulan-
te, anti-emético, anti-tussigeno e anti-inflamatória.

Lusopress | GASTRONOMIA

O Manjericão na culinária
 
As partes usadas do Manjericão 
na culinária são as folhas e cau-
les, para o tempero de omeletes, 
ensopados de carnes, peixes, 
frangos, saladas, sopas e re-
cheios.
É o principal ingrediente do mo-
lho típico italiano mundialmente 
conhecido “Pesto”, de doces e 
licores caseiros.
O Manjericão é o aliado perfeito  
do tomate, azeite e limão que 
são muito utilizados em carnes 
vermelhas, massas e queijos.

Chá de Manjericão

Adicionar 10 folhas de Manjericão 
numa chávena com água a ferver, 
deixe repousar 10 minutos, coar e 
beber ligeiramente morno.

O Manjericão, pode provocar reações alérgicas, é contra-indicado 
em altas doses durante a gravidez ou o aleitamento e em crianças 

com menos de 12 anos de 
idade.,

Como plantar 
o Manjericão 

O Manjericão gosta de 
sol e prefere um solo fér-
til e bem drenado, que 
não acumule a água, mas 
necessita de uma rega 
regular.
Pode ser plantado em va-
sos ou em terrenos bem 
estrumados, não gosta 
de frio nem geadas, mas 
também não se adapta 
ao calor excessivo.
As sementes devem ser 
plantadas a pouca pro-
fundidade (1 cm) e no 

máximo três por buraco. Ele não resiste a uma colheita intensa e 
precisa de replanto frequente.

“A nossa boa e rica 
cozinha portuguesa”

P
Crónica de Victor Ferreira
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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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Receita do mês

Pavé (naco) 
de Atum grelhado 

com o molho de Pesto
Para 4 pessoas.

1 Kg de Lombo de Atum 
(de preferência encarnado)

200 gr de cogumelos silvestres  (pleurotes)
4 Grandes Cogumelos de Paris 

1 Pimento encarnado, 1 verde e 1 amarelo
8 batatas médias 

1 courgette (abobrinha)
2 limões, sal e pimenta

Molho Pesto:
1 ramo de manjericão 

50 gr. de pinhões secos 
50 gr. de queijo parmesão moído (pó.

3 dl. de Azeite
3 dentes de alho 

Sal e pimenta  

Preparação:
Corte os pimentos em meias luas, a abobrinha às rodelas e as batatas em duas (forma oval).

Desfie os cogumelos silvestres e passe por água para retirar resíduos de terra.
Ponha tudo numa frigideira com um pouco de azeite e deixe aloirar.

Retire o pé dos cogumelos de Paris deixando bem em relevo a cavidade interior.
Corte os pés dos cogumelos em pequenos dados e  ponha-os de novo na cavidade com um fio de azeite, tempere 

de sal e pimenta. Corte o Atum em quatro nacos de 250 gr. Ferre (marque ) em esquadria na grelha bem quente 
dos dois lados queimar . ( ver foto) Coloque o Atum num tabuleiro com um fio de azeite e ponha um cogumelo de 

Paris em cada canto. Leve ao forno a 190 graus durante 20 minutos.
Tradicionalmente o Atum deve ser servido (mal passado), mas depende dos gostos e hábitos culinários de cada 

um. Se prefere bem assado prolongue o tempo de cozedura, mas saiba que risca que o Atum fique seco.

Preparação do Pesto:
 Retire a nervura central de uma dezena de folhas de manjericão, ponhas num recipiente, junte os pinhões secos e 

o azeite. Passe com a varinha mágica ou no mixer até obter uma pasta.
Junte o sumo de um limão e o queijo ralado, mexa energicamente, tempere de sal e pimenta. 

Apresentação: (ver foto)
Coloque um Cogumelo de Paris em cada prato, as batatas, os pimentos, as rodelas da  abobrinha em toda a volta 

como um girassol. ( ver foto) Ponha o naco do Atum no outro lado do prato e dívida os cogumelos 
silvestres pelos quatro. Decore com três folhas de Manjericão e uma rodela de limão.

No momento de servir, com uma colher coloque delicadamente o molho “Pesto“ nos pontos livres do prato.

