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Lídia Sales — lidiasales@gmail.com

As eleições para a Assembleia da República 
aproximam-se, o dever de cada português 
é votar, esteja onde estiver. Para quem vive 
fora de Portugal e recebeu o seu boletim de 
voto por correio, é simples cumprir o dever 

cívico. Por comodismo ou por achar que não vale a pena, o 
cidadão não vota, mas no decorrer da governação reclama in-
satisfeito pelas decisões do Governo. O voto conta e o que não 
deve ganhar é a abstenção.

Depois de quase 48 anos de democracia, conhecemos os pro-
gramas dos vários partidos, as caras dos presidentes dos 
mesmos, os argumentos de cada um, e creio que a esta al-
tura, com excepção das gerações mais novas, já todos sabe-
mos em quem votar — ou talvez não. É curioso como alguns 
partidos pretendem governar, quando no seio do mesmo há 
divergências. 

Seja qual for o partido a ganhar as eleições, seja de esquerda 
ou de direita, o que Portugal precisa é que a saúde e a edu-
cação melhorem, que a corrupção acabe, que quem comete o 
crime denominado de colarinho branco, seja condenado, que o 
atendimento ao contribuinte seja cordial, que a burocracia seja 
minorada, que os portugueses que não tiveram oportunidade 
em Portugal e emigraram sejam bem acolhidos e considera-
dos. Há leis que deviam ser alteradas. A que me ocorre de 
repente é a que se relaciona com as viaturas matriculadas no 
país que nos acolheu e por uma lei, que não compreendo, não 
podem estar em Portugal.

Aguardemos pelo resultado dia 30 de janeiro.

Bom Ano 2022

A
O seu voto

conta!
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Moradias de luxo 
num recanto 

lourinhanense
São simétricas, luxuosas e estão situadas na vila da Lourinhã. 

Falamos, pois, das moradias do Paradise Group. Um projeto à beira-mar plantado 
que faz sonhar os seus clientes. David Batista é o rosto da empresa imobiliária, 

e com ele uma equipa audaz labora em harmonia. De coração cheio, o empresário 
regressou da Bélgica, e na simpática vila pegou na batuta e espalhou magia. 

egundo um estudo, realizado pelo 
"Portal da Construção Sustentável", 
mais de metade da população portu-

guesa, residente em Portugal, vive em casas 
termicamente desconfortáveis. Uma reali-
dade incómoda, principalmente para aque-
les dias em que o frio voa mais alto.  Ora, 
David capricha no capítulo da construção e 
o resultado final é simples, o frio não entra 
nas suas moradias. 
“Numa vida não podemos estar sempre a 
fazer a mesma coisa. Temos que sair da nos-
sa zona de conforto e é isso que distingue 
uns empresários de outros”, diz-nos David 
Batista, proprietário do Paradise Group. O 
empresário trocou a Bélgica por Portugal, e 
da área da multimédia saltou para um novo 

S
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suas instalações. Estavam localizados em vá-
rios pontos da vila lourinhanense, mas deci-
diram criar um espaço único para haver uma 
maior união. “Decidimos crescer e criar aqui 
um ‘open space’ maior. Assim estamos mais 
perto uns dos outros. Desde os elementos 
de criação de design, como os que coorde-
nam a decoração, aos que coordenam as 
obras. Estamos assim mais centralizados”, 
diz-nos. 
Quinze elementos compõem a empresa de 
David Batista e todos eles são importantes 
para o empresário. Outra particularidade, é 
o facto de existir diversas culturas no seio da 
equipa. “O que gosto muito na minha equipa 
é o facto de termos muitas pessoas oriundas 
de vários horizontes. Por exemplo, temos 
agora um editor de vídeo que veio do Brasil. 
Temos um casal que deixou a Suíça para tra-
balhar connosco em Portugal. Acrescento 
ainda o facto de termos três casais num uni-
verso de 15 pessoas. É muito giro o facto de 
termos diferentes mentalidades”, explica. 

ceito que existe na Bélgica e em França. Mui-
tos dos meus clientes queixavam-se que no 
inverno era impossível viver cá. Tivemos que 
subir um degrau em qualidade”, reforça. 
Outra particularidade do Paradise Group 
prende-se com o facto de trabalhar exclusi-
vamente com clientes internacionais. David 
oferece uma comunicação diferente a nível 
de comercialização das suas moradias e isso 
traz um conceito novo para os proprietários. 
Ou seja, os seus clientes estão fora a maior 
parte do tempo e, então, o empresário du-
rante a ausência dos mesmos proporciona 
o aluguer das moradias. Ambas as partes 
ficam a lucrar. “O nosso grande objetivo é 
mesmo esse. Primeiro vender a casa, depois 
construí-la e procedemos então aos equipa-
mentos. Tudo isto para o alojamento local. 
Posso dizer que 60% dos nossos clientes já 
compraram uma segunda moradia”, refere.  

Uma equipa capaz
Recentemente, o Paradise Group mudou as 

desafio, ou seja, a construção de moradias 
de luxo. “Foi uma aposta, um desafio novo, 
que encaramos com profissionalismo. Fui a 
muitas feiras internacionais de construção 
para ver as técnicas e como é que se cons-
trói lá fora”, diz. A ousadia profissional de 
David trouxe dividendos à sua empresa e o 
resultado está à vista de todos. Novos proje-
tos traduziram empreendimentos de luxo e 
consequente crescimento do grupo. 
 
A vila da Lourinhã e as moradias térreas
Com cerca de 147,2 km², e cerca de 26 mil 
habitantes, a vila da Lourinhã está localiza-
da a 45 minutos de Lisboa e tem ao longo 
do seu território 12 km de costa, com praias 
muito procuradas a nível nacional.  Um pano 
de fundo apelativo e que dá ainda mais sa-
bor às moradias que ganham vida na vila 
lourinhanense. “Sou apologista da defesa 
do ambiente. Não gosto de edifícios muito 
altos que impossibilitem a perceção da pai-
sagem”, confessa. Casas térreas e discretas 
caracterizam a universalidade das moradias 
construídas pelo grupo Paradise. Geralmen-
te de cor branca, oferecem aos clientes con-
forto e luxo. 

O lado Internacional 
“Decidimos apostar no isolamento. Era o 
que antes pecava na construção portugue-
sa. Antes não chovia muito, agora chove 
muito mais. Então decidimos isolar ao má-
ximo as casas. Utilizamos capoto exterior, 
com EPS exterior, com lã de rocha e pladur 
interior”, explica-nos. Um isolamento apli-
cado nas suas obras, que chegou a Portugal 
vindo pelas mãos do empresário. “Um con-
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A abrangência do Paradise Group
O Paradise Group tem uma grande abran-
gência e à sua volta surgem diversos servi-
ços. A Immo Paradise é uma agência imobi-
liária que faz o acompanhamento da compra 
da casa. A Design Paradise trata da imagem 
e da publicidade das moradias que o grupo 
faz, através das plataformas digitais. Por sua 
vez, a Decor Paradise corresponde à deco-
ração das casas. A Construct Paradise é res-
ponsável pela construção das casas. Por fim, 
a Auto Paradise, dedica-se ao transporte dos 
clientes quando chegam ao território por-
tuguês. Uma abrangência significativa que 
resulta no crescimento notório do grupo e, 
consequentemente, da vila da Lourinhã.
Da Lourinhã para o mundo, o Paradise 
Group tem contribuído para o investimento 
internacional em Portugal. Atualmente, com 
cerca de 100 moradias construídas, o gru-
po irá construir uma unidade hoteleira com 
quatro estrelas, ainda no decorrer do ano 
vigente. L

(...) "Outra particularidade 
do Paradise Group 
prende-se com o facto 
de trabalhar 
exclusivamente com 
clientes internacionais. 
(...) Os seus clientes 
estão fora a maior 
parte do tempo e, então, 
o empresário durante 
a ausência dos mesmos 
proporciona o aluguer 
das moradias. Ambas 
as partes ficam a lucrar".
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m plena pandemia, e com diversas 
condicionantes a nível logístico, a 
Filstone encerrou 2021 com o volume 

de negócios mais elevado de sempre, uma 
nova pedreira e uma patente mundial que 
promete revolucionar o mercado da pedra 
natural. A pandemia foi, na realidade, uma 
oportunidade de ajustar o processo comer-
cial à era tecnológica, o que explica o cresci-
mento contínuo da empresa. 
Mas a ousadia de revolucionar o setor come-
çou bem cedo. Recuamos a 2002, altura em 
que o neto, Ricardo, o pai, Alfredo, e o avô, 
Daniel Filipe, decidem criar a Filstone - Co-
mércio de Rochas, Lda. O legado de família e 
a experiência no setor permitiam vislumbrar 
uma oportunidade de negócio inigualável, 
que juntava a qualidade da pedra portu-

E

Filstone: 20 anos 
a “partir pedra” para valorizar 
o que é português 

Filstone foi criada há 20 anos, fruto do ‘know-how’ e experiência familiar. 
Hoje, é líder de mercado no sector da rocha ornamental em Portugal.

guesa e a necessidade do mercado chinês. 
Anos antes, Alfredo Filipe havia vendido os 
primeiros blocos para a Ásia, abrindo cami-
nho a uma relação comercial que ainda hoje 
se mantém.
A Filstone foi então criada com o propósito 
de “reunir as produções de várias pedreiras 
com produtos similares num espírito de coo-
perativa”, explica Ricardo Filipe, atual admi-
nistrador. 
Nos primeiros sete anos de atividade, exer-
ceu a atividade de trading, até começar na 
extração, após a aquisição, em 2008, da pe-
dreira de Casal Farto, em Fátima. 
A pedreira de Fátima é hoje o principal mo-
tor da Filstone. Dela provêm cerca de 20 
materiais diferentes de rocha calcária, que 
variam no grão, no tom (beje e cinza) e nou-

tras caraterísticas que os tornam únicos e 
intemporais.
O sucesso explica-se, em parte, pelo pro-
cesso extrativo, baseado num modelo que 
permite dar escala a um sector pouco in-
dustrializado e que depende apenas da ex-
celente geologia para ter sucesso. “Com 
o processo Filstone, a extração é feita de 
forma a respeitar a geologia, aproveitando 
100% do recurso e respeitando o ambiente”, 
acrescenta.
Desta forma, consegue dar resposta a proje-
tos de qualquer dimensão, o que se apresen-
ta como uma vantagem competitiva adicio-
nal face a empresas de outros países.
2021 foi um ano desafiante. Face aos cons-
trangimentos impostos pela pandemia, a 
Filstone abriu dois Filstone Center na China, 
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em Yunfu e em Shuitou, reforçando a pre-
sença neste mercado.
Meses depois, abraçou um outro projeto, 
em Alpalhão (Nisa), ao adquirir uma pedrei-
ra de granito inativa. Não menos desafiante, 
a pedreira de Alpalhão apresentava um be-
nefício fundamental: a pedra extraída (SPI) 
é reconhecida no mercado além-fronteiras, 
pelo que foi de fácil reintrodução. Em ape-
nas 4 meses, a marca Filstone SPI Alpalhão 
voltou a transpor as fronteiras portuguesas 
e o futuro revela-se promissor.
No final do ano, encerrou com "chave-de-
-ouro" ao adquirir a patente mundial da mar-
ca STORK,  uma solução que conjuga duas 
das mais nobres matérias-primas naturais do 
nosso país: a pedra natural e a cortiça. O re-
sultado é um produto com melhor isolamen-
to mecânico, térmico e acústico, e de peso 
reduzido quando comparado com o tradicio-
nal revestimento de pedra.
Prestes a assinalar o 20.º aniversário, e após 
um ano marcado por novos desafios, a Filsto-
ne mantém a resiliência e ambição próprias de 
quem encara o futuro do setor como um es-
forço coletivo. Em 2022, a empresa prevê alar-
gar a rede de Filstone Centers a outros países, 
divulgando a qualidade do que é português.

Uma equipa titular

Não há segredos para o sucesso, mas há 
uma equipa que o explica. Longe dos nú-
meros de outrora, hoje são mais de 220 os 
que vestem a camisola pela Filstone, entre 
homens e mulheres de várias regiões de país 
e de algumas nacionalidades distintas.
A empresa tem vindo a crescer em volu-
me de negócios, vendas e projetos, e para 
acompanhar a tendência houve um reforço 
na mão-de-obra, sobretudo qualificada. Para 
tal, foi criado, em 2021, o programa Filstone 

Academy, a partir do qual jovens recém-
-formados nas áreas de minas e geologia 
têm a oportunidade de complementar o que 
aprenderam em ambiente de aula.
Ao nível da responsabilidade social, contam-se 
mais de 10 patrocínios a clubes desportivos e 
equipas do concelho de Ourém e limítrofes, 
e do concelho de Nisa (Alentejo), a eventos 
pontuais e a iniciativas de caráter solidário.

O lado verde do negócio

Umas das premissas por que se rege a Fils-
tone reside na visão ‘amiga do ambiente’. 
Além do aproveitamento integral de tudo 
o que é extraído (blocos de pedra, britas 
industriais, terras e lamas), existe um inves-
timento constante em equipamentos e má-
quinas que promovam baixas emissões de 
ruído, dióxido de carbono e que reduzam a 
produção de pó. Entre outras medidas de ca-
ráter ambiental, contam-se o aproveitamen-

to de argilas e recuperação da água, a cons-
trução de taludes com vegetação autóctone 
para diminuição da poluição visual,  a reflo-
restação de áreas degradadas e a aposta 
numa frota de carros e carrinhas elétricos 
para deslocação de colaboradores.
Existe também um sistema de monitori-
zação e avaliação do desempenho, criado 
internamente, que analisa, ao minuto, a 
produção (desde a pesagem de blocos ao 
transporte de alvenaria, por exemplo), para 
garantir o bom funcionamento da empresa. 
“A nossa maior ambição é a valorização de 
100% dos recursos das nossas pedreiras. Foi 
nesse sentido que criámos o Filstone Innova-
tion, que será o nosso laboratório de ideias. 
O Filstone Innovation irá permitir desenvol-
ver as melhores técnicas, os melhores usos 
e aplicações dos nossos materiais, criando 
maior valor acrescentado aos nossos produ-
tos e, por consequência, aos nossos clientes 
e prescritores”, refere Ricardo Filipe. L
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anuel Soares é natural de Sever do 
Vouga, no distrito de Aveiro, mas 
partiu com 17 anos para França e lá 

permanece até hoje. Começou por trabalhar 
com o seu pai numa empresa, mas rapida-
mente veio ao de cima a sua veia empreende-
dora. Criou a sua primeira empresa em 1988, 
lançando-se por mero acaso no mundo dos 
mosaicos, mas, pouco tempo depois, o már-
more torna-se a sua paixão e hoje tem uma 
empresa de renome em Paris. Em 1994 cria a 
Real Marbre, empresa que perdura até hoje. 

M

Manuel Soares e a aposta em Portugal: 
Real Marbre com novas 
instalações em Viana do Castelo
A Real Marbre é uma referência no mercado de revestimentos em mármore e pedra. 
Tem como suporte a sua unidade de transformação, localizada em Viana do Castelo, que tem 
agora instalações novas. Em termos funcionais, o edifício divide-se no bloco administrativo e 
social com uma área de 1200 metros quadrados, distribuídos por dois pisos, dos quais 300m2 
estão destinados a um showroom. A área produtiva ocupa uma área total de 3300m2. 

A Real Marbre é hoje uma empresa de re-
ferência e uma das principais do setor em 
França. É, atualmente, uma referência indis-
cutível na indústria do luxo em termos de 
layout e decoração. Muito rapidamente, o 
seu nome atingiu um patamar internacional, 
particularmente em toda a Europa, Estados 
Unidos e Catar. Desde a fase de fornecimen-
to de material até à fase final de instalação 
no local, a Real Marbre garante excelência e 
qualidade nos seus projetos. Manuel Soares 
tornou-se, ao longo dos anos, num exem-

plo do bom empreendedorismo português 
além-fronteiras. 
Inicialmente com uma fábrica instalada em 
Paris, rapidamente percebeu que Portugal 
seria a escolha certa para implementar a 
unidade produtiva. E assim foi. A unidade de 
transformação da Real Marbre encontra-se 
em Viana do Castelo e foi até lá que a Lu-
sopress se deslocou para conhecer as mais 
recentes instalações da empresa. Aliás, nes-
ta cidade minhota encontram-se duas uni-
dades de transformação que são o suporte 

Cristina e Manuel Soares



13

da Real Marbre: a Mineral System e a Stone 
Dark. Mas, agora, as instalações são novas e 
cheias de tecnologia de ponta.
Quem nos abriu as portas foi Manuel Soares, 
que divide agora o seu tempo entre Paris e 
sua pátria, Portugal. Começou por nos con-
tar o início desta grande aventura, já lá vão 
34 anos. Começou sozinho, mas, passo a pas-
so, fez crescer a empresa e tornar-se uma re-
ferência indiscutível na indústria do luxo em 
termos de layout e decoração. “Começamos 
com obras pequenas, mas pouco a pouco os 
clientes foram ganhando confiança no nos-
so trabalho e fomos alcançando projetos 
cada vez maiores. Depois surgiu a oportuni-
dade de trabalharmos para marcas de luxo, 
e isso impulsionou a empresa”, explicou 
Manuel Soares. Sempre na vanguarda da 
inovação, a empresa possui um laboratório 
interno de pesquisa e desenvolvimento na 
sua fábrica que permite o desenvolvimento 
de novos processos e a utilização de novos 
materiais. “Nós trabalhamos essencialmen-
te com produtos naturais, como mármore, 
pedra e granito. Fazemos projetos sob me-
dida, e essencialmente para exportação. A 
empresa principal encontra-se em Paris, e a 
unidade de produção em Portugal. Na ver-
dade, tínhamos duas empresas em Portugal, 
mas há dois anos decidimos construir estas 
novas instalações e agrupar as unidades que 
tínhamos e, consequentemente, aumen-
tamos a nossa capacidade de produção e 
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incrementamos alguma qualidade ao traba-
lho”, referiu.
Em Portugal, a unidade é responsável por 
toda a produção para a Real Marbre. Os pro-
jetos são tratados em Paris, são produzidos 
em Viana do Castelo e daí seguem para o seu 
país de destino, seja para França, para os Esta-
dos Unidos da América, para o Médio Oriente 
ou para a Ásia. A Real Marbre é, por natureza, 
uma empresa internacional. Compra mármo-
re no mundo inteiro. “Em todos os países há 
mármore, o que diferencia é a cor e o efeito”.
A mais recente inovação passa pela criação 
de uma linha de mobiliário e decoração, que 
surge a partir do reaproveitamento de so-
bras de outros projetos. “Essa ideia surgiu 
de termos estas sobras. O objetivo foi rea-
proveitar para criar alguns objetos e peças 
de decoração. Não sabemos ainda a dimen-
são que isto vai ter. O objetivo primordial é 
mesmo tentar o reaproveitamento ao máxi-
mo”, começou por dizer Cristina Soares, a 
responsável pela ideia.
A empresa convidou vários designers e 
arquitetos, que conhecem bem a área, a 
desenharem peças diferentes para chegar 

a universos e culturas diferentes. Para além 
da inovação e criatividade, este projeto está 
assente na pegada ecológica que a empresa 
quer afirmar. “Uma das razões foi a parte am-
biental. Não sabíamos como reciclar as nossas 
sobras. Por isso, quisemos fazer um aproveita-
mento geral da nossa matéria”, explicou.
A unidade produtiva em Viana do Castelo 
alia um elevado conhecimento da técnica de 
trabalhar a pedra, da seleção das matérias-
-primas e da arte de as moldar à inovação 
tecnológica. Para Manuel Soares, investir 
em Portugal foi o passo certo. “A qualidade 
da mão-de-obra faz a diferença. O saber-fa-
zer português é único. E, para mim, é impor-
tante saber que contribuo para a economia 
portuguesa”, disse Manuel Soares.
De Viana do Castelo, para o mundo. A Real 
Marbre faz chegar a sua marca aos hotéis e 
lojas mais conceituadas na Europa, Estados 
Unidos, China e até ao Qatar. “É sempre um 
orgulho podermos dizer que determinada loja 
ou hotel, foi feita a partir de Viana do Castelo”.

Favo de Abelha
Este nome, algo peculiar, refere-se a uma 

técnica que a Real Marbre desenvolve e 
que surgiu para responder às necessidades 
de alguns clientes. “Por vezes tínhamos 
pedidos para colocar pedra no teto, ou de 
grandes dimensões. E fomos obrigados 
a desenvolver um sistema mais prático, 
mais leve, e mais económico”. Foi assim 
que surgiu o Favo de Abelha. É uma téc-
nica inovadora, ultraleve e resistente, que 
revoluciona o mundo da pedra oferecendo 
novas perspetivas a arquitetos, designers 
e decoradores de interiores. Permite rea-
lizar revestimentos de grandes formatos, 
reduzindo constrangimentos de peso e 
simplificando a aplicação, ao mesmo tem-
po que preserva a estética dos materiais 
naturais. Adapta-se a todos os conceitos, 
mesmo aos projetos mais ambiciosos. A 
aliança entre a pedra natural e os painéis 
Favo de Abelha em alumínio possibilita 
uma montagem indivisível que permite su-
portar esforços e deformações largamen-
te superiores a um painel de pedra clássico 
de 20mm de espessura. Leveza, desempe-
nho, flexibilidade e adaptabilidade são as 
suas principais características. L

"A mais recente inovação 
passa pela criação 
de uma linha de mobiliário 
e decoração, que surge 
a partir do 
reaproveitamento 
de sobras de outros 
projetos".

Manuel Soares



15



16

Lusopress | EMPRESAS E EMPRESÁRIOS

Varofumeiro é um exemplo de 
adaptação constante ao longo dos 
tempos. Hoje, a empresa tem o seu 

nome afirmado no mercado nacional e in-
ternacional, mas tudo começou por ser um 
pequeno negócio de família. A empresa foi 
oficialmente criada em 1977 pelo pai dos 
atuais gerentes, mas o negócio havia come-
çado nos anos 60, de uma forma muito tradi-
cional. “A empresa tem uma história longa, 
quem a começou foram os meus avós, aqui 
no lugar da Ponte Nova, em 1960. Os meus 
avós, João Alípio Ferreira e Maria do Rosá-
rio, faziam enchidos, comercializavam, na 
altura iam vender para as feiras semanais da 
região. O negócio foi evoluindo, passou para 
o meu pai e para os meus tios, até que che-
gou já à terceira geração. O meu pai já tinha 
estas instalações onde nos encontramos 
atualmente, fabricava e vendia os enchidos. 
Eu e os meus irmãos decidimos dar continui-
dade, e até hoje aqui estamos a fazer o me-
lhor pela empresa”, explicou João Ferreira.
Esta é a história de uma empresa familiar, 
que tem passado a arte do bem fazer enchi-

A

Varofumeiro: 
a marca de qualidade que está cada 
vez mais no mercado da saudade

A Lusopress foi até Tarouca, à localidade de Ponte Nova, conhecer a história 
desta empresa familiar. Hoje, é já a terceira geração da família Ferreira 
que leva os destinos da Varofumeiro a bom porto. 
João, Sidónio e Natalino Ferreira são três irmãos e partilham o gosto 
pelo negócio da família.
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dos de geração em geração. “Eu comecei a 
trabalhar com o meu pai aos 15 anos. Nessa 
altura existiam os matadouros e as salsicha-
rias familiares. Com a entrada de Portugal 
na União Europeia vieram novas leis e exi-
gências que levaram muitos matadouros 
a encerrarem. Nós também encerramos o 
matadouro, e ficamos apenas com a parte 
da salsicharia. Eu sempre gostei muito da 
produção de enchidos, mas tanto eu como 
os meus irmãos sempre adoramos a parte 
comercial”, explicou João Caetano, ante-
vendo assim, o que viria a ser o futuro da 
Varofumeiro.
E numa altura de globalização onde os avan-
ços tecnológicos tomam conta das empre-
sas, a Varofumeiro fez uma escolha: prio-
rizou a parte comercial. Na verdade, João 
Caetano Ferreira confessa não ter feito mais 
nada na vida que não tenha a ver com os 
enchidos. Esta atividade está nos genes da 
família e assim parece continuar. O sentido 
empreendedor da atual geração trouxe no-
vas ideias e soluções para o negócio prolife-
rar. Assim, a Varofumeiro tem uma parceria 
com uma empresa local, responsável pela 
produção dos enchidos da região de Lame-
go comercializados pela Varofumeiro. Mas a 
sua oferta vai muito além de Lamego. “Fo-
mos às várias regiões do país e selecionamos 
o que entendemos ser os melhores produ-
tos de cada região, seja de Trás-os-Montes, 
do Minho, do Alentejo, e trabalhamos com 
fornecedores que nos fornecem esses pro-
dutos”. E a sua oferta não se fica pelos en-
chidos. “Completamos com a área dos quei-
jos, tendo produtos da Beira Baixa, da Serra 
da Estrela, da região de Lamego, e de uma 
forma geral, trabalhamos com todos os pro-
dutos regionais a nível nacional”. Adaptação 
às exigências dos clientes. Foi desta forma 
que a Varofumeiro se tornou uma empresa 
completa e com variedade de produto. “O 
cliente não quer ter só um produto de La-
mego, quer um fornecedor que ofereça en-
chidos e queijos de todas as regiões, e com 
qualidade”, disse.

A sua capacidade, permite-lhe chegar ao 
consumidor final, mas também ser abas-
tecedor do canal Horeca. Em Portugal, a 
Varofumeiro está presente em feiras de 
artesanato e de gastronomia, efetuando 
também revenda para talhos na região do 
Grande Porto, para lojas gourmet, tanto no 
Norte, como em Lisboa e no Minho. Apesar 
de inúmeros clientes em Portugal, hoje é o 
mercado externo que concentra a maior 
atividade da empresa, tendo sido a interna-
cionalização uma aposta ganha. Em 2010, a 
Varofumeiro começou a fazer exportação 
para o mercado da saudade, onde os seus 
produtos têm muita aceitação, representan-
do já 70% da sua faturação. ““A primeira fei-
ra que fizemos foi em fevereiro de 2010, em 
Nanterre, e foi uma experiência boa, tanto 
que lá continuamos até hoje. Depois dessa, 
partimos para outras feiras e continuamos 
a fazer muitas em França, Bélgica e Luxem-
burgo. Neste momento também já começa-
mos a exportar para a Inglaterra, Alemanha 
e Suíça”.
Não faltam motivos para apostar na Varofu-
meiro. “Nós olhamos à qualidade dos produ-
tos. Preocupamo-nos com o cliente. Somos 

uma empresa familiar e, por isso, sou eu e os 
meus irmãos que lidamos com os clientes e 
estamos sempre cá para ajudar e apoiar os 
nossos clientes”.
Prestes a celebrar 30 anos à frente da em-
presa, são muitos os motivos de orgulho 
pelo caminho percorrido. “Sinto-me realiza-
do, era isto que eu idealizava para a empre-
sa”. A Varofumeiro tem ainda duas marcas, 
com as quais se faz chegar ao mercado: Fu-
meiros Casa de Lamego, para todos os en-
chidos que são produzidos nesta região, e 
Quinta do Granjão, para os queijos.
Com instalações remodeladas recente-
mente, a Varofumeiro tem, ainda assim, 
um objetivo por concretizar. “Queremos 
ainda fazer aqui uma loja gourmet com os 
nossos produtos, com tapas, numa área de 
200 metros quadrados”, perspetiva João 
Ferreira. Nota-se nas obras de remodelação 
nas instalações uma melhoria significativa. 
“Temos uma área de dois mil metros qua-
drados com dois pisos. Temos concluídas a 
parte de embalamento, câmaras, conserva-
ção de produtos e salas de preparação de 
encomendas. A parte exterior também está 
toda pronta”. L
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udo por começou por acaso. É assim que nos explica Marisa 
Coutinho o início da Boomer. Formada em Relações Públicas 
e com Mestrado em Marketing, passou por algumas empre-

sas até sentir na pele uma veia empreendedora. Lançou-se por conta 
própria, surgindo assim, no mercado, a Boomer. O início de qualquer 
empresa não é fácil, e também Marisa Coutinho encontrou algumas 
dificuldades. “Comecei com um cliente na altura, mas um cliente 
acabou por trazer outro e a agência foi crescendo. Tudo aquilo que 
em 2012 encontrei foi muita novidade, muitos obstáculos, mas que 
trouxeram muitas coisas boas. Acabamos por conseguir criar uma 
equipa fantástica, uma equipa multidisciplinar que dá reposta àquilo 
que são as necessidades do mercado e dos nossos clientes”.
A verdade é que a Boomer está a celebrar dez anos de atividade, 
e ao longo do tempo tornou-se especialista em perceber o que as 
empresas e marcas precisam para uma comunicação eficaz. “A Boo-
mer presta serviços, essencialmente, de comunicação e marketing. 
Fazemos aquilo que chamamos de soluções chave na mão para os 
clientes. Trabalhamos a 360 graus a comunicação das empresas, 
desde a comunicação estratégica, como a definição daquilo que é a 
marca, aquilo que é a comunicação da empresa, até à execução e co-
locação em prática daquilo que é definido na parte estratégica, seja 
a nível digital, como gestão de redes sociais, produção de conteúdo, 

T

Criatividade, estratégia e experiência 
fazem da Boomer uma especialista 
em comunicação e marketing

Criatividade, estratégia e experiência. 
Três palavras-chave que resumem 

a essência da Boomer, uma agência 
de comunicação e marketing sediada 

em Vila Nova de Famalicão. 
O projeto nasceu em 2012, pelas mãos 

de Marisa Coutinho.
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criação de websites, até à parte do offline, 
ou seja, o marketing mais tradicional, que é 
a conceção das brochuras, criação de catálo-
gos, flyers, tudo o que o cliente precisa para 
comunicar”, explicou Marisa Coutinho.
Hoje, a Boomer conta com uma equipa sóli-
da, da qual faz também parte Vera Oliveira, 
designer e sócia da empresa. “O nosso ob-
jetivo é sempre trabalhar em parceria com 
o cliente, ou seja, tentamos sempre ir co-
municando e criando uma relação próxima. 
Os clientes têm sempre insides importantes 
e aspetos que eles sabem sobre a empresa 
que nós não sabemos, portanto, para atin-
girmos um bom resultado tem de haver essa 
comunicação”. 
Ajudar os seus clientes a perceber como se 
diferenciar no mercado tem sido a sua es-
sência. E se, em 2012, a Boomer começou 
com apenas um cliente, hoje não sente a 
necessidade de os procurar. “Acabamos por 
não ter a necessidade de fazer uma grande 

prospeção de mercado porque os próprios 
clientes vêm ter connosco. Eu diria que 99% 
chegam por recomendação de empresas 
e pessoas com quem trabalhamos”, disse 
Marisa Coutinho.
O nome Boomer já ultrapassou fronteiras. 
Hoje, a empresa é também reconhecida no 
mercado francês e suíço. Aliás, uma filosofia 
da empresa é fazer do próprio trabalho o 
cartão de visita e publicidade da Boomer. “O 
facto dos nossos clientes terem brochuras 
e trabalhos feitos por nós quando estão em 
contacto com outros clientes em França e na 
Suíça, acaba por ser muito positivo para nós 
porque traz esses clientes e esse mercado 
para a Boomer”, disse a gerente. A empre-
sa afirma mesmo ser uma experiência po-
sitiva trabalhar com clientes instalados nas 
comunidades portuguesas. “A comunicação 
não é um problema. Sentimos uma proximi-
dade por serem clientes com uma raiz em 
Portugal, ou seja, falamos a mesma língua e 

achamos que eles sentem essa facilidade e 
valorizam aquilo que nós tentamos oferecer 
aos clientes, que é a proximidade, a comuni-
cação constante. Eles são muito abertos às 
nossas ideias, muito abertos criativamente a 
novas soluções, por isso, são sempre expe-
riências muito positivas”, acrescentou Vera 
Oliveira.
Apaixonados pelo que fazem, na Boomer 
transformam ameaças em oportunidades, 
fazendo o melhor por cada marca que abra-
çam. “Acabamos por abraçar os projetos 
como se fossem nossos, e isso é muto bom. 
Acabámos por nos apaixonar pelas marcas 
que trabalhamos e isso também nos dá uma 
capacidade de trabalho, de execução e de 
resposta muito boa”, sublinhou Marisa. 
Vestir a camisola, é o que fazem. Sem dú-
vida que a equipa da Boomer se coloca na 
pele do cliente. “Aquilo que torna o traba-
lho mais difícil, mas ao mesmo tempo mais 
compensador, é o facto de trabalharmos 
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com empresa sempre muito diferentes. 
Cada cliente é novo, cada cliente traz expe-
riências diferentes, expectativas diferentes, 
um modo de trabalhar também diferente, 
em que nós temos sempre que nos ajustar. 
Também temos clientes de múltiplas áreas, 
desde laboratório, a produção de carnes, 
a empresas de arquitetura, ou seja, temos 
uma multiplicidade de áreas que torna o tra-
balho desafiante, porque são sempre coisas 

que temos de aprender e perceber como 
funcionam, mas ao mesmo tempo torna o 
trabalho muito mais desafiante”, disse Vera.
O mês de janeiro de 2022 é de festa para a 
Boomer. Assinalam dez anos de existência, 
dez anos de comunicação, dez anos de ma-
rketing e dez anos de afirmação no merca-
do. Por agora, a empresa promete continuar 
a fazer diferente e melhor. “Aquilo que mais 
gostávamos de ter no futuro era, acima de 

tudo, um crescimento na equipa, ou seja, 
aumentar o número de pessoas que traba-
lham connosco. E, para além disso, conti-
nuarmos a apostar muito na componente 
digital, tudo o que é marketing digital, nos 
serviços que prestamos aos nossos clientes 
a esse nível porque, efetivamente, é aí que 
nós acreditamos que está o futuro e o suces-
so das empresas: na digitalização”, concluiu 
Marisa. L
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edro Lopes é o rosto e o pilar da afir-
mação da Impacto Verde no mercado. 
Entrou no mundo da mediação imobi-

liária em 1995 e, desde então, nunca mais 
parou. “A base da empresa é a mediação de 
imóveis, ou seja, a venda, e temos também 
uma forte aposta na parte do arrendamen-
to. Fazemos aluguer e gestão própria”, co-
meçou por dizer.
O arrendamento tem sido uma das gran-
des apostas da Impacto Verde ao longo dos 
anos. “Eu já tinha uma base de imóveis de 
arrendamento, mas acabei por comprar, em 
2010 e 2011, duas imobiliárias que já tinham 
um peso no mercado do arrendamento em 
Fátima. Na altura, já tinha cerca de 200 imó-
veis em arrendamento, e com essa compra 
aumentei para 360 imóveis em gestão de ar-
rendamento. Hoje temos cerca de 400 imó-
veis em gestão de arrendamento da região 
Centro até Lisboa”.
No que aos clientes diz respeito, a Impac-
to Verde soube analisar as oportunidades 
do mercado. E estando localizada em Ou-
rém, num dos concelhos do país com mais 
emigração, tornou-se crucial ser um parcei-
ro dos emigrantes portugueses. “Temos 
muitos emigrantes em que nós somos os 
responsáveis deles em Portugal para tratar 
de todos os assuntos. Cheguei a ser respon-
sável nas Finanças de 60 emigrantes. Isso 
acontece porque nós acabamos por fazer 
vários serviços na gestão do arrendamento, 
como o pagamento do IRS, até comprar bi-
lhetes de avião, pagar o IMI, selo dos carros. 
Toda a parte burocrática em Portugal, nós 
ajudamos a resolver”. Uma filosofia diferen-
te, mas que garante a confiança dos clien-
tes. “Somos aquela entidade a quem eles 