Bom apetite e até à próxima.
Victor Ferreira 

A receita deste mês era uma das especialidades do meu Restaurante La Safranée sur Mer e muito apreciada dos clientes.
“ Pavé (naco) de Atum grelhado com o molho de Pesto.“
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Soluções das diferenças
Falta logo da Carris no 1º eléctrico, farolim do 1º eléctrico, número da linha diferente, palavra Tofa mais pequeno, falta uma janela no prédio do fundo

Nestas fotos existem 5 diferenças.  Veja se consegue descobri-las em menos de 2 minutos. Divirta-se

Porta maior · falta um pombo junto à porta · arvore  é maior · falta uma perna do elefante bébé · falta uma presa ao elefante grande



163



164

Lusopress | JURÍDICO

O investimento imobiliário em Portugal
Breve reflexão
O mercado imobiliário português vivenciou nos últimos três anos 
um grande dinamismo, promovido por um crescente investimento 
neste sector por parte de investidores estrangeiros. Foram duas as 
principais razões que se apontam como determinantes para este 
crescimento: por um lado, o aumento de liquidez dos investidores 
(em razão das baixas taxas de juro do mercado); por outro lado, 
o facto de as taxas de retorno do investimento continuarem a ser 
bastante interessantes. Apesar destes tempos conturbados deri-
vado da Pandemia da Covid19, a verdade é que Portugal continua 
a ter um mercado imobiliário atrativo e que poderá ser ainda mais 
nos próximos tempos em virtude de uma possível baixa dos preços 
actualmente praticados.
Outra das vantagens do investimento imobiliário em Portugal é 
que os processos de aquisição de bens imóveis decorrem de forma 
rápida e segura. 

São três as Fases do Processo de Aquisição de Bens Imóveis 
1. Fase de Auditoria Prévia 
Nesta fase, é importante proceder-se a uma recolha de informação 
acerca da situação jurídica do imóvel através, nomeadamente, da 
obtenção e análise dos seguintes documentos: 
a) Certidão da Conservatória do Registo Predial – de modo a verifi-

car, sobretudo, se o imóvel está inscrito a favor de quem o pre-
tende alienar e se, sobre o mesmo, impendem qualquer ónus 
ou encargos.

b) Caderneta Predial – dados de identificação do imóvel para efei-
tos tributários. 

c) Autorização de Utilização – fim a que se destina o imóvel 
d) Ficha Técnica de Habitação – descrição das características 

técnicas e funcionais do imóvel; 
e) Certificado Energético – desempenho energético do imóvel
f) No caso de aquisição de terrenos é importante, consultar jun-

to do Município competente os planos urbanísticos, restrições, 
licenças e regulamentos referentes ao uso do solo (de modo a 
apurar a viabilidade da operação que se pretende realizar). 

2. Fase da Promessa de Compra e Venda 
Habitualmente a compra de bens imóveis passa por uma fase 
intermédia (embora facultativa) de celebração de um contrato 

promessa de compra e venda que se destina, desde logo, a estabe-
lecer por escrito a vontade das partes em procederem à celebração 
do contrato de compra e venda e ainda, entre outros, a determina-
rem as condições do negócio subsequente, como sejam: 
a) O prazo para a celebração do negócio de compra e venda;
b) O preço e as condições de pagamento, sendo comum nesta fase 

o pagamento de parte do preço a título de sinal e que funciona 
como garantia do cumprimento do negócio “definitivo”. É que, 
por um lado, incumprindo-se o contrato promessa por parte do 
promitente vendedor terá o mesmo que indemnizar o promiten-
te comprador pagando-lhe uma quantia que, em regra, corres-
ponde ao dobro do sinal e, por outro lado, se o incumprimento 
for imputável ao promitente comprador este perderá, a favor do 
promitente vendedor, a quantia paga a título de sinal. Note-se, 
no entanto, que as partes podem consagrar no contrato pro-
messa cláusulas penais que estabelecem penalizações adicio-
nais/específicas em caso de incumprimento.

c) Garantias adicionais, relativas ao estado do imóvel, à emissão de 
autorização de utilização, à inexistência de dividas, etc.

3. Fase da Compra e Venda 
A terceira e última fase diz respeito à celebração do contrato de 
compra e venda, i. e. à outorga da escritura pública de aquisição, 
que tem por efeito a transmissão do direito de propriedade do 
bem, e ao registo definitivo do bem imóvel a favor do comprador. 
Importa ainda que o prazo legal de garantia dos bens imóveis 
é de 5 anos contados da data de celebração da escritura, sendo 
que durante este período o vendedor responde por eventuais de-
feitos e/ou desconformidades que lhe terão que ser denunciados, 
de preferência por escrito através de carta com aviso de recepção 
(por uma questão de prova), pelo comprador no prazo de 1 ano 
após o conhecimento dos mesmos. Caso o vendedor não proceda 
à reparação / correcção do defeito/desconformidade, poderá inten-
tar-se a correspondente acção judicial desde que a sua propositura 
ocorra no prazo de 3 anos a contar da data da denúncia.
Recomenda-se, ainda assim, o acompanhamento e o apoio jurídico 
seguro no sentido de acautelar problemas futuros. 
Deste modo, garantir-se-á a segurança jurídica em problemas sem-
pre complexos e difíceis. 