P

Desde 1995, a Impacto Verde 
é uma referência na mediação 
imobiliária e um parceiro 
dos seus clientes
A origem da empresa está assente em Pedro Lopes que, em junho de 1995, iniciou a atividade 
de mediação em nome individual. Um ano depois, criou a “IMOURÉM – Administração 
de Imóveis, Lda”, que acumulava no seu objeto social a mediação imobiliária, 
gerir condomínios, limpezas e outras pequenas obras. Devido a uma exigência legislativa, 
foi necessário a automatização da atividade da mediação imobiliária, surgindo assim, 
em 1999, a “Impacto Verde – Mediação Imobiliária, Lda”, que desde o início teve uma aposta 
de forma mais especial no mercado de arrendamento.

Pedro Lopes
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socorrem para ajudar em qualquer problema. 
Somos uma casa com raízes, tenho colabora-
dores com mais de 20 anos de casa, e isso faz 
a diferença”. Na Impacto Verde, os clientes 
têm um estatuto especial. “Um cliente não é 
mais um cliente, mas sim um amigo que fica. 
Não é só angariar o cliente e fazer a venda, e 
acabou. Não. É para o resto da vida”.
Empreendedor nato, Pedro Lopes enve-
redou também pela área da construção. 
“Comecei a construir algumas moradias em 
2002/2003, prédios em 2006, mas sempre 
me dediquei muito à conclusão de imóveis 
que estivessem por acabar, tanto particula-
res, como da banca e de fundos de investi-
mento”.
Nunca baixando os braços, segue-se outro 
projeto na vida de Pedro Lopes. “Estou a 
fazer um agroturismo na zona de Aljustrel 
com 12 quartos, com salão multiusos para 
eventos. É um local encostado à Nacional 2 
e, por isso, iremos ter, noutra fase, um par-
que para autocaravanas porque estamos 
perto da Barragem do Roxo”.
Não parar, é um dos lemas de Pedro Lopes. 
Conselho, esse, que faz questão de parti-
lhar. “Aconselho todas as pessoas: não co-
piem os outros, inventem coisas diferentes, 
não tenham medo de arriscar. Não vale a 
pena irmos atrás dos outros, temos é de ir à 
frente com coisas inovadoras. Todos os que 
assim agiram, têm sucesso. Mesmo que exis-
ta muita concorrência, façam, porque quem 
faz o que gosta tem o sucesso garantido”, 
conclui. L  
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asceu com o nome de Associação 
para o Desenvolvimento das Rela-
ções Económicas entre França e Por-

tugal, isto em 2006, hoje é conhecida como 
Câmara de Comércio e Indústria Franco-por-
tuguesa. A CCIFP é uma instituição de direito 
francês que tem como objetivo manter uma 
relação bilateral entre Portugal e França. 
Sediada em solo gaulês, a associação é uma 
autêntica rede que engloba mais de 400 
membros, empresas portuguesas e france-
sas, e outras entidades. A sua postura de 
proximidade para com as empresas desper-
tou a atenção do governo português. A enti-
dade portuguesa atribuiu à CCIFP, em 2019, 
um status de utilidade pública, ou seja, têm 
luz verde para apoiar as empresas, como é 
seu apanágio. “Esta Câmara do Comércio 
Franco-Portuguesa tem sido, na Europa, tal-
vez a mais ativa. Têm delegações em várias 
regiões de França e continuam a promover 
as nossas empresas portuguesas lá”, refere 
Berta Nunes, Secretária de Estado das Co-
munidades Portuguesas. 

N

13ª Gala Anual da CCIFP 
realizou-se em Tomar, 
no Hotel dos Templários
Todos os anos, pelo menos há 13, uma gala é realizada pela CCIFP e serve para premiar 
empresários portugueses. Desta vez, a iniciativa viajou até Tomar, mais concretamente 
até ao salão de eventos do Hotel dos Templários. Cerca de 180 pessoas estiveram 
presentes e assistiram à entrega dos troféus e, para além de um jantar memorável, 
puderam ainda ouvir a fadista Ana Moura.

Assinatura de protocolo entre a CCIFP 
e a Câmara Municipal de Ourém
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Tal como Berta Nunes, e como tem sido re-
corrente nas galas da CCIFP, várias entida-
des públicas marcaram presença no evento 
que parabeniza quem aposta em Portugal, 
ou em França, ou até nas duas nações ao 
mesmo tempo. “Estamos a falar da 13ª gala, 
o que nos dá já alguma experiência. Costu-
ma ser um ano em França, outro ano em 
Portugal, este ano calhou ser cá. Apesar das 
dificuldades impostas pela pandemia, é uma 
alegria ter os empresários aqui, os represen-
tantes do Governo e os institucionais. Para 
podermos, justamente, atribuirmos estes 
troféus aos empresários que se destacaram 
ao longo do ano”, diz-nos Carlos Vinhas Pe-
reira, presidente da CCIFP.
No Hotel dos Templários, em Tomar, a noi-
te foi de festa. Antes do jantar de gala, os 
convidados reuniram-se no hall de entrada 
do hotel, onde foram servidos alguns ape-
ritivos. Enquanto isso, a Lusopress aprovei-
tou para falar com os convidados. “Estamos 

aqui numa verdadeira instituição ponte 
entre aquilo que são os empresários portu-
gueses, ou luso-descendentes, que vivem 
em França, e que mantêm uma relação com 
Portugal”, afirma Jorge Torres Pereira, Em-
baixador de Portugal em França. Também os 
deputados Paulo Pisco e Carlos Gonçalves 
falaram à Lusopress. “É uma forma de reco-
nhecer todo o dinamismo do empresariado 
português em França, que tem um papel 
fundamental tanto na economia portugue-
sa, como francesa”, diz-nos Paulo Pisco, de-
putado do PS. Para o seu homónimo, Carlos 
Gonçalves, deputado do PSD, a presença na 
gala foi sinónimo de recorrer à memória. 
“Recordo-me quando esta câmara foi criada 
e havia muita gente que não acreditava que 
ela fosse ter sucesso e que se conseguisse 
firmar. Eu penso que esta iniciativa, que vem 
no seguimento dos anos transatos, demons-
tra a força da CCIFP”, refere. 
Findados os brindes iniciais, foi tempo de ru-

mar ao salão de eventos e dar início ao jantar 
de gala. Com os convidados nos seus devi-
dos lugares, a organização passou numa tela 
uma mensagem muito especial. Mensagem 
essa enviada por vídeo e o autor foi Marcelo 
Rebelo de Sousa, Presidente da República 
Portuguesa. O chefe de Estado salientou o 
empreendedorismo dos vencedores da noi-
te e que eles muito têm contribuído para a 
imagem de um Portugal cada vez mais com-
petitivo.     
Antes do momento mais esperado da noite, 
ou seja, a atribuição dos prémios, Carlos Vi-
nhas Pereira e Luís Albuquerque, Presiden-
te da Câmara Municipal de Ourém, apro-
veitaram a oportunidade para assinar um 
protocolo. Um ato simbólico que ilustra a 
proximidade que a câmara do comércio tem 
mantido com os municípios portugueses. 
“Eles têm as chaves para propor oportuni-
dades de investimento. O objetivo é estar 
em comunhão com o maior número de mu-
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nicípios portugueses para poder criar uma 
maior proximidade entre França e Portu-
gal”, reforça Carlos Vinhas Pereira. Já para 
Luís Miguel Albuquerque, edil do Município 
de Ourém, a parceria é vista com bons olhos. 
“Com este protocolo, quisemos dar um sinal 
aos empresários que estamos atentos ao 
trabalho deles. Além do mais, queremos 
mostrar à diáspora portuguesa que no nos-
so concelho há grandes oportunidades de 
negócio. 

Vencedores da noite 
Chegado o momento da atribuição dos pré-
mios CCIFP. Eis a lista dos vencedores: no 
Troféu Nexity - Membro do Ano, a empresa 
Effigest de José Duarte. No Troféu Banque 
BCP - Produto do Ano, a empresa Mendes 
S.A, de José Mendes. Para o Troféu Membro 
do Ano Delegações, Domingos Cabeça, da 
empresa Duarte Cabeça, foi o destacado da 
Região Paca. Da Nouvelle Aquitaine, a em-
presa Ceratech, de Fernando Silva. Da Occi-
tanie, a GSVI, de Mário da Ponte. No Troféu 
Caixa Geral de Depósitos – Jovem Empresa, 
a Isocel Internacional, de  Marie Reis. No Tro-
féu Ecova Environnement - Inovação, a Idica-
re de Joaquim Peralta. No Troféu AIR France 
Invest – Melhor Actor Imobiliário Português, 
a Nexity Portugal, de Fernando Gonçalves. 
Finalmente, no Troféu Fidelidade, Empresa 
do Ano 2021 – a RENOVA , de Paulo Pereira 
da Silva.
“Se houve algum segredo para a atribui-
ção deste prémio foi o trabalho de mui-
tas pessoas. Conseguiram, em França, 
o desenvolvimento com a nossa marca. 
Através dos hipermercados, os cidadãos 
franceses estão a chegar ao nosso produ-
to”, conta-nos Paulo Silva, CEO da Renova. 
Para Mário da Ponte, da empresa GSVI, o 
momento também foi de festa. O empre-
sário português foi um dos premiados da 
noite. “Estou muito honrado por ter gan-
ho este prémio. Isto é sinal de que alguém 
acreditou em mim”, confessa. Lusodes-

cendente, e também ele um dos premia-
dos, Joaquim Peralta, da IDICARE falou à 
Lusopress. “Nasci em França e foi Portugal 
que me ajudou. O desenvolvimento da Idi-
care foi feito em Portugal e os meus fun-
cionários estão em Braga. Eu quero viver 
em Portugal”, diz-nos. Fernando Cabeça 
da empresa Duarte Cabeça também viu a 
sua empresa premiada. “Quero agrade-
cer ao André e ao Joaquim Pires. Trabalho 
com eles há cerca de seis anos e eles têm-

-me ajudado muito”, esclarece. Da Cerate-
ch, Fernando da Silva, também fez parte 
da lista dos vencedores. “Fui premiado 
porque estou muito implicado na cultura 
portuguesa, na região de Bordéus. Contri-
buo muito na comunidade e importo mui-
to de Portugal. Faço questão que a cultura 
portuguesa seja respeitada”, concluiu. 
Estes são os nomes vencedores da 13ª gala 
da CCIFP. Para o ano será em França, e a Lu-
sopress, mais uma vez, lá estará. L
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Padre Nuno Aurélio
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Paris

m cada primeiro dia do ano, Dia 
Mundial da Paz, o Papa propõe aos 
féis católicos e aos homens e mu-

lheres de boa vontade, uma mensagem 
com uma proposta para a compreensão 
do que é a Paz. Este dia, instituído pelo 
Papa São Paulo VI, «não tem a pretensão 
de ser qualificada como exclusivamente 
nossa, religiosa ou católica. Antes, seria 
para desejar que ela encontrasse a ade-
são de todos os verdadeiros amigos da 
paz», dizia o Soberano Pontífice na sua 
mensagem, a primeira de todas em 1968.
Desde então, os sucessivos Sucessores 
de Pedro, procuraram motivar a huma-
nidade para a urgência e necessidade da 
paz, mostrando como ela não é apenas 
a ausência de guerra ou de conflitos. As-
sim, pela sua voz, a paz assumiu diversas 
formas e mostrou muitos caminhos. Há 
temas que são recorrentes mas nunca 
abordados da mesma maneira. Há condi-
ções humanas que são abordadas espe-
cificamente: família, homens, mulheres, 
crianças, jovens, migrantes e refugiados. 
Há dimensões essenciais à dignidade hu-
mana: direitos humanos (2 vezes), educar 
(3) / educação (2), defesa da vida, justiça 
(5), verdade (4), liberdade / liberdade reli-
giosa (3), consciência do homem / pessoa 
humana (3). Há realidades vitais: criação / 
conversão ecológica (3), pobres / pobre-
za e desenvolvimento (3), política (2). Há 
atitudes fundamentais: diálogo (4) recon-
ciliação (3), perdão (2), fraternidade (2), 
indiferença, não-violência, esperança, 
trabalho. 
Neste ano, o Papa propõe como caminho 
para a paz o “Diálogo entre gerações, 
educação e trabalho: instrumentos para 
construir uma paz duradoura “. Enuncian-
do-o assim: «Apesar dos múltiplos esforços 
visando um diálogo construtivo entre as 
nações, aumenta o ruído ensurdecedor de 

E guerras e conflitos, ao mesmo tempo que 
ganham espaço doenças de proporções 
pandémicas, pioram os efeitos das altera-
ções climáticas e da degradação ambiental, 
agrava-se o drama da fome e da sede e con-
tinua a predominar um modelo económico 
mais baseado no individualismo do que na 
partilha solidária. Como nos tempos dos 
antigos profetas, continua também hoje 
a elevar-se o clamor dos pobres e da terra 
para implorar justiça e paz».
Ou seja, o clima humano — e não apenas 
o ambiental — não favorece a entreaju-
da e a partilha de esforços para alcançar 
paz nos seus outros nomes: justiça, pro-
gresso e desenvolvimento sustentáveis, 
dignidade, etc.
Ora a colaboração é um elemento essen-
cial para a construção duma ‘civilização 
do amor’, na expressão tao querida a 
João Paulo II: «há uma «arquitetura» da 
paz, onde intervêm as várias instituições 
da sociedade, e existe um «artesanato» da 
paz, que nos envolve pessoalmente a cada 
um de nós». Desta forma interessante – 
evocando a actividade do arquitecto e do 
artesão (uma mais notória e outras mais 
humilde) – o Papa Francisco inclui-nos a 
todos: instituições e indivíduos, a socie-
dade humana completa e diversa, como 
uma convicção que lhe é muito querida: 
«todos podem colaborar para construir um 
mundo mais pacífico partindo do próprio 
coração e das relações em família, passan-
do pela sociedade e o meio ambiente, até 
chegar às relações entre os povos e entre 
os Estados.»
Contrariamente aos partidos e ideolo-
gias, que apostam no confronto e na 
distinção pela oposição, a Igreja propõe 
a necessária, e porventura mais difícil, 
via do encontro e do respeito pela con-
tribuição de cada e de todos: «Num mun-
do ainda fustigado pela pandemia, que 

Os caminhos e formas da Paz
tem causado tantos problemas, «alguns 
tentam fugir da realidade, refugiando-se 
em mundos privados, enquanto outros a 
enfrentam com violência destrutiva, mas, 
entre a indiferença egoísta e o protesto 
violento há uma opção sempre possível: o 
diálogo, [concretamente] o diálogo entre 
as gerações», diz ainda Francisco. Todos 
os dias, pelos meios de comunicação so-
cial, vemos esta triste realidade entrar-
-nos pela casa dentro.
Assim, o Papa apresenta a sua proposta: 
«três caminhos para a construção duma 
paz duradoura. Primeiro, o diálogo entre 
as gerações, como base para a realização 
de projetos compartilhados. Depois, a edu-
cação, como fator de liberdade, respon-
sabilidade e desenvolvimento. E, por fim, 
o trabalho, para uma plena realização da 
dignidade humana. São três elementos im-
prescindíveis para tornar «possível a cria-
ção dum pacto social», sem o qual se revela 
inconsistente todo o projeto de paz.»
Vale a pena ler mais detalhadamente cada 
uma das propostas na curta mensagem 
que facilmente encontra no site internet 
vatican.va: em Mensagens procurar nas 
Mensagens para o Dia mundial da Paz a 
de 2022.
«Aos governantes e a quantos têm res-
ponsabilidades políticas e sociais, aos pas-
tores e aos animadores das comunidades 
eclesiais, bem como a todos os homens e 
mulheres de boa vontade, faço apelo para 
caminharmos, juntos, por estas três estra-
das: o diálogo entre as gerações, a educa-
ção e o trabalho. Com coragem e criativida-
de. Oxalá sejam cada vez mais numerosas 
as pessoas que, sem fazer rumor, com hu-
mildade e tenacidade, se tornam dia a dia 
artesãs de paz. E que sempre as preceda e 
acompanhe a bênção do Deus da paz!» As-
sim seja, Santo Padre. Um bom ano novo, 
se nos renovarmos todos! L
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que faz mais de 150 pessoas saírem 
de casa num domingo frio de Dezem-
bro? A resposta é simples: solidarie-

dade. De sapatilhas e fato de treino, ou até 
de calças de ganga, qualquer indumentária 
serviu para cumprir o proposto. O objetivo 
era uma corrida ou caminhada solidária, 
pelo parque do Plateau, em Champigny-sur-
-Marne. Esta foi a primeira edição do evento, 
uma organização da associação Les Amis du 
Plateau, que tinha como objetivo único an-
gariar fundos para a compra de presentes 
a serem distribuídos às crianças hospitaliza-
das no dia de Natal.
“É uma iniciativa solidária muito importante 
e que tem um objetivo muito bem definido 
que é ajudar as crianças, dando-lhes algum 
conforto no Dia de Natal. É uma iniciativa 
muito bonita com grande coração, e tem 
todo o valor por isso”, disse o deputado Pau-
lo Pisco, que também fez questão de partici-
par no evento. Quem também marcou pre-
sença foi a Miss Portuguesa França, Élodie 
Lopes. De uma forma geral, a comunidade 
portuguesa aderiu em força, dando corpo 

O

A comunidade portuguesa disse ‘sim’ à chamada da associação Les Amis du Plateau 
para uma corrida e caminhada solidária. O objetivo era angariar fundos para a compra 
de presentes a serem distribuídos às crianças hospitalizadas no dia de Natal.

Iniciativa solidária 
"Corrida do Pai Natal", 
superou expectativas

a uma iniciativa que vai conquistando cada 
vez mais corações. “Muita gente sabe que 
eu me envolvo nestes movimentos, e ainda 
para mais para crianças que têm um Natal 
um pouco mais triste e isolado, fora das fa-
mílias. É reconfortante, para mim, levar ale-
gria a estas crianças, que tanto precisam”, 
disse Luís Gonçalves. “Estamos na quadra 
do Natal e, como tal, isto é ainda mais im-
portante porque é dirigido às crianças que 
estão nos hospitais. É por isso que estou 
cá”, referiu Ricardo José.
Armindo Freire é um dos membros da as-
sociação Les Amis du Plateau que também 
participa na distribuição dos presentes nos 
hospitais. “Enche-nos o coração poder fazer 
algo que traga um sorriso e um pouco de ale-
gria às crianças”, disse.
Cada inscrição tinha um custo de 25€, valor 
a reverter para a compra de presentes que 
foram entregues no dia de Natal a crianças 
hospitalizadas. Gilberto Francisco encarnou 
o papel de Pai Natal e disse à Lusopress que 
esperava que esta iniciativa continuasse a 
ganhar forma nos próximos anos, crescen-

do de ano para ano. A ação sensibiliza não 
só adultos, mas também crianças que fize-
ram questão de participar na caminhada, 
como foi o caso de Léa Freire. A iniciativa 
foi apoiada pelas autoridades locais, da 
Mairie de Champigny-sur-Marne, contan-
do com a presença do deputado Yohann 
Picot. No final da corrida, o sentimento 
só podia ser de satisfação. “Em nome da 
nossa associação só posso estar satisfei-
to porque o objetivo foi alcançado, e até 
ultrapassado. O resultado está aqui à vis-
ta. Deixo um grande obrigado a todos os 
participantes”, concluiu Joaquim Barros, 
presidente da associação Les Amis du Pla-
teau. Com esta iniciativa, foi possível con-
tribuir com 300 presentes, distribuídos por 
quatro estruturas: o hospital Saint-Camille 
em Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), o de 
Corbeil-Essonnes (Essonne), uma clínica 
privada em Antony (Hauts-de-Seine) e um 
orfanato, em França. Também para Portu-
gal seguiram alguns brinquedos, que foram 
entregues à associação Dimitri Francisco, 
que tem os mesmos fundamentos. L
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Associação Dimitri Francisco reuniu 
amigos, sócios e voluntários, no II 
Jantar de Gala, no Restaurante “O 

Manjar do Marquês”, em Pombal. A asso-
ciação, criada em 2018 por empresários da 

A

Associação Dimitri Francisco realizou 
II Jantar de Gala, a favor do projeto 
do Natal nos hospitais
É já uma tradição. No dia 25 de dezembro, a Associação Dimitri Francisco vai distribuir 
presentes a crianças que se encontram internadas em alguns hospitais portugueses. 
Devido às restrições da pandemia, a visita do Pai Natal e a entrega de presentes 
e esperança foi adaptada mas recheada de signficado.

região radicados em França, é conhecida 
pela entrega de presentes no dia de Natal 
a crianças hospitalizadas. “Esta é a segunda 
gala que a associação organiza. No fundo, 
o objetivo é reunir sócios, amigos, simpati-
zantes e mecenas que são a força motriz da 
associação, e que permite desenvolver estre 
projeto do Natal nos hospitais em Portugal. 
Aproveitamos para divulgar um pouco, não 
só a associação, que é muito jovem, mas 
este projeto que tem sido lançado nos últi-
mos anos cá em Portugal”, explicou Michael 
António, da Associação Dimitri Francisco.
Gilberto Francisco é o presidente e o cul-
pado, no bom sentido, da existência da 
associação. Sozinho, há cerca de 30 anos, 
começou a tradição de, no dia 25, e vestido 
de Pai Natal, entregar presentes às crianças 
doentes. Esta ação solidária foi desvendada 
mais recentemente, e são agora muitos os 
que dela fazem parte.
Este Natal, a associação visitou as crianças 
dos hospitais de Leiria, Pombal, Figueira da 
Foz, o Pediátrico de Coimbra, o IPO do Por-
to e ainda os lares residenciais da Cercipom, 
em Pombal e na Guia. Além do projeto de-
senvolvido durante a época natalícia, a asso-

ciação apoia crianças com necessidades es-
peciais. “Temos alguns projetos específicos 
e apoiamos algumas crianças carenciadas. 
Patrocinamos a newsletter do Pediátrico de 
Coimbra, humanizamos a sala de urgências 
com uma banda desenhada dedicada à cir-
cumnavegação de Magalhães. Esse projeto 
foi em parceria com a Marinha Portuguesa. 
Hoje, temos cá a família da pequena Eva e da 
Leonor, que são duas famílias que ajudamos 
nas suas necessidades, da forma que conse-
guimos”, acrescentou Michael António.
A iniciativa solidária de Natal e todas as 
ações da associação Dimitri Francisco con-
tam com o apoio da autarquia local. “Estou 
aqui para dar um reconhecimento a pessoas 
que dedicam parte do seu tempo a ajudar os 
outros. E o Natal é precisamente isto, onde 
se evoca a solidariedade, o espírito de par-
tilha e entre-ajuda. Hoje sou testemunha e 
faço um público agradecimento a todos os 
que, nesta altura do ano, fazem com que 
as nossas crianças sejam mais felizes”, dis-
se Pedro Pimpão dos Santos, presidente 
do Município de Pombal. Esta ação decorre 
também em França, através da associação 
Les Amis du Plateau. L

Gilberto Francisco
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Associação Dimitri Francisco
entrega presentes no dia de Natal 
a crianças hospitalizadas
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s Portugueses, independentemente do local onde residem, 
são chamados mais uma vez a participar no acto eleitoral pre-
visto para o dia 30 de janeiro, para definir o futuro governa-

tivo do país.

Como tem sido amplamente difundido e todos sabemos, votar é um 
direito mas é também um dever cívico. Num país democrático, como 
é o caso de Portugal, a construção da sociedade é uma responsa-
bilidade colectiva e, sobretudo em momento de eleições, importa 
que todos possam manifestar a sua vontade e afirmem o seu sentir, 
para que o resultado possa ir ao encontro dos anseios da maioria de 
votantes.

Nestas eleições, cabe-me encabeçar a lista do PSD pelo círculo da Eu-
ropa, desafio que muito me honra e que assumo com grande sentido 
de responsabilidade.

Pelo meu conhecimento das nossas comunidades espalhadas pelos 
diferentes países europeus e pelo trabalho que tenho vindo a de-
senvolver com elas e para elas nos últimos anos, sei quais as suas 
preocupações, os seus anseios e quais os aspectos que é necessário 
trabalhar para apoiar todos os portugueses que vivem fora e melho-
rar o seu relacionamento com Portugal. 

Por isso, no nosso programa específico para o Círculo Eleitoral da 
Europa, questões como a participação cívica, a reavaliação da rede 
consular no seu todo e melhoria do apoio/atendimento prestado aos 
portugueses, o ensino da língua e da cultura portuguesas, o apoio 
e reforço do movimento associativo, adaptando-o aos desafios da 
sociedade actual, a alteração da legislação eleitoral que garanta 
métodos de participação mais simples e acessíveis, a valorização do 
Conselho das Comunidades Portuguesas, criação de redes de luso-
-eleitos e de outros quadros portugueses residentes no estrangeiro, 
a valorização do papel da Mulher nas diversas comunidades, entre 
outros aspectos, nortearão o nosso trabalho enquanto deputada à 
Assembleia da República, eleita por este círculo.

Portugal é uma das nações mais antigas do Mundo, preservando as 
mesmas fronteiras há mais de oito séculos. Contudo, o povo por-
tuguês sempre abriu fronteiras, deu «novos mundos ao mundo» e 
sempre se integrou nos diversos contextos geográficos, deixando a 
sua marca cultural, mantendo a sua identidade.

Os portugueses que vivem nos diversos países europeus, concre-
tamente, são os grandes embaixadores da nossa história, da nossa 

Maria Ester Vargas
cabeça de lista do PSD/Círculo da Europa

cultura e da nossa forma de estar e actuar, estejam onde estejam. 
Eles são o maior activo de Portugal e muito têm contribuído para 
que a imagem externa do nosso país seja positiva, pela dedicação ao 
trabalho, civismo demonstrado e, acima de tudo, pelo orgulho que 
patenteiam relativamente às suas origens.

Portugal tem muitos motivos para se orgulhar do seu povo, anóni-
mo, muitas vezes, outras participando activamente nas autarquias 
locais dos países de acolhimento, criando empresas de referência 
nas mais diversas áreas ou « dando cartas » em sectores tão impor-
tantes como a ciência e  a investigação.
Em suma : comunidades diversificadas, que partilham uma identida-
de e a ligação a Portugal, ajudando a valorizar e a projectar o nosso 
país além-fronteiras.

O PSD tem estado sempre com as nossas comunidades e tem de-
monstrado, ao longo de décadas, que considera os portugueses 
que vivem no estrangeiro não como um grupo distante e à parte, 
mas como parte de um todo que é Portugal, que importa respeitar e 
ajudar a ultrapassar os obstáculos que se deparam a quem vai viver 
para outro país e que quer – e a isso tem pleno direito, manter a sua 
ligação a Portugal.

O PSD está associado às grandes reformas que têm sido levadas a 
cabo na área das comunidades, nomeadamente no que tem a ver 
com os direitos eleitorais.

Falando verdade sem fazer promessas vãs, sem retóricas ocas que 
nada resolvem, levando a cabo um trabalho de grande proximidade 
com todos, ouvindo e interpretando o seu sentir, servindo de porta-
-voz dos seus legítimos anseios junto dos órgãos de decisão, e bata-
lhando pela melhoria dos aspectos já referidos, numa perspectiva 
reformista, matriz do PSD, é assim que pretendo trabalhar, com to-
dos e por todos.

É este o nosso compromisso com as comunidades e que apresenta-
mos a todos os portugueses, num momento em que importa fazer 
nascer a esperança em Portugal e, ao mesmo tempo, reflectir sobre 
a situação do país e sobre o que é importante para o seu desenvol-
vimento e progresso.
Assim, conto com todos para, em conjunto, abrirmos novos horizon-
tes para Portugal e para as comunidades portuguesas.

Não fique indiferente e, com uma caneta na mão, ajude a virar a pá-
gina no rumo do nosso Portugal. L

Novos Horizontes para Portugal 
e para as Comunidades Portuguesas

O
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1 de Janeiro - Presidência Portuguesa da União Europeia
Tem início a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, 
que se estende pelo primeiro semestre de 2021.

1 de Janeiro - Falecimento de Carlos do Carmo
Nascido em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939, Carlos Manuel de 
Ascensão do Carmo de Almeida era filho da fadista Lucília do Car-
mo (1919-1998) e do livreiro Alfredo Almeida, proprietários da casa 
de fados O Faia, onde começou a cantar, até iniciar a carreira artística 
em 1964. Com um percurso de mais de 50 anos, Carlos do Carmo foi 
reconhecido, em 2014, com um Grammy Latino de carreira, o que lhe 
valeu igualmente o Prémio Personalidade do Ano - Martha de la Cal, 
da Associação Imprensa Estrangeira em Portugal. Em 2015, recebeu a 
"Grande Médaille de Vermeil" da cidade de Paris, "a mais alta distin-
ção" da capital francesa, e, um ano depois, foi-lhe atribuído o título 
de Grande-Oficial da Ordem do Mérito, da Presidência da República.

15 de Janeiro - Novo confinamento geral
No quadro do crescimento exponencial das contaminações de COVID-19, 
com uma sucessão de números recorde de novos casos diários, de 
mortes, e de internamentos e doentes em unidades de 
cuidados intensivos, passa a vigorar um novo 
confinamento geral no território 
nacional continental, 
semelhante 

ao imposto em 
Março de 2020. 

24 de Janeiro – Eleições Presidenciais
O incumbente, Marcelo Rebelo de Sousa, é reeleito à pri-

meira volta com 61% dos votos validamente expressos. Em segundo 
lugar fica Ana Gomes com 13%, o melhor resultado eleitoral obtido 
por uma mulher em eleições presidenciais, e em terceiro André Ven-
tura, líder do Chega, com 12%

3 Fevereiro – Henrique Gouveia e melo
Nomeação de Henrique Gouveia e Melo para coordenador da Task 
Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19.

9 de Março - Tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa
A cerimónia é adaptada às restrições impostas pelo estado de emer-

2021 em revista
gência (designadamente no que diz respeito à redução do número 
de presenças na Sala das Sessões, ao nível do cerimonial protocolar 
e do efetivo militar presente).

9 de Abril - Operação Marquês
Numa comunicação de mais de três horas, o juiz Ivo Rosa divulga a 
decisão instrutória da Operação Marquês, que tem como principal 
arguido o antigo primeiro-ministro José Sócrates. Sócrates não é 
julgado pelos três crimes de corrupção de que estava acusado pelo 
Ministério Público.

30 de Abril - Fim do Estado de Emergência
Termina o estado de emergência devido à pandemia de COVID-19, 
ao fim de 173 dias consecutivos em vigor com onze renovações (15 
renovações ao todo), desde 9 de Novembro de 2020.