165



166

O investimento imobiliário em Portugal
Breve reflexão II
No anterior artigo debruçamo-nos sobre as Fases do Processo de 
Aquisição de Bens Imóveis em Portugal. Neste artigo vamos dis-
correr sobre Veículos de Aquisição de Bens Imóveis.
Explicitadas que estão as três fases que habitualmente se devem 
ter em conta na aquisição de um bem imóvel, importa agora con-
siderar que esta aquisição pode ser levada a cabo quer de forma 
directa, sendo o negócio celebrado a título pessoal pelo investidor, 
quer de forma indirecta, caso em que a celebração do negócio é 
realizada através de três veículos principais: 

B.1. Constituição de Sociedades Comerciais 
O mais comum em Portugal é a constituição de Sociedades por 
Quotas (cuja designação inclui a sigla Lda.), que para além de não 
terem grandes exigências a nível do capital social mínimo ( um 
euro por sócio), têm uma estrutura de funcionamento que permi-
te um maior controlo da actividade societária por parte dos sócios. 
Podem, no entanto, constituírem-se Sociedades Anónimas (cuja 
designação inclui a sigla S.A.) que em regra exigem um mínimo 
de 5 accionistas e cujo capital inicial mínimo será de 50.000 € (cin-
quenta mil euros) dividido em acções. 
Em ambos os tipos societários referidos estamos perante uma 
responsabilidade limitada, dado que, por um lado, pelas dívidas da 
sociedade apenas responde o património social e, por outro lado, 
os sócios/accionistas apenas respondem, respectivamente, pelas 
entradas convencionadas no capital social ou pelo valor das acções 
que subscreveram. 

B.2. Sociedades de Investimento Imobiliário 
Tratam-se de sociedades anónimas, de capital fixo ou variável divi-
dido em acções, e cujo objecto social é precisamente o investimen-
to imobiliário para revenda, ou seja, a aquisição de bens imóveis e 
a sua posterior venda sem que sejam levadas a cabo modificações 
ou alterações de fundo nos imóveis adquiridos. 

São duas as principais vantagens inerentes a este tipo societário:
• Não ser obrigatória a separação entre os detentores da socieda-

de (os accionistas) e a gestão da sociedade, podendo os primei-

ros escolher quer um modelo de autogestão, quer um modelo de 
heterogestão em que designam para o exercício da gestão uma 
sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário;

• Poderem as aquisições beneficiarem de isenção de IMT (Impos-
to Municipal sobre as Transmissões Onerosas), desde que cum-
pridas determinadas condições entre as quais se destaca ser tal 
isenção requerida antes da aquisição, o adquirente ser sujeito 
passivo de IRC (Imposto sobre o Rendimento Colectivo), exercer 
habitualmente a actividade de compra de imóveis para revenda e 
a esta última (revenda) ser realizada no prazo de três anos após 
a aquisição. 

B.3. Fundos de Investimento Imobiliário (FII) 
Tratam-se de patrimónios autónomos pertencentes a uma plu-
ralidade de pessoas singulares e/ou colectivas, designados por 
participantes, que não respondem em caso algum pelas dívidas 
contraídas pelos Fundos ou pelas Sociedades Gestoras dos 
mesmos. 
Os fundos são divididos em unidades de capital designadas por 
unidades de participação e podem ser abertos, fechados ou mis-
tos (quando as unidades de participação sejam, respectivamente, 
em número variável, fixo ou variável e fixo) e ter duração determi-
nada (em regra 10 anos pese embora possa haver prorrogação do 
prazo mediante certas condições) ou indeterminada. 
Uma das grandes vantagens é a existência de repartição do ris-
co, na medida em que se separam de forma clara os participan-
tes no Fundo e a Sociedade Gestora do mesmo, i. e. os FII são 
patrimónios autónomos geridos por terceiros, que respondem, 
perante os participantes, pelo cumprimento das obrigações previs-
tas na lei e no regulamento de gestão do FII. 
Outra vantagem importante, é que, os FII abertos ou fechados de 
subscrição pública, beneficiam de uma redução para metade da 
taxa de IMT aplicável.
Recomenda-se, ainda assim, o acompanhamento e o apoio jurídico 
seguro no sentido de acautelar problemas futuros. 
Deste modo, garantir-se-á a segurança jurídica em problemas sem-
pre complexos e difíceis. 
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O investimento imobiliário em Portugal
Breve reflexão III
No anterior artigo debruçamo-nos sobre os  Veículos de Aquisição 
de Bens Imóveis em Portugal. Neste artigo vamos discorrer sobre 
a Tributação do Investimento Imobiliário.

Importa, pois, neste último momento, proceder ao enquadra-
mento fiscal do investimento imobiliário tendo em consideração 
o regime fiscal relativo à aquisição, detenção e venda de bens 
imóveis. 

C.1. Aquisição de Bens Imóveis 
Em termos gerais destaca-se que a aquisição de bens imóveis 
está sujeita ao Imposto de Selo (IS) e ao Imposto Municipal sobre 
a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT), incidindo ambos sobre 
o maior valor de entre o valor de aquisição ou o valor patrimonial 
tributário e devendo ser pagos pelo adquirente dos imóveis an-
tes da sua transmissão. 
O Imposto de Selo corresponde, em regra, à aplicação de uma 
taxa de 0,8% do valor acima referido, enquanto que no caso do 
IMT, pese embora a base de incidência seja a mesma, a taxa 
aplicável é variável dependendo de se tratar de imóveis des-
tinados exclusivamente à habitação (taxa progressiva até um 
máximo de 6%), de terrenos para construção (6,5%) ou de prédios 
rústicos (5%). 
Note-se, como já se referenciou no artigo anterior, que estão pre-
vistas isenções de IMT e/ou um regime mais benéfico de redução 
para metade da taxa de imposto que seria aplicável. 

C.2. Detenção de Bens Imóveis 
A detenção de imóveis fica, desde logo, sujeita ao pagamento 
anual do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que incide so-
bre o valor patrimonial tributário (em regra inferior ao valor da 
aquisição) e que é devido por quem seja titular do imóvel à data 
de 31 de Dezembro de cada ano. 
Como o produto deste imposto reverte para o Município no 
território do qual está localizado o bem imóvel, será este a esta-
belecer, dentro dos limites legais (de [0,3% - 0,5%] para os prédios 
urbanos e terrenos para construção) a taxa aplicável, sem 

prejuízo de a taxa ser mais elevada no caso de prédios em ruínas 
e de prédios urbanos devolutos há mais de um ano. 
Acresce ainda a tributação dos rendimentos prediais obtidos em 
Portugal, sendo que no caso de não residentes em território na-
cional será aplicada uma taxa especial de 28% no caso de pessoas 
singulares (devendo os investidores não residentes apresentar 
declaração de início de actividade em Portugal, antes de iniciar 
a actividade de exploração de bens imóveis, bem como apresen-
tar a declaração de rendimentos) e de 25% no caso de pessoas 
colectivas. 
Tratando-se de rendimentos prediais obtidos através de socieda-
des comerciais “residentes” em Portugal serão os mesmos tribu-
tados a uma taxa de 23% em sede de IRC, sendo que os dividen-
dos distribuídos a accionistas não residentes estão sujeitos a uma 
retenção na fonte à taxa liberatória de 28 ou de 25%, consoante se 
trate de pessoas singulares ou colectivas. No caso dos FII os rendi-
mentos prediais serão tributados autonomamente a uma taxa de 
25% e os rendimentos distribuídos a investidores não residentes 
estão isentos de tributação em Portugal. 

C.3. Venda de Bens Imóveis 
As mais valias obtidas pela alienação de bens imóveis localizados 
em território nacional são tributadas à taxa de 28% ou de 25%, con-
soante estejamos perante não residentes pessoas singulares ou 
pessoas colectivas, devendo as mesmas ser declaradas nos pra-
zos previstos para os rendimentos prediais. 
No caso de mais valias obtidas através de Sociedades Comerciais e 
de FII estão sujeitas, respectivamente, a uma tributação em sede 
de IRC à taxa de 23% ou a uma tributação à taxa de 25% sobre 50% 
da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias rea-
lizadas. No entanto, no caso de mais-valias obtidas por não resi-
dentes com a venda de acções detidas nas Sociedades Comerciais 
estão, em regra, isentas de tributação em Portugal. Recomenda-
-se, ainda assim, o acompanhamento e o apoio jurídico seguro no 
sentido de acautelar problemas futuros. 
Deste modo, garantir-se-á a segurança jurídica em problemas 
sempre complexos e difíceis. 
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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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CARNEIRO ( 21/3 a 20/4 )