2 de Maio - Ponte 516 Arouca
Inauguração da Ponte 516 Arouca sobre o Rio Paiva pela Ministra da 
Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

7 e 8 de Maio - Cimeira Social do Porto
A Cimeira Social do Porto reúne os chefes de Estado e de Governo 
dos 27 Estados-membros da União Europeia. No final da cimeira, é 
aprovada e assinada, no Palácio de Cristal, a Declaração do Porto so-
bre a agenda social da União, no sentido de mobilizar os recursos ne-
cessários para solucionar a crise económica e social numa altura em 
que se vivem tempos sem precedentes provoca-
dos pela crise sanitária.

11 de Maio 
- Sporting é campeão nacional

O Sporting Clube de Portugal vence o Boavista Futebol Clu-
be por 1-0 em jogo da 32.ª jornada da Primeira Liga, resultado que 
lhes garante o título de campeão nacional, o primeiro desde 19 anos 
antes, em 2002. Os festejos em Lisboa foram marcados por confron-
tos entre os adeptos e as autoridades devido às restrições impostas 
pela pandemia.

9 de Junho - Russiagate
Rebenta o escândalo Russiagate, após o semanário Expresso noti-
ciar que a Câmara Municipal de Lisboa entregara à embaixada russa 
os dados pessoais de três ativistas opositores do regime de Vladimir 
Putin, residentes em Portugal, quando estes organizaram um pro-
testo em Lisboa contra a prisão de Alexei Navalny.

10 de Junho - Dia de Portugal
Comemorações Oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas, no Funchal.
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2021 em revista 18 de Junho - Acidente na A6
Um veículo que transportava Eduardo Cabrita, Ministro da Adminis-
tração Interna, atropela e mata um homem de 43 anos que trabalha-
va na manutenção da via da A6, perto de Évora.

29 de Junho - Detenção de Joe Berardo
O empresário Joe Berardo é detido por suspeita de burla agravada, 
fraude fiscal e branqueamento de capitais, resultando em prejuízos de 
quase mil milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos, ao Novo Banco 
e ao Banco Comercial Português, no contexto de uma megaoperação 
desencadeada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público.

30 de Junho - Fim da presidência portuguesa do Conselho da União 
Europeia
Termina a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, 
que passa para a República da Eslovénia.

7 de Julho - Operação Cartão Vermelho
O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira é detido 
no âmbito da Operação Cartão Vermelho, inquérito dirigido pelo De-
partamento Central de Investigação e Ação Penal, sob suspeitas de 
crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude 
fiscal e branqueamento que terão lesado o Estado, o clube e o Novo 
Banco em 100 milhões de euros. 

18 de Agosto – Incêndio florestal
Deflagra um incêndio florestal no concelho de Odemira; quando foi 
dado por dominado no dia seguinte, a Proteção Civil estimou a área 
ardida em 1100 hectares, num perímetro de 20 qui-
lómetros.

19 de Agosto - Sucesso da taxa de vacinação
A Ministra da Saúde, Marta Temido, anuncia que desde o dia anterior 
70% da população portuguesa se encontra com o esquema vacinal 
contra a COVID-19 completo. A meta, atingida semanas antes do ini-
cialmente previsto (5 de setembro), está associada à passagem para 
a segunda das três fases de desconfinamento do plano do governo 
para a gestão da pandemia, equacionando-se o levantamento de 
medidas restritivas de contenção da pandemia. Nesse dia, simboli-
camente, Henrique Gouveia e Melo é condecorado pelo Presidente 
da República com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis.
10 de Setembro - Morte de Jorge Sampaio
Três dias de luto nacional pelas exéquias e funeral de Estado de Jor-
ge Sampaio, Presidente da República entre 1996 e 2006.

26 de Setembro - Eleições autárquicas
O Partido Socialista obtém uma vitória a nível nacional, conquistan-
do 147 autarquias, contra 109 do Partido Social Democrata; contudo, 
verificam-se pesadas derrotas para o PS, nomeadamente Lisboa, 
Coimbra, e o Funchal, todas para o PSD.

28 de Setembro - Condenação de João Rendeiro
João Rendeiro, fundador e administrador do falido Banco Privado 
Português é condenado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
por burla qualificada, a sua terceira condenação no contexto do 
Caso BPP. Nesse mesmo dia, é noticiado que Rendeiro havia fugido 
de Portugal e da Europa para se furtar ao cumprimento das penas 
de prisão.

3 de Outubro - Seleção de Futsal é Campeã do Mundo
A Seleção Portuguesa de Futsal Masculino sagra-se, pela primeira 
vez, Campeã do Mundo, derrotando a Argentina por 2 a 1.

9 de Outubro - Vacinação
É atingida a meta de 85% da população com esquema vacinal com-
pleto contra a COVID-19

9 de Outubro – Eleições no Benfica
Eleições para os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica; Rui Costa, 
que já exercia interinamente o cargo desde o afastamento de Luís 
Filipe Vieira devido às acusações resultantes da Operação Cartão 
Vermelho em julho, é eleito Presidente da Direção

27 de Outubro - Chumbo do Orçamento de Estado
A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 é 
chumbada com os votos contra dos partidos à sua direita (PSD, 
CDS-PP, IL, e CH), mas também do B.E., e PCP-PEV, a absten-
ção do PAN e das duas deputadas não-inscritas, e com os votos 
favoráveis apenas dos 109 deputados do PS. É a primeira vez 

que um Orçamento do Estado é rejeitado pelo Parlamento em 
democracia.

4 de Novembro - Dissolução do Parlamento
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia for-
malmente a sua intenção de dissolver a Assembleia da República na 
sequência da rejeição parlamentar da proposta de Orçamento do Es-
tado, e divulga a data das próximas eleições legislativas antecipadas, 
marcadas para 30 de janeiro de 2022.

29 de Novembro - Variante Ómicron
São identificados os primeiros casos da variante Ómicron da COVID-19: 
os 13 jogadores e membros da equipa técnica do Belenenses SAD.

11 de Dezembro - Detenção de João Rendeiro
João Rendeiro, evadido à justiça portuguesa em parte incerta des-
de o final de setembro, é detido num hotel de cinco estrelas em 
Durban, na África do Sul, numa operação conjunta da polícia portu-
guesa, sul-africana e angolana, tendo contado ainda com agentes 
da Interpol.
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ão era a mesma coisa se a adrenali-
na não tivesse uma palavra a dizer. 
Uma oscilação perfeita para quem 

procura uma aventura, numa travessia re-
pleta de emoções e alguns abanões. “Estes 
abanões da ponte quando fazemos a traves-
sia, misturado com a altura, e depois toda 
esta paisagem emblemática, tornam-se num 
excelente motivo para atrair o público”, re-
fere Miguel Leite, representante da Câmara 
Municipal de Arouca, na área do turismo. 
Apontada pelos seus empreiteiros como a 
maior do mundo, a Ponte 516 Arouca teve 
um custo de 2,3 milhões de euros. O institu-
to IteCons e a Construtora Conduril foram 
as empresas portuguesas que construíram 
a obra. “Como o próprio nome indica, 516 
é a distância em metros, de pilar a pilar. 
Sendo a ponte constituída por 127 tabulei-
ros de quatro metros. Toda a estrutura da 
ponte é suportada pelas catenárias, que 
são suportes constituídos por sete cabos, 
de 40 ml de espessura, cada um. Suportam 
toda a estrutura da ponte”, explica Miguel. 
Ao vivo e a cores, a experiência visual é 
única para os visitantes. Um verdadeiro es-
petáculo de cordas que se cruzam para dar 
segurança a quem está literalmente com os 
pés nas nuvens. 
“Existem sempre duas entradas que podem 
ser utilizadas para fazer a travessia da pon-
te. Podemos escolher o pórtico de Alvaren-
ga, ou o pórtico de Canelas”, diz-nos. Entre 
as margens do Rio Paiva, a ponte sobrevoa 
a Cascata das Aguieiras e a Garganta do Pai-

N

A maior ponte pedonal suspensa 
do mundo encontra-se em Arouca
Em Arouca, uma ponte pedonal suspensa está a atrair milhares de pessoas. Inaugurada 
a 2 de maio de 2021, a 516 Arouca demorou cerca de três anos a ser erigida. Falamos 
de uma obra 100% portuguesa. Levamos até si uma proposta irrecusável, afinal não é 
todos os dias que se atravessa a maior ponte pedonal do mundo.
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Se tem experiência 
de Cozinha Portuguesa 
e se procura um posto evolutivo 
com salário motivador, 
venha juntar-se à nossa equipa.

Contacte-nos pelo tel:06 66 05 80 28

O Supermercado 
Saveurs du Portugal 
procura Cozinheiro/a

va. Precisamente dois locais de interesse geológico, no meio de um 
universo de 41 geossítios, localizados no Arouca Geopark.  “Desta-
co a Cascata das Aguieiras, uma imponente cascata conhecida pela 
prática do canyoning. O segundo ponto de interesse é a Garganta 
do Paiva. Podemos considerar todo este vale em ‘V’ granítico. Tem 
uma extensão de 4 km, começando no Areinho até à praia fluvial do 
Vau”, refere.  
Ao longo dos 516 metros, a adrenalina começa a desvanecer com o 
vislumbrar da paisagem. A meio da ponte, chega o ponto mais alto 
da travessia. “Estamos a 175 metros do Rio Paiva. O próprio vale 
em ‘V’ vai sempre ter a sua parte mais profunda. Este rio tem uma 
extensão de 110 km de distância, nasce em Moimenta da Beira e 
vai desaguar no Rio Douro, entre as margens de Castelo de Paiva e 
Cinfães”, diz-nos Miguel. Apresentadas as coordenadas, e se ainda 
não conhece este lugar ímpar, aproveite para reservar um dia para 
uma experiência inesquecível. L

Miguel Leite
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naugurado em maio de 2015, o Museu Nacional Ferroviário conta 
a história de mais de 160 anos de caminhos de ferro em Portugal. 
Localizado no Entroncamento, a infraestrutura apresenta uma 

das melhores coleções da Europa, exposta em quatro edifícios e es-
paços exteriores. Quisemos embarcar na história do museu e viaja-
mos até ao Entroncamento. Connosco, Maria Teixeira, responsável 
pelo museu, explica-nos as riquezas deste autêntico espólio, com 36 
mil objetos, do setor ferroviário. 

Fontes Pereira de Melo 
Chama-se Fontes Pereira de Melo e é responsável por impulsionar 
o setor ferroviário. Ligado à política, quis um dia colocar em prática 
uma declaração de intenções. Ora, a sua irreverência traduziu-se em 
novas linhas ferroviárias e o museu presta-lhe homenagem. “É co-
nhecida a frase dele ‘Sou tão entusiasta dos caminhos de ferro, que 
se eu pudesse obrigava todos os portugueses a andar durante seis 
meses’. Por aqui podemos ver a importância que Fontes Pereira de 
Melo dava aos caminhos de ferro”, diz-nos Maria Teixeira. A frase do 
político paira num painel digital, logo à entrada da exposição ferro-
viária. “Nesta sala podemos ver o início dos caminhos de ferro. Co-
meçamos a contar como é que nasce o vapor, como força motriz”, 
diz-nos Maria. Ora, o vapor nasce no Reino Unido e os visitantes têm 
a oportunidade de ver a composição de uma locomotiva a vapor. 
Para os amantes dos caminhos de ferro, informações não faltam 
neste moderno museu. Há sempre uma primeira vez e há registos 
que ficam na memória. Como, por exemplo, quadros ilustrativos da 
primeira viagem de comboio feita em Portugal, da primeira linha 
construída em solo português e até o primeiro bilhete de uma via-
gem de comboio. De relíquia em relíquia, passamos para uma sala 
onde não faltam equipamentos e serviços sociais, tais como uma 
mala de serviços médicos. “Todos os comboios transportavam uma 
e em todas as estações havia estas caixas. Para nossa felicidade, te-
mos uma caixa aqui para apresentar ao público. Está completamen-
te intacta e já perdura desde os anos 70”, diz. 
 
Rotunda das Locomotivas
Designados Monstros de Ferro, e percebe-se bem o porquê, a rotun-
da das locomotivas é um dos espaços preferidos dos visitantes. Pas-
samos para um espaço exterior, onde várias locomotivas estão po-
sicionadas de forma giratória, proporcionando assim uma paisagem 

Próxima paragem: 
Museu Nacional Ferroviário
I

Eis que surge o primeiro bilhete de comboio. Uma frase que literalmente regenerou 
os caminhos de ferro em Portugal. Uma miniatura de uma locomotiva a vapor e um 
comboio bem real, onde estão os aposentos da Rainha D. Maria Pia. 

apelativa. “Nós só temos noção do tamanho destas peças quando 
estamos junto delas. Temos aqui várias locomotivas a vapor, desde a 
mais antiga à mais atual. São 19 no total. Há uma placa giratória que 
nos permite inverter a marcha das locomotivas”, explica.

Maria Teixeira, responsável pelo museu
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Comboio Real Português 
Distante dos centros urbanos, o museu tem 
despertado a curiosidade dos visitantes. Foi 
Vencedor do Prémio de Excelência Tripadvi-
sor, em 2017, e Best of the best em dois anos 
consecutivos, 2020 e 2021. Atento a esta 
realidade, é um dos responsáveis por estas 
atribuições, a locomotiva D. Luiz chegou 
a Portugal oriunda de Inglaterra. Em solo 
português teve a honrosa missão de rebo-
car o comboio real português. O momento 
que se segue tem como protagonistas a Rai-
nha D. Maria Pia e o seu filho D. Carlos. “O 
Comboio Real Português é constituído por 
quatro veículos. A locomotiva D. Luiz, o Ten-
der, onde se transportava o carvão, depois a 
carruagem da D. Maria Pia e a carruagem do 
príncipe. Isto é um comboio de 1862”, refe-
re a responsável do museu. De referir que o 
Comboio Real Português é o único comboio 
real completo em toda a Europa. 
Uma maqueta em tamanho real do Alfa Pen-
dular, uma carruagem de serviços médicos. 
O museu leva até si a evolução da ciência, da 
engenharia e ainda valoriza os ferroviários. 
Distrações não faltam neste histórico museu 
e há ainda uma viagem que pode muito bem 
ser conduzida por si. Aprender a conduzir 
um comboio é um desafio lançado aos visi-
tantes, através de um programa em 3D que 
em tempos formou maquinistas. 
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Comboio Presidencial Português 
“103 metros de comboio. Este comboio cir-
culou entre 1910 e 1970. Sendo que há uma 
curiosidade, este comboio presidencial inte-
gra três carruagens que pertenciam ao anti-
go comboio real”, refere. Mais um exemplo 
de uma peça importante da nossa cultura e 
que o Museu estima. 
Terminamos esta viagem, mas não sem an-
tes agradecer a Maria Teixeira e ao Museu 
Nacional Ferroviário pela forma como rece-
beram a Lusopress.  L
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Paulo Pisco
Deputado do PS 

e candidato pelo Círculo da Europa

o próximo dia 30 de janeiro haverá 
eleições legislativas antecipadas, 
em virtude da dissolução da Assem-

bleia da República provocada pela rejeição 
pelos partidos da oposição do Orçamento 
de Estado para 2022. No estrangeiro, tanto 
na Europa como fora da Europa, os eleito-
res portugueses vão receber em suas ca-
sas os envelopes com os boletins de voto 
a partir do início de janeiro, para votarem 
por correio e sem despesas de selo.
Os partidos da oposição provocaram uma 
crise política absolutamente desnecessá-
ria e irresponsável, numa altura em que a 
pandemia ainda fazia sentir os seus efeitos 
negativos, que, entretanto, se agravaram 
com a aceleração do número de contágios 
devido à variante Omicron, mas mesmo 
assim a economia começava a recuperar, 
o desemprego estava no mais baixo das 
últimas duas décadas e o país preparava-
-se para começar a aplicar os dinheiros da 
“bazuca”, para melhorar a vida de todos, 
investir nas empresas e deixar a adminis-
tração pública mais eficiente.
Portanto, estas eleições vão decorrer com 
constrangimentos, sobretudo nas comuni-
dades, mas é da maior importância que os 
eleitores participem, claro, agindo sempre 
com segurança e as cautelas que a situa-
ção pandémica exige. Participar é funda-
mental para ajudar a consolidar o futuro 
do país, também nas comunidades.
Assim, independentemente da situação 

N pandémica, é fundamental que os eleito-
res portugueses residentes no estrangei-
ro participem tanto quanto possível, para 
reforçarem a sua voz relativamente aos as-
suntos que são do seu interesse, dado que 
inúmeros são decididos em Portugal, na As-
sembleia da República, no Governo ou nou-
tros organismos, o que exige uma maior 
atenção de quem vive no estrangeiro.
Ao longo dos últimos seis anos, os dois 
governos do PS e os deputados na Assem-
bleia da República deram contributos mui-
to relevantes para uma melhoria das políti-
cas dirigidas às comunidades em todos os 
domínios, do ensino de Português à cultu-
ra, do atendimento consular ao associati-
vismo, da situação fiscal aos programas de 
apoio ao regresso, da participação cívica à 
valorização e reconhecimento dos nossos 
concidadãos residentes no estrangeiro. 
Vamos recuperar das dificuldades geradas 
pela pandemia no atendimento consular e 
modernizar os serviços e dotar os postos 
com mais funcionários. 
Mas também merece ser lembrada a im-
plementação do recenseamento automá-
tico, que permitiu que o número de eleito-
res residentes no estrangeiro passasse de 
cerca de 320 mil para perto de um milhão e 
meio, aumentando assim de maneira con-
siderável a voz e o poder reivindicativo das 
nossas comunidades. 
De forma a facilitar o exercício do direito 
de voto nas comunidades e evitar o des-

Por uma maior participação 
dos eleitores nas comunidades

perdício de votos, procurou-se corrigir al-
guns aspetos que nas anteriores eleições 
legislativas de 2019 não correram bem, 
como em relação à clareza das instruções 
constantes dos envelopes ou sobre as 
dimensões do envelope onde o voto era 
colocado.
Infelizmente não foi possível ir mais lon-
ge na alteração às leis eleitorais para os 
residentes no estrangeiro como estava 
previsto porque, entretanto, a Assembleia 
da República foi dissolvida. Mas está entre 
as prioridades a realização destas altera-
ções logo no início da próxima legislatura, 
de forma a facilitar ainda mais o exercício 
sagrado do direito de voto. A realização, 
num país da Europa, de uma experiência 
com voto eletrónico à distância para a pró-
xima eleição dos conselheiros das Comuni-
dades Portuguesas, será um marco impor-
tante no contexto dos atos eleitorais para 
os residentes no estrangeiro, que todos 
esperamos que seja bem-sucedida.
Conseguimos, assim, valorizar as comu-
nidades, queremos amplificar a sua voz 
e gostaríamos de continuar juntos o ca-
minho de aprofundamento e desenvolvi-
mento das políticas que lhes são dirigidas. 
E, por isso, no Partido Socialista, lutamos 
para conseguir uma maioria absoluta, para 
evitar novas interrupções da legislatura 
que em nada ajudam a melhorar a vida dos 
portugueses, estejam em Portugal ou no 
estrangeiro. L
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lá, eu sou o Simão Oliveira, te-
nho 14 anos e vivo em Arouca. 
Esta coisa de cantar começou 

desde muito cedo. O meu pai fazia teatro, e 
eu cantava a música "A Rama" nos interva-
los. Mais tarde apanhei o gosto pelo fado e 
nunca mais parei de cantar”. Foi assim que 
Simão Oliveira se apresentou à Lusopress. 
Ainda jovem, mas já dono de uma maturi-
dade invulgar. O povo identifica-o como fa-
dista, palavras do próprio, mas assume que 
canta outros estilos. “Canto o que sai do co-
ração, o que me entra na alma”.
A cantar desde os quatro anos, Simão Olivei-
ra é um apaixonado pelo fado. “Ainda sou um 
jovem e, por isso, tento não cantar fados mui-
to tristes, mas sim mais ligeiros e adequados 
à minha idade”. Assume que gosta de valori-
zar o que é “nosso”, ser nacionalista e, por 
isso, identifica-se com o fado por ser um gé-
nero musical único como marca de Portugal.
Simão tornou-se conhecido do público por-
tuguês pela sua participação no concurso 
The Voice Kids. “Foi um grande passo que 
eu dei e recebi uma valorização e reconhe-
cimento do público. As pessoas começa-
ram a conhecer-me mais e foi uma expe-
riência incrível, só me enriqueceu”. Não só 
participou, como ganhou o The Voice Kids. 
Com a vitória no concurso, Simão garantiu 
automaticamente a presença no Festival 
Eurovisão da Canção Júnior 2021, enquanto 
representante de Portugal. “Ao vencer tive 
essa oportunidade e fiquei muito feliz. Estar 
a representar Portugal é uma grande res-
ponsabilidade. Tentei representar da melhor 
maneira, e senti muito apoio dos portugue-
ses. Foi uma experiência inesquecível”. 
O Festival da Eurovisão decorreu em Paris, e Si-
mão Oliveira levou até à capital francesa a mú-

De Arouca até Paris, 
Simão Oliveira conduziu 

Portugal à melhor 
classificação no Festival 

Eurovisão Júnior. 
Conheça melhor, 
"o rapaz", que é 

um apaixonado pelo fado.

Simão Oliveira, o rapaz que levou 
Portugal ao melhor resultado 
no Festival Eurovisão Júnior

"O

sica "O Rapaz". “A música é uma mistura de 
um estilo ligeiro com toques de fado. Resultou 
em algo bastante português, bastante genuí-
no para representar Portugal. A letra é quase 
a minha identificação. Poder representá-la e 
cantá-la foi espetacular”. A sua atuação no La 
Seine Musicale garantiu a Portugal a melhor 
pontuação de sempre no concurso. “Foi muito 
bom. Ser a melhor classificação de Portugal, o 
terceiro mais votado pelo público e isto reflete 
o reconhecimento que o público tem para co-
migo e valorização do meu trabalho”.
Simão mantém uma ligação especial com 
Fernando Daniel, seu mentor no The Voice 
Kids e também um dos autores da música ‘O 
Rapaz’. Diogo Clemente foi o outro autor da 
música e será o produtor do disco de Simão 
Oliveira, que será produzido em 2022. Simão 
Oliveira espera poder voltar a fazer espetá-
culos e a estar mais perto do público, com o 
alívio da pandemia. L
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Mosteiro de Moreira da Maia aco-
lheu a segunda edição do Moreira´s 
XMAS Carols, um concerto ecumé-

nico de Natal organizado pelo grupo Mo-
reira Jovem. “É um concerto ecuménio de 
Natal que procura, através da música, ser 
um momento e uma noite de partilha para 
a comunidade e para os jovens de qual-
quer sensibilidade cristã. É um momento 
de alegria, de vivência, e de celebração da 
fé através da música”, começou por expli-
car Diogo Jesus, da organização.
Mais de duzentas pessoas assistiram ao 
concerto e celebraram, juntas, a fé, atra-
vés da música. A primeira a subir ao palco 
foi Claudine Pinheiro, uma referência na 
música católica em Portugal. Em 2004, 
com o lançamento do livro-cd "Água 
Viva" começou uma missão de evangeli-
zação através da música. A sua voz doce 
conquistou comunidades de todo o país 
que, desde logo, a começaram a convidar 
para fazer concertos de oração. Falamos 
de momentos de paz, beleza e verdade 
em que interpreta canções inspiradas em 
textos da Bíblia. Em 2008 lançou o álbum 
“Capaz de TI”, e, em 2015, o cd "Até quan-
do?", sempre pelas Edições Salesianas. 

O

Mosteiro de Moreira da Maia 
acolheu a segunda edição 
do Moreira´s XMAS Carols

O Mosteiro de Moreira da Maia abriu as suas portas para um Concerto Ecuménico de Natal, 
o Moreira´s XMAS Carols. O evento, da iniciativa do grupo Moreira Jovem, teve como objetivo 
oferecer à comunidade, de qualquer sensibilidade cristã, um espaço de encontro, 
conhecimento e partilha, através da música. O espetáculo contou com diferentes géneros 
musicais, sendo uma oportunidade para conciliar música e espírito de convívio, 
numa experiência de vivência e expressão da fé numa cultura jovem.

Neste concerto, juntou-se pela primeira 
vez a outros músicos para proporcionar 
um momento de esperança através da 
música de mensagem. 
Seguiu-se o grupo Catedral de Louvor, 
que começou com um grupo de louvor 
do Ministério Maná, mais concretamente 
da igreja Maná do Tojal. Ao longo do tem-
po os elementos foram unindo-se num 

propósito de não só cantar nas reuniões 
da igreja como também compor músicas 
inéditas para participar em eventos à se-
melhança de uma banda. Por essa razão, 
a banda é composta por todos os mem-
bros do grupo de louvor da igreja Maná 
do Tojal, que servem como voluntários na 
igreja, muitos deles desde o início do mi-
nistério Maná. As letras e as melodias da 

Grupo Moreira Jovem
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banda têm sido escritas e inspiradas em 
Deus e nas experiências vividas com Ele, e 
são feitas por membros da própria banda, 
tanto cantores como músicos. 
Atualmente, a banda Catedral de Louvor 
faz parte da Kuriakos Music, através da 
qual a banda não só compõe as suas pró-
prias músicas, desde letra a instrumental, 
bem como a própria gravação e produção 
de cada música.
De Braga até Moreira da Maia seguiu o 
grupo Origem Tradicional, com o proje-
to Natal Tradicional, que é o espetáculo 
que vem no seguimento do álbum homó-
nimo do grupo lançado há precisamente 
um ano atrás. Por norma, o trabalho do 
Origem é focado nas novas criações pró-
prias e, ainda com mais relevância, no 
cancioneiro minhoto, com novos arranjos 
e abordagens. Neste caso, e com a par-
ceria nos últimos anos com o Município 
de Braga nas atividades de Natal, o grupo 
bracarense que conta já com 43 anos de 
atividade ininterrupta pela música tradi-
cional, foi criando arranjos e repertório 
que concentrou nesta pequena "volta a 
Portugal em canções tradicionais de Na-
tal e de Reis", com canções de pratica-
mente todas as regiões. 
O quarto grupo a atuar foi a banda Team 
Kuriakos. Formado em 2015, o Team Ku-
riakos conta com três álbuns editados. O 
primeiro álbum intitulado ‘Somos Aben-
çoadores’ trata-se de um lançamento 
com adaptações musicais e o segundo 
álbum ‘Serei a diferença’ que é total-
mente composto só por temas originais 
e um dos últimos trabalhos foi um EP ‘A 
Escolha’ também composto só por temas 
originais. Apesar de terem nascido em ci-
dades diferentes, com objetivos e expe-
riências de vida diferentes, todos tinham 
uma paixão em comum: a música como 
forma de transmitir uma mensagem posi-
tiva. Desta forma, a banda Team Kuriakos 
tem como objetivo ajudar os jovens atra-
vés da música. As suas músicas transpor-
tam uma mensagem positiva onde estão 
em evidência os valores morais, éticos e 
o acreditar na concretização e superação 
de objetivos e sonhos.
O certame fechou com a atuação do coro 
Sol Maior, que é natural de Gueifães, 
Maia, e nasce em 2001 como evolução, na 
idade, do coro que lhe deu origem – as 
Clavezinhas de Sol. Enquanto Clavezinhas 
de Sol, gravaram três cd´s: a ‘Festa dos 
Amiguinhos de Jesus’, com reportório 
de missa para crianças; um álbum com 
reportório de Natal; e por fim, editaram 
a ‘Caixinha de Sonhos’, com temas para 
crianças. É um coro que se dedica, es-
sencialmente, à música coral polifónica. 
Tem no seu reportório música portugue-

Escola de dança Alberta Lima

Team Kuriakos

Origem Tradicional

Sol Maior   
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sa, canções tradicionais de vários países 
e com algum enfoque nos espirituais ne-
gros (Gospel). O grupo privilegia temas a 
várias vozes, procurando harmonias e rit-
mos complexos e que constituam sempre 
novos desafios. Está em preparação um 
reportório de canções da Disney e de te-
mas da Broadway. Gravou várias canções 
que foram editadas em quatro manuais 
escolares.  
Diferentes géneros musicais encheram a 
noite em Moreira da Maia. Os intervalos 
foram ainda preenchidos pelas representa-
ções de Lia Tenreiro e por atuações da Es-
cola de Dança Alberta Lima, de Matosinhos.
Foi, assim, uma noite de música, convívio 
e expressão da fé, numa cultura jovem. 
“Dou os parabéns por este movimento jo-
vem que mais uma vez nos proporcionou 
uma noite magnífica e, só por isso, mere-
ce todo o nosso reconhecimento e apoio. 
Nota-se um patamar cada vez maior nes-
te evento, com mais gente, cada vez mais 
técnico e com grupo de muita qualidade”, 
disse o presidente da Junta de Freguesia 
de Moreira da Maia, Carlos Moreira, e 
um dos apoiantes do evento. A verdade 
é que o Mosteiro do Divino Salvador de 

Moreira encheu e traduziu-se “na nos-
sa maior vitória este ano. Alias, tivemos 
duas vitórias. Por um lado, a recetividade 
da comunidade, que se traduziu na Igreja 
cheia. E, por outro lado, os nossos jovens 
perceberem que podem fazer a diferença 

e que o caminho deles pode deixar a sua 
marca e a sua pegada e podem ser exem-
plo para outros e serem diferentes na sua 
juventude e na sua irreverência, e traduzi-
rem isso percebendo que são jovens cris-
tãos”, concluiu Diogo Jesus. L
v

Lia Tenreiro

Claudine Pinheiro Catedral de Louvor
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icenciada em Turismo, Margarida Belém tornou-se na primeira 
mulher a liderar a autarquia arouquense. “Era algo que eu não so-
nhava, não ambicionava, e nunca imaginei vir a assumir. Acabou 

por ser um processo muito natural”, diz-nos a presidente do Município 
de Arouca. A nível nacional, faz parte de uma lista de 29 mulheres que 
decidem o rumo dos seus respetivos municípios. “Trabalhei muito a 
questão da resiliência. Hoje em dia, estar num cargo destes, não é fácil. 
É um cargo em que estamos muito expostos, principalmente para uma 
mulher. Os arouquenses mostraram que são muito modernos, uma vez 
que existem poucas mulheres, em Portugal, à frente dos interesses de 
um município”. Para além de autarca, é presidente da Associação de 
Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada e 

Chama-se Margarida Belém e é presidente 
da Câmara Municipal de Arouca. 
Chegou ao município em 2009 para assumir 
o cargo de vereadora e, posteriormente, 
entre 2013 e 2017, ocupou o cargo 
de vice-presidente. Em outubro de 2017, 
um novo marco para a sua história 
e simultaneamente para Arouca. 
À conversa com a autarca arouquense, 
damos a conhecer as riquezas de uma vila 
que está a crescer a olhos vistos. 

Arouca, 
uma vila 
que é património 
da Unesco

L Gralheira e da Associação Geoparque Arouca. É ainda vice-presidente 
do Conselho Metropolitano do Porto.  
“Um Geoparque é uma área territorial com limites claramente defi-
nidos, que inclui um notável património geológico, associado a uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável”. Em 2009, Arouca ganha 
uma nova expressão, ou seja, passa a ser classificada como geoparque, 
atribuição essa feita pela Unesco. Desde então, a simpática vila arou-
quense tem tido repercussões muito significativas. “Nós entramos na 
rede de geoparques da Unesco porque realçamos valores geológicos. 
Conseguimos transformar em valor em produto, aquilo que nós dáva-
mos como adquirido”, refere Margarida Belém. Quem para em Arouca, 
tem a oportunidade de ficar a conhecer um fenómeno raro. As Pedras 
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Parideiras, para além de um aspeto imponente, têm 
também um valor simbólico. Reza a lenda, que quem 
dormir com estas pedras aumenta a fertilidade. Ver-
dade ou não, a realidade é que este pensamento 
tem permanecido em várias populações locais. “Te-
mos também as Trilobites Gigantes, as maiores do 
mundo. Os icnofósseis do Paiva. São três fenômenos 
de dimensão internacional”, explica. Ao todo, o ter-
ritório de Arouca agrega 41 geossítios de interesse 
regional, o que tem tornado a vila numa autêntica 
atração turística. “O que nós fizemos foi olhar para 
estas potencialidades, para estes elementos que nós 
consideramos únicos, e construímos uma estratégia 
para valorizar estas riquezas”, acrescenta.
Para o Município de Arouca, a estratégia passa por 
promover o território requalificando-o. “Grande par-
te dos nossos sítios estão infraestruturados, como é 
o caso dos Passadiços do Paiva, as Cabanas Longas, 
onde estão os icnofósseis. A ponte pedonal suspen-
sa. O rio Paiva, que é uma excelente pista de águas 
bravas”, completa. 
A revista Time é um dos meios de comunicação mais 
conhecidos do mundo e é publicada nos Estados Uni-
dos. Recentemente, publicou um trabalho designa-
do - 100 destinos extraordinários para explorar. Ora, 
um dos sítios escolhidos foi a vila de Arouca. “Sinto 
um grande orgulho, porque significa que o trabalho 
que temos desenvolvido, um trabalho coletivo, tem 
sido reconhecido”, confessa.  
De dentro para fora, e sempre com Arouca no cora-
ção, quem cedo partiu da sua terra por motivos de 
trabalho não é esquecido pela autarca arouquense. 
“Temos uma grande comunidade de arouquenses 
espalhados pelo mundo. No Brasil, na França, na 
Alemanha, e noutros pontos do mundo. Temos uma 
ligação muito forte com eles. São excelentes empre-
sários e são, naturalmente, embaixadores da nossa 
região”, reforça
De Arouca partimos com um cartão de visita da vila 
e com um apelo ao público em geral. “Convido-o a 
vir visitar Arouca. Um território de montanha e de 
muitas experiências. Venha, por exemplo, descer o 
Rio Paiva. É uma das maiores emoções”, apela a pre-
sidente da Câmara Municipal de Arouca.  L
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concurso Miss Portuguesa França elege, anualmente, uma 
candidata da comunidade portuguesa de França para repre-
sentação no concurso Miss Portuguesa. O concurso é da res-

ponsabilidade da Lusopress, que detém os seus direitos, e realiza-se 
desde 2016. A primeira Miss Portuguesa França foi Vanessa Oliveira 
em 2016, seguindo-se Marlene Gonçalves em 2017, Laura Cunha em 
2018, Lidy Alves em 2019 e Élodie Lopes em 2021. Em 2020, por força 
da pandemia de Covid-19 o evento não se realizou.
Em França, as regras do concurso ditam que seja eleita uma candi-
data portuguesa que resida em França e seja de origem portuguesa. 
O concurso promove e dinamiza a beleza das jovens dentro da co-
munidade portuguesa, dando-lhes ainda a possibilidade de também 
representarem Portugal, o país das suas origens.

Inscrições para 
a 6ª edição do concurso 
Miss Portuguesa França

O Para todas as edições são selecionadas as candidatas finalistas e a 
grande vencedora será apurada numa gala. A gala que elege a ven-
cedora já passou por diferentes espaços:  salão Le Carroussel, situa-
do em Ozoir-la-Ferriére, sala Vasco da Gama, em Valenton, na sala 
Les Pyramides, em Port Marly e, por último, no Casino do Estoril, 
em Portugal. Em 2022, a gala será realizada dia 26 de novembro. Em 
todas as edições a gala final revelou ser um momento de união da 
comunidade portuguesa. Por um lado, assiste-se à beleza portugue-
sa em França e, por outro, vê-se a integração dos jovens lusodes-
cendentes em atividades da comunidade portuguesa. Este ano, a 
Lusopress conta com a colaboração de Élodie Morais no processo 
de recruta e seleção das candidatas. 
Vai já a lusopress.tv e inscreve-te! L

Élodie Morais e Lídia Sales 
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A GALA TERÁ LUGAR EM MARCO DE CANAVESES A GALA TERÁ LUGAR EM MARCO DE CANAVESES 

26, 27, 28 E 29 DE MAIO DE 202226, 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2022

O JÚRI SERÁ CONSTITUÍDO PORO JÚRI SERÁ CONSTITUÍDO POR

Presidente do JúriPresidente do Júri
Dr Pedroso LealDr Pedroso Leal

JúriJúri
Armindo Freire Armindo Freire 

Fernando Amorim Fernando Amorim 
Joaquim FilipeJoaquim Filipe

Lídia SalesLídia Sales
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ABÍLIO LOURENÇO 
ADELINO GONÇALVES
ADÉRITO MARTINS
ADRIANO CARNEIRO
ADRIANO PORTELA
AGOSTINHO FONSECA SANTOS
AIRES MENDES DE ABREU 
ALBERTINO PEREIRA
ALBERTO MOTA BORGES
ALBINO GONÇALVES 
ALBINO MIRANDA
ALEXANDRE DA CUNHA
ÁLVARO LOPES
ANA PEIXOTO
ANABELA CABRAL
ANTÓNIO BAPTISTA 
ANTÓNIO CAMELO
ANTÓNIO FARIA DE CASTRO
AQUILINO CARREIRA
ARLINDO DOS SANTOS
AUGUSTO CAMPOS
AUGUSTO PEREIRA 
CARLA FERNANDES
CARLOS FERNANDES
CLEMENTINA JORGE
CRISTINA PERDIGÃO
DANIEL PEIXOTO
DAVID BATISTA

DAVID FERNANDES
DAVID SANTOS 
DEOLINDA OLIVEIRA
DOMINIC FERNANDES
DUARTE CARREIRO 
FERNANDO MENDES
FRANCISCO DA CUNHA
FRANCISCO TEIXEIRA  
FRANK NOVAIS
GUMERZINDO ANTÓNIO  
HUGO MORGADO
ISIDRO DE BRITO
JACQUES MEIRA  
JAIME SANTOS 
JOÃO CARDOSO  
JOÃO DANTAS 
JOÃO CAETANO
JORGE AZEVEDO
JORGE CARVALHO
JORGE MENDES
JOSÉ ABEL DE ANDRADE
JOSÉ ANTÓNIO SANTOS
JOSÉ CARLOS COSTA
JOSÉ LOPES  
JOSÉ LUÍS RODRIGUES
JOSÉ MANUEL FERNANDES
JOSÉ PASCOAL
JOSÉ ROUSSADO

JOSÉ VENTURA
JOSÉ VERISSIMO
LIDY ALVES
LUDOVIC FERNANDES 
LUÍS CARREIRA
LUIS FERRAZ
LUIS MARQUES MENDES
LUIS NETO FERREIRA  
LUIS SILVÉRIO 
MAGGY SOARES
MANUEL ALMEIDA 
MANUEL PEDROSO  
MANUEL RIBEIRO
MANUEL SOARES  
MARCELINO RIBEIRO
MARIA MANUEL CYRNE
MARIA OLIVEIRA 
MÁRIO DA PONTE
MICHAEL TAVARES  
NATÁLIA RODRIGUES 
OLIVIA CARVALHO  
PASCAL PEREIRA  
PAULO MARQUES
PEDRO LOPES
RODOLFO LOPES
RUI LAFAYETTE 
SALOMÉ DIAS  

Os primeiros 83 nomeados
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Conheça os candidatos 
às Legislativas dos Círculos 
Europa e Fora da Europa

Candidatos efetivos do Círculo Europa

L - LIVRE
Natércia das Neves Rodrigues Lopes
Francisco Miguel de Abreu Duarte

MPT – Partido da Terra
José Inácio da Silva Ramos Antunes de Faria
Maria de Lurdes Pereira da Costa Pinto Lobão

PCTP/MRPP – Partido Comunista 
dos Trabalhadores Portugueses
Vitor Hugo Tavares Pereira
Maria João Alcobia Rodrigues

R.I.R. – Reagir Incluir Reciclar
Paulo José Meireles de Sousa
Maria Lurdes Geraldo

BE – Bloco de Esquerda
Maria Teresa Nóbrega Duarte Soares
Bruno Maurício André Fialho de Assunção

NC – Nós, Cidadãos!
Paulo Alexandre Pereira dos Santos Viana
Sandra Virgínia Marques Coutinho

E – Ergue-te
Paulo Alexandre Rodrigues Martins
Sónia Cristina Câmara Miguens da Veiga Peres

A – Aliança
Ossanda Liber João Filipe Cruz dos Santos
Daniel Ferreira de Sousa

ADN – Alternativa Democrática Nacional
Amílcar Gonçalves Martins
Maria da Graça Brás Quatorze

PCP-PEV-CDU – Coligação Democrática Unitária
Joana de Abreu Carvalho
Nuno Edgar Garcia da Silva

PPD/PSD – Partido Social Democrata
Maria Ester Vargas de Almeida e Silva
Victor Manuel Alves Gomes

PS – Partido Socialista
Paulo Alexandre de Carvalho Pisco
Natália Teixeira de Oliveira

PAN – Pessoas-Animais-Natureza
Rogério Cristiano Rocha de Castro
Sónia Patrícia Gavancha de Oliveira

IL – Iniciativa Liberal
Maria Carolina Duque Correia Diniz 
Manuel José Aires Ventura de Oliveira Baptista

PTP – Partido Trabalhista Português
Idalina José Carvalho Mendonça Madaleno
Inácio Flores Cabeças

VP – Volt Portugal
Duarte Filipe Pires do Rosário Costa
Pedro Alexandre Dias da Costa Malheiro

CDS- PP – CDS – Partido Popular 
Francisca Albuquerque Matos de Almeida 
Sampaio
José Fernando Pereira Coelho

MAS – Movimento Alternativa Socialista
José Inácio Sebastião
Ângela Guilhermina Tavares Barbosa dos 
Reis Tavares

CH – Chega
José Dias Fernandes
Sandra Catarina Gomes Pereira de Aguiar 
Caridade

Cabeças de lista 
do Círculo Fora da Europa

L - LIVRE
Geiziely Glícia Fernandes
Marco Filipe Marques Craveiro

MPT – Partido da Terra
Othon Guilherme Berardo Dubeux Nin
Isabela Lima Ribeiro Gomes

R.I.R. – Reagir Incluir Reciclar
Bárbara Ribeiro Teixeira
Ricardo Miguel Gomes Pereira

BE – Bloco de Esquerda
Miguel Luís Delgado Heleno
Célia Maria Lopes Martins

NC – Nós, Cidadãos!
Renato Manuel Laia Epifânio
Maria Filomena Araújo da Costa Cruz Carnide

E – Ergue-te
Jorge Alberto Fátima Pereira Cameirão de 
Almeida
Ana Cristina Passos Gouveia dos Santos

A – Aliança
Luiz Carlos Guerreiro Lopes
Rita Mendes Ferreira da Costa

ADN – Alternativa Democrática Nacional
Fernando Manuel Taborda Bebiano Barreto
Carla Justina Salvaterra Pensava

PCP-PEV-CDU – Coligação Democrática Unitária
Dulce Maria Simões Lopes Matias Kurtenbach
Pedro Miguel Neves Teixeira

PPD/PSD – Partido Social Democrata
António Alberto Maló de Abreu
Manuel Magno Alves 

PS – Partido Socialista
Augusto Ernesto Santos Silva
Paulo Porto Fernandes

PAN – Pessoas-Animais-Natureza
Nelson Correia Abreu
Lara Quintano Condesso

IL – Iniciativa Liberal
Nuno Manuel Soares de Oliveira da Rosa Garoupa
Cândida Andreia Pinto Borges de Macedo

VP – Volt Portugal
Leandro da Mota Damasceno
Flávio da Silva Roda

CDS- PP – CDS – Partido Popular 
Hussein Jamal Amahad Keshavjee
Antónia Inês Trigo Meireles

MAS – Movimento Alternativa Socialista
Maricel Alina Borghelli
Jorge Ferreira de Almeida Nunes

CH – Chega
João Júlio Janela Baptista da Silva
Manuel Maria Beninger Simões Correia



85

Conheça os candidatos 
às Legislativas dos Círculos 
Europa e Fora da Europa



86

Lusopress | POLITICA

ara a Assembleia da República, o voto pode ser exercido por via postal ou no local 
onde o cidadão se encontra recenseado e que corresponde á morada constante no 
CC, que no estrangeiro, é o Posto consular da área de residência.

Sublinha-se que os eleitores no estrangeiro votarão por via postal, a não ser que tenham 
exercido, até ao passado dia 5 de dezembro, o direito de opção pelo voto presencial.

O voto por via postal deve ser remetido pelo eleitor com a maior brevidade possível e até ao 
dia 29 de janeiro. Somente serão considerados os votos enviados até essa data e recebidos 
em Portugal até ao dia 9 de fevereiro.

O eleitor no estrangeiro que vota por via postal receberá o boletim de voto através de carta 
remetida pela Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração 
Interna para a sua morada de recenseamento, e deve adotar o seguinte procedimento:
Assinala com uma cruz a sua opção no boletim de voto e dobra-o em quatro. Caso o eleitor se 
engane a assinalar a sua opção de voto no boletim, não há lugar a correção ou substituição. 
De seguida, coloca o boletim de voto no envelope verde, fechando-o.

Depois, insere o envelope verde dentro do envelope de resposta — um envelope branco já 
preenchido com a morada de destino — juntamente com uma cópia do Cartão do Cidadão 
ou do Bilhete de Identidade, nos termos da Lei Eleitoral da Assembleia da República (artigo 
79o-G, n.o 6, da Lei n.o 14/79, de 16 de maio).

O envelope da resposta não necessita de selo, uma vez que tem porte pago em Portugal, 
conforme está sinalizado no próprio envelope pela primeira vez em três línguas: portugue-
sa, inglesa e francesa. O envelope de resposta contém, também, indicação para os correios 
locais relativamente à obrigação de assegurar o serviço de devolução de acordo com a Con-
venção Postal Universal.  L

O Governo informou que já foi iniciado o processo de expedição para o estrangeiro 
dos boletins de voto para a eleição da Assembleia da República, que decorrerá 
a 30 de janeiro de 2022. 

É residente no estrangeiro? 
Saiba como votar para as Legislativas 2022

P
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Na minha opinião!!! por Melita

cto II

Na minha primeira crónica do mês de 
Novembro, tinha evocado vários aspectos 
da crise política portuguesa provocada pela 
falta de coerência dos líderes dos partidos 
políticos que acabou por provocar a morte 
da Geringonça.
À confusão que a Dissolução da Assembleia 
da República provocou, juntaram-se as cri-
ses de liderança nos partidos CDS e PSD.
Na verdade, temos que convir que a maio-
ria dos membros da direcção destes parti-
dos, particularmente do PSD, têm um perfil 
e currículo que não convence uma 
parte do eleitorado que 
seriam melhores minis-
tros do que os do actual 
Governo.
Também o comporta-
mento contraditório e 
inexplicável do PCP que, 
com o Bloco de Esquer-
da (BE) paradoxalmente 
votaram contra o Orça-
mento de Estado, o mais 
à esquerda jamais apre-
sentado no Parlamento, 
veio complicar mais ainda 
a situação.
Alertei também os leitores 
da Lusopress Magazine, 
que no caso do CDS, a si-
tuação poderia até pôr em 
risco a sua existência como 
Partido.

Quanto à divisão no interior do PSD, as lutas 
antagónicas acentuaram-se depois de Paulo 
Rangel ter anunciado a sua candidatura à 
presidência do Partido.

Rui Rio: 
"Paulo Rangel não está prepara-
do para ser primeiro-ministro”

 Até ao dia das eleições internas do dia 29 de 
Novembro, os ataques recíprocos dos can-
didatos não cessaram, tendo mesmo Rui Rio 
posto em causa as capacidades do seu ad-
versário para dirigir o Partido, a menos que 

A

As Eleições de 30 de Janeiro 2022
fizesse um curso de formação acelerada.
Paulo Rangel por seu lado criticou severa-
mente Rui Rio afirmando entre outras coisas 
que, não se lembra de haver líderes políticos 
a criticar o Presidente da República como 
Rui Rio “
Na mesma crónica, eu punha a questão, 
como vai poder sair desta crise interna o 
vencedor, Paulo Rangel ou Rui Rio, depois 
destes ataques pessoais que deixavam an-
tever claramente que após a eleição não 
haverá entendimento possível entre os dois 
homens?

“ Desleais não 
terão lugar nas listas de deputa-
dos, avisa Rui Rio”

Esta declaração de guerra, mais uma, confir-
ma os ódios viscerais e rancores acumulados 
que inevitavelmente causaram uma enorme 
ruptura e a eventual, caça às bruxas, ou seja, 
o vencedor vingar-se-á do vencido, eliminan-
do todos os seus simpatizantes dos postos 
chave e das listas eleitorais…
Rui Rio foi reeleito Presidente do PSD com 
52% dos votos, contra 48% de Paulo Rangel o 
que significa que o partido está praticamen-
te cortado em dois, à partida, este resultado 

de 1700 votos de diferença, deveria levar 
Rui Rio a ter um triunfo modesto e um pou-
co mais de humildade tanto mais que, Paulo 
Rangel aceitou prontamente a derrota não 
pondo sequer em dúvida a seriedade do es-
crutínio e fez apelo: 

“Paulo Rangel reconhece derrota 
nas directas do PSD e lança apelo à 
unidade para as legislativas“

“A inevitável Caça às Bruxas começou ape-
sar do militantismo exemplar e do valor do 

trabalho de algumas das ví-
timas“
O Jornal o Público publicou 
um editorial com o seguinte 
título:
“Rio afasta das listas de de-
putados todos os apoiantes 
de Rangel” e, segundo o jor-
nal “já lhe chamam limpeza 
integral: 
Rui Rio excluiu de lugares 
elegíveis todas as figuras 
que estiveram com Paulo 
Rangel nas últimas direc-
tas, muitas das quais ti-
nham já sido apoiantes de 
Luís Montenegro. No Por-
to, Alberto Machado, que 
foi apoiante de Rio e que 
agora tinha virado para o 
eurodeputado, foi remeti-
do para o fim da lista, um 
lugar que é considerado 

humilhante para um líder de distrital. Apesar 
de ter havido alguma contestação, as listas de 
candidatos a deputados foram aprovadas por 
61 votos a favor, 21 contra e seis abstenções. “
Esta luta ideológica antagónica travada no 
interior do PSD pelos dois candidatos, atin-
giu um ambiente detestável que piorou 
após a eleição de Rui Rio que tomou algu-
mas decisões escandalosas, uma das quais, 
é vista como um enorme, erro político, a eli-
minação dos dois deputados — candidatos 
históricos do Circulo Eleitoral Europa e Fora 
da Europa, Carlos Goncalves e José Cesário.
É muito estranho, que estes dois deputados 
que até já desempenharam funções de Se-
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cretário de Estado das Comunidades e me-
receram a confiança de Rui Rio, durante os 
dois primeiros mandatos, sejam agora bani-
dos sem nenhuma explicação?

O Deputado Carlos Gonçalves 
é uma figura histórica da Comunidade 
Portuguesa de França

Segundo a informação que recebi de Paris, 
a incompreensão é total e as opiniões con-
vergem: O Deputado Carlos Goncalves não 
só fez um óptimo trabalho Parlamentar na 
defesa dos interesses dos portugueses resi-
dentes na Europa como foi um dos grandes 
impulsionadores da progressão do PSD, jun-
to dos nossos compatriotas residentes em 
França.
No seio da Comunidade Portuguesa de Fran-
ça, particularmente na Região de Paris onde 
o Deputado reside, as vozes elevam-se para 
contestar e denunciar a atitude divisionária 
anti-Rangel, do Presidente reeleito que não 
respeita os interesses do Partido.
Carlos Gonçalves é também muito estimado 
fora do PSD, onde é visto como um Homem 
de uma grande integridade moral, um “Gen-
tleman” e grande amigo dos emigrantes. A 
sua saída da Assembleia da Republica não 
se justifica nem tem razão de ser. Por outro 
lado, os Militantes do PSD residentes em 
França, estão em estado de choque e mani-
festaram o seu descontentamento através 
dum comunicado que se pode ler na íntegra.

COMUNICADO
Processo da escolha dos candidatos a Deputa-
dos da Assembleia da República pelo Círculo 
Eleitoral da Europa

A Comissão Política da Secção de Paris deci-
diu emitir os seguintes considerandos sobre o 
processo de escolha dos candidatos a Deputa-
dos pelo Círculo Eleitoral da Europa:

1. Esta Secção nunca foi contactada pela Sede 
Nacional do PSD nem pelo Secretariado das 
Comunidades das Comunidades Portugue-
sas para emitir a sua opinião sobre os candi-
datos a deputados pelo Círculo Eleitoral da 
Europa. A Comissão Política do PSD Paris, 
por iniciativa própria, enviou um parecer 
ao Secretário-Geral do PSD indicando o nos-

so militante Carlos Gonçalves para integrar 
a lista de candidatos a deputados por este 
círculo Eleitoral.

2. A escolha desta Secção recaiu no compa-
nheiro Carlos Gonçalves pelo facto de ele 
ter vindo a realizar um excelente trabalho 
como parlamentar, trabalho que é reco-
nhecido por todos aqueles que intervêm 
no plano político no seio das comunidades 
portuguesas, mas também porque a sua 
candidatura permitia cumprir todos os 
critérios definidos pela deliberação da Co-
missão Política Nacional de 15 de Novembro 
de 2021. Consideramos que a nossa escolha 
era aquela que permitiria criar as melhores 
condições ao PSD para ter um bom resulta-
do neste círculo eleitoral e garantir a elei-
ção de um deputado.

3. A Secção do PSD Paris foi uma das estrutu-
ras do PSD da Emigração que lutou várias 
décadas para que o cabeça de lista pelo Cír-
culo Eleitoral da Europa fosse um dos nos-
sos militantes. O PSD distinguia-se do nosso 
principal adversário político pelo facto de 
ter um deputado eleito, oriundo da emigra-
ção, com o conhecimento e sensibilidade 
próprias para uma área tão específica como 
é a das Comunidades Portuguesas.
Infelizmente, a escolha para cabeça de lista 
desta vez não tem em conta este principio 
o que configura um retrocesso sem parale-

lo na história do PSD da Emigração.
Entendemos que temos quadros com ca-
pacidade e legitimidade para encabeçarem 
as listas de candidatos e de assumirem 
funções como Deputados à Assembleia da 
República.

4. A Secção do PSD Paris lamenta também 
que a França, onde reside cerca de metade 
dos eleitores do Círculo Eleitoral da Europa, 
não tenha qualquer representante na lista 
de candidatos.

5. Independentemente destes considerandos, 
o PSD Paris reafirma que continua a estar, 
como sempre, disponível para trabalhar 
em favor das comunidades portuguesas e 
do país e para contribuir para o sucesso do 
PSD nas próximas eleições legislativas para 
bem de Portugal e dos Portugueses.”

“Este comunicado, contesta claramente a es-
colha do Líder do PSD e denuncia a sua falta 
de respeito para com a Secção de Paris ”.

Mas, segundo o eco que me chegou, este 
comunicado, não parece ser o suficiente 
para acalmar a onda de protestos que a eli-
minação da lista eleitoral do Deputado Car-
los Gonçalves provoca no seio da Comunida-
de Portuguesa de França, nem fará recuar 
Rui Rio da sua ação de limpeza anti-Rangel?
Na minha crónica do mês de Novembro, já 
tinha considerado que os líderes dos parti-
dos portugueses são “grandes Homens com 
cabeças pequenas “ 
Esta análise baseava-se na falta de bom sen-
so e do sentido do interesse geral que os 
dirigentes dos partidos demonstraram ao 
provocarem uma crise desnecessária com o 
(chumbo) do Orçamento de Estado.
No panorama caótico atual, com debates 
estéreis e demagógicos entre os líderes, 
o que constato ainda é mais evidente, 
não vejo como vamos puder sair desta 
situação complexa com este tipo de polí-
ticos cuja ambição é unicamente alcançar 
o poder…

Rui Rio joga individual, é autoritário, não 
defende os interesses do PSD

Estamos muito longe da linha política de 
Francisco Sá Carneiro, grande político fun-
dador, (que até os adversários respeitavam) 

Lusopress | PIMENTA, PIMENTINHA E PIMENTÃO
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e, que defendia “o Partido é uma Instituição 
que deve estar acima de tudo e de todos, o 
mais importante, é a fidelidade dos seus mi-
litantes e a qualidade da ação que realizam 
para bem dos portugueses”.
O Deputado Carlos Gonçalves realizou um 
trabalho extraordinário ao longo da sua car-
reira de parlamentar em prol da Comunida-
de, é muito apreciado por todos, (indepen-
dentemente das suas opiniões ou filiações 
partidárias). É um militante exemplar que 
jurou fidelidade a uma Instituição que se 
chama PSD, não a um homem! Nos partidos 
democráticos, os militantes têm o direito 
de ter uma opinião diferente e escolher o 
candidato que preferem, no interior da Ins-
tituição, não têm que ser vítimas da (sede 
de) vingança do vencedor, que passa natu-
ralmente a ser o Líder que em vez de unir 
todos os militantes à volta do seu projeto, 
constrói barreiras e divide o Partido em dois.
A eliminação de todos os deputados que 
apoiaram Paulo Rangel, deve-nos fazer refle-
tir, será que vamos voltar ao tempo da (velha 
Senhora) durante o qual Salazar afirmava: 
“Quem não está comigo está contra mim”.

Um Bom Militante é aquele que serve o Par-
tido, não o que se serve do Partido para sa-
tisfazer a sua ambição pessoal

O Líder do PSD Rui Rio, serve-se do partido 
para conquistar o lugar de Primeiro Minis-
tro e para alcançar esse objetivo, todos os 
meios sãos bons?
- uma doutrina baseada no conhecido eu 

quero/posso e mando.
- a utilização da linguagem característica do 

polémico que opina sobre tudo sem refletir.
- a filosofia do (sobe e desce) hoje preto 

amanhã branco ou colorir as situações da 
cor que mais lhe convém.

Exemplo:
- o seu apoio (não solicitado) a medidas da 

atual maioria.
- convite com (luvas de lã) a António Costa an-

tes da sua reeleição à presidência do PSD.

Quais são as hipóteses de uma coligação 

Rui Rio, apresentou-se como o candidato 
de blocos, mais precisamente do enigmáti-
co “Bloco Central” contrariamente a Paulo 
Rangel que sempre afirmou querer ir sozi-
nho às eleições. Segundo algumas declara-
ções (pré-eleitorais) Rui Rio estava disposto 
a negociar com os que estão à sua Direita, 
mas não excluía poder (olhar docilmente) 
para a sua esquerda, mas dando a enten-
der que preferiria negociar com um PS com 
uma cor menos Rosa, se possível um pouco 
mais alaranjada. Na verdade, o PSD é o único 
Partido que pode obter uma coligação, nem 
que para isso, tenha que ir até à extrema-
-direita negociar com o “Diabo”.
António Costa (PS) não tem hipóteses de 
voltar a aliar-se a Jerónimo de Sousa (velha 
raposa) do PCP bem instalado no trono que 
se comporta como (gato escaldado de água 
fria tem medo).
Também dificilmente, poderá seduzir de 
novo Catarina Martins, a líder do BE, cuja 
incoerência política é conhecida dos portu-
gueses e é vista por muitos como a (come-
diante dos canais televisivos).
Tudo leva a crer que estes dois partidos à 

esquerda do PS, (salvo mudança da última 
hora) não querem ser vítimas de novo do 
oportunismo político de António Costa, que 
durante os dois últimos dois anos de gerin-
gonça preferiu governar sozinho, (só abrin-
do a torneira quando tinha sede) tanto mais 
que agora pretende que o PS tenha capaci-
dade para governar sozinho.
Então, com quem Rui Rio vai poder aliar-se?
Para já, é de conhecimento público: “a coli-
gação pré-eleitoral com o CDS foi chumba-
da” o que levou o líder do PSD a anunciar ir 
a votos sozinho.
Segundo apurou a SIC Notícias: 
“PSD vai sozinho a eleições: Rio diz que foi 
"decisão pacífica" porque é um "entendimen-
to maioritário"
O Presidente do PSD, Rui Rio, diz que a dire-
ção do partido entendeu que não é vantajo-
so haver uma coligação com o CDS antes das 
eleições de janeiro. O líder social-democrata 
justificou a decisão de ir sozinho às eleições 
legislativas.

Manobra Política, ou falta de capacidade de 
negociação 

O que esconderá esta manobra pré-eleitoral 
da Direção do Partido que deixa (por terra) 
o seu aliado histórico fazendo-lhe correr o 
risco de desaparecer do panorama político 
português.
O que é feito do Rui Rio que durante a cam-
panha para a presidência do PSD baleava, 
destruía (com arrogância) os argumentos 
do seu rival Paulo Rangel que queria ir (so-
zinho) às eleições…Terá a Direção do PSD, 
um plano estratégico (trunfo na manga) ou 
será que invés de querer ganhar as eleições, 
pretende antes substituir-se à “geringonça” 
como parceiro do PS?
É notório o sobe e desce de Rio Rui que afir-
mou durante o Congresso do PSD: 
“Como tenho vindo a dizer, encaro como mui-
to relevante, senão mesmo decisivo para o 
futuro de Portugal, o diálogo entre partidos 
políticos”
Muito bem, (aplausos) até eu aplaudiria, mas 
depois provoca a divisão dentro do próprio 
partido, eliminando 40% de parlamentares 
(Rangelistas) da Assembleia da Republica.
Quem acreditará? Que não vai tratar os ou-
tros partidos como inimigos, depois de con-
siderar (inimigos) os apoiantes a Paulo Ran-
gel e acusá-los de desleais.
Como se pode interpretar as afirmações (po-
pulistas) do líder do PSD:
“Existimos todos para servir Portugal, apenas 
nos distinguimos na forma de o fazer. Pelo 
que defendo que sempre que o entendimen-
to é possível, ele é, obviamente, preferível à 
discórdia e à meta tática partidária de curto 
prazo”. Palavras lindas, mas que soam falso, 
porque atualmente, nenhum dos líderes dos 
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partidos em Portugal demonstraram ter capa-
cidade para se sentarem à mesa e encontrar a 
solução que permita a saída da Crise.
Curiosamente, Portugal é o único país onde os 
candidatos às eleições e os deputados da As-
sembleia da República ainda se tratam por Se-
nhor Doutor, o que é caricato  apesar de serem 
Doutores, não conseguem encontrar o remé-
dio para melhorar a vida dos portugueses!!!

O Voto dos portugueses residentes em 
França pode vir a ser muito alterado 

Nas minhas crónicas na Lusopress Magazine 
sobre a problemática da Emigração sempre 
referi que, uma das mais velhas aspirações 
dos nossos emigrantes é de obter uma 
maior representatividade (mais Deputados) 
na Assembleia da República, e ter ministros 
Oriundos das Comunidades.
Não sou uma simpatizante do PSD nem me 
identifico com dirigentes Sociais-democra-
tas que não respeitam as suas Bases (mili-
tantes). Considero lamentável, que o único 
deputado do Círculo Europa que já foi minis-
tro e reúne todas as condições para o voltar 
a ser, seja tão maltratado (politicamente) 
pelo seu Presidente que curiosamente afir-
mava há pouco tempo “vou dar primazia à 
(competência) na hora de escolher lista de 
deputados”. Com a saída do Deputado Car-
los Gonçalves da Assembleia Nacional, Por-
tugal fica mais longe das Comunidades e os 
nossos compatriotas residentes em França 
mais pobres porque lhe retiram a voz firme 
e convicta que defendia intransigentemente 
os seus interesses.
Uma coisa estou certa, o choque provocado 
pela decisão de retirar das Listas Eleitorais o 
Deputado Carlos Gonçalves, vai fazer fugir 
muitos emigrantes das urnas, principalmen-
te aqueles que mesmo não sendo militantes 
ou simpatizantes votavam PSD por simpatia 
e amizade pelo emblemático Deputado.
O Presidente Rui Rio está longe de ser con-
sensual no interior do seu próprio partido e 
é visto no exterior como um político polémi-
co, conflituoso que procura constantemen-
te a confrontação com os seus adversários, 
as suas declarações são geralmente alvo de 
críticas à esquerda como à direita e inclusivo 
do Presidente da República.
Pessoalmente, tenho muitas dúvidas que 
consiga reunir à sua volta todos os militan-
tes do partido para realizar uma campanha 
rumo à vitória, a menos que, corrija a sua 
atitude enviando um sinal forte aqueles que 
eliminou das listas eleitorais.

“Paulo Rangel, não está preparado para ser 
primeiro-ministro”

Foi o argumento chave de Rui Rio perante os 
militantes do PSD durante a Campanha para 

a presidência do Partido. E agora, será que 
António Costa que já disse não querer dia-
logar com Rui Rio, vai continuar com o seu 
conhecido oportunismo eleitoral e pagar 
com a mesma moeda, ou seja, convencer os 
portugueses que o Líder do PSD não tem a 
sua experiência, 6 anos, para dirigir o país?
Em todo o caso, reconheço que António 
Costa, demonstrou num passado recente 
possuir uma grande abertura de espírito e 
defender os interesses do seu Partido ao 
manter o Deputado Paulo Pisco como candi-
dato do PS Círculo Europa apesar de este ter 
apoiado António José Seguro para a Eleição 
de Secretário-geral do PS.

As Eleições com o resultado mais imprevisí-
vel realizadas em Portugal após Abril 

O resultado do voto das próximas eleições 
legislativas, é completamente imprevisível, 
tudo leva a crer que não haverá maioria ab-

soluta, tanto mais que António Costa pre-
tende que os portugueses não a querem, 
pelo andar da carruagem, incapacidade de 
diálogo entre os líderes, o Parlamento vai 
ficar ainda mais dividido que antes da dis-
solução. Se assim for, não vejo a que serviu 
terem provocado esta crise…

Votar é um Dever Cívico, o seu Voto é impor-
tante para a Democracia e para construção 
de um Portugal melhor…
 
Cada um é livre de fazer e pensar como bem 
entende, eu penso assim!!!

Feliz Ano Novo. Sejam felizes e até breve.

Melita
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vida de Nair Pinto começa, desde logo, com uma curiosidade. 
Nasceu a 24 de junho de 1954, mas apenas foi registada a 11 
de julho. Nasceu em Martim, mas desde cedo que fez vida em 

Rebordãos, ambas as aldeias pertencentes ao concelhio de Bragança. 
Foi ali que passou uma infância feliz de aprendizagem e descoberta no 
coração da natureza, e onde se apaixonou pelos animais. Desses tem-
pos, está ainda