Júpiter entra em seu signo tra-
zendo sorte. A menos que tenha 
alguns aspectos seriamente ad-
versos no seu gráfico natal, este 
promete ser um dos meses mais 

agradáveis do ano. Você vai ser capaz de transfor-
mar seu ambiente social ou de trabalho em uma 
atmosfera festiva. No mínimo, poderá desfrutar de 
momentos muito agradáveis com amigos e entes 
queridos.  
AMOR - O final do mês promete um encontro mui-
to romântico e também muito sensual.  
  

 
TOURO ( 21/4 a 20/5 )

A Lua, comunicativa, harmoni-
za bem com as energias planetárias em sua tercei-
ra casa, de comunicação, tornando mais fácil para 
você compartilhar seus pensamentos e sentimen-
tos. 
AMOR - Gestos solidários deverão ser maiores na 
vida a dois. Evite resolver situações que, na verda-
de, deveriam ser resolvidas pelo seu par
 

GÊMEOS ( 21/5 a 20/6 )

Altura para reposicionar-se frente 
às pessoas que fizeram mal juízo 
de seus actos. Não deixe assuntos 

pendentes, suas posições e atitudes devem ficar 
claras, doa a quem doer. 
AMOR - Evite fazer da liberdade uma maneira de 
defesa de receios que tem para novas situações de 
relacionamento. 

 
CARANGUEJO ( 21/6 a 20/7)

Observe com mais cuidado sua 
saúde e dê mais atenção aos 

hábitos saudáveis para o corpo. Boa hora para reto-
mar algum acompanhamento para sua parte física 
que possa ter sido deixada de lado.  
AMOR - Cuide para que certas opiniões e assuntos 
chatos não interfiram em momentos mais especiais 
e de romantismo junto à pessoa amada. 
 

  SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12 )

Segure um pouco seu ímpe-
to de ir às compras, este será 
um momento de atenção 
com posturas consumistas. 

No trabalho haverá mais chances de lidar com no-
vos negócios, especialmente se actua de maneira 
autônoma. 
AMOR - Momento de intenso convívio social ao 
lado da pessoa amada. Procure respeitar mais a 
liberdade de quem ama. 

CAPRICÓRNIO 
( 22/12 a 20/1 )

Momento positivo para via-
gens a trabalho ou para ati-
vidades que proporcionem 
intercâmbio e troca de infor-

mações. Questões pendentes ligadas à justiça de-
verão ter atenção especial nesta semana. 
AMOR - Valorize momentos de otimismo e alegria 
nas paqueras. Se for comprometido (a), estas serão 
posturas que farão bem a pessoa amada. 

AQUÁRIO 
( 21/1 a 19/2 )

Procure ser mais estratégica (o) 
e não expor tanto seus planos 
aos outros, seja no trabalho ou 

em objetivos materiais. Também é um momento de 
valorizar atividades que recarreguem suas energias, 
como terapia, atividades físicas ou mesmo na dedi-
cação a temas da espiritualidade. 
AMOR - Gestos simples, mas sinceros surpreende-
rão positivamente suas paqueras. Os comprometi-
dos devem moderar nas criticas ao cônjuge. 

PEIXES
( 20/2 a 20/3 )

Momento de atenção para 
que certos caprichos não 

comprometam suas finanças. É momento também 
para maior dedicação à família e às relações com 
parentes. 
AMOR - Conversas sobre valores e posturas suas e 
da pessoa amada deverão ser valorizadas na rela-
ção. Se, estiver só, evite ser exclusivista demais em 
namoros 
 

LEÃO ( 21/7 a 22/8 )

Trata-se de um bom mês para si, por-
tanto, acabe com esta tristeza e nos-
talgia! A Lua Minguante, mas doce, 
impulsiona sua sorte nas finanças e, 

no amor, Vênus está em seu signo, aproveite bem! 
AMOR - Compartilhamento de planos junto à pes-
soa amada, mas deverá ter atenção em ajudá-la a 
colocar os pés no chão diante de certas fantasias.  
 

VIRGEM
 ( 23/8 a 22/9 )
 
Procure ser compreensivo dian-
te de alguns padrões de com-
portamento e costumes que 
precisará respeitar, principalmen-
te no seio familiar e no convívio 

social. Este será um bom momento para retomar con-
tactos sociais. 
AMOR - Assuntos amorosos do passado deverão ser 
tratados de maneira mais intensa e com melhores 
condições para esclarecer algo mal resolvido.

BALANÇA ( 23/9 a 22/10 )

Mesmo que se sinta incom-
preendido (a) ao expressar 
opiniões, procure ser paciente 
e compreender que não são 

todos que aceitam certas opiniões de maneira 
imediata.
AMOR - Você poderá estar com a cabeça no mun-
do da Lua fazendo com que a pessoa amada per-
ceba e se sinta incomodada. Poderá haver cenas 
de ciúmes.

  
ESCORPIÃO 
( 23/10 a 21/11 )

Trabalhos voluntários e atividades 
intelectuais, como cursos e leitu-
ras, deverão preencher a rotina e 
servir de forma positiva para equi-

librar os desgastes mentais que tenha com suas 
obrigações. Há mais chances de lidar com papéis 
associados a assuntos materiais. 
AMOR - Período especial para valorizar a comuni-
cação e entender mais, certas atitudes de quem 
ama. Seja cauteloso (a) e sábio no uso das palavras. 
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Conceição Miranda 

Uma Mulher
de Valor
A repentina e triste notícia assolou toda a família, os amigos e a 
população da aldeia de Serapicos.

Maria da Conceição Miranda Xavier, faleceu subitamente na noi-
te de 17 para 18 de maio passado com 67 anos de idade.
Uma onda de dor e tristeza invadiu a família Miranda, o marido, 
filhos e netos choram a sua trágica perda.

Irmã do nosso leitor e amigo, o conhecido empresário Octávio 
Miranda, a sua morte inesperada, causou um imenso choque e 
deixou-o inconsolável. A Lusopress partilha a grande dor dos fa-
miliares e rende homenagem a esta Grande Senhora que deixa 
um enorme vazio  no seio da família.

Conceição Miranda como era conhecida, era uma mulher de na-
tureza calma, de inspiração religiosa e muito generosa, estava 
sempre pronta a ajudar o próximo, gostava de partilhar humil-
demente a sua mesa com a família e os amigos. De carácter jo-
vial, alegre e bem-disposta, era a “Alma“ do Faval onde residia.
Muito apreciada por todos, o seu desaparecimento afectou 
toda a família, os amigos e vizinhos, que dizem guardar as me-
lhores recordações da defunta.

Para Sandra Miranda, a Conceição, era uma cunhada com quem 
sempre teve uma óptima relação de amizade, quando íamos 
de férias e a visitávamos, acolhia-nos de braços abertos. Havia 
sempre um lugar a mais na mesa para nos saciarmos com os 
petiscos tradicionais  da aldeia. Sempre a recordarei com muito 
carinho.

Edgar, Dany e Márcia Miranda, recordam a tia!
“Estava sempre com o sorriso cada vez que a visitávamos nas 
férias. Recebia-nos bem, era uma tia simpática e acolhedora.

Octávio Miranda referiu-nos que ficou muito afectado com a 
morte da minha irmã e ainda mais por não poder ir ao funeral 

devido ao Covid 19. Como irmã mais velha de oito irmãos, ela 
sempre soube ocupar o seu lugar de nossa protectora.

Tinha o coração nas mãos e sabia acolher em sua casa como 
ninguém, pronta a ajudar da melhor maneira. Eu como irmão 
mais novo tenho várias  recordações de infância, pois, passava 
o maior parte do tempo em sua casa na companhia dos meus 
sobrinhos, sobretudo o Rolando (temos praticamente a mesma 
idade), recordo com muito carinho, as asneiras que fazíamos 
juntos e que a aborrecia, mas raramente mostrava agressivida-
de quer nos actos quer nas palavras (reprimendas).

Poderia escrever sem parar, para contar histórias passadas com 
a minha “Mana“ querida, mas finalizo dizendo que foi um orgu-
lho tê-la como irmã, ela ficará para sempre no meu coração e no 
dos que a conheceram.
Obrigado, bem-haja por tudo o que fizeste. Descansa em paz”.

Apesar das dificuldades devido às restrições e de só 20 pessoas 
serem autorizadas, muitos amigos e familiares estiveram pre-
sentes para o último adeus.
Conceição Miranda foi sepultada no pequeno cemitério da al-
deia de Serapicos para o repouso eterno.

A Lusopress apresenta a suas mais sinceras condolências ao ma-
rido, filhos, netos e toda a família.

Paz à sua alma e que Deus a receba no seu Reino.
Victor Ferreira 
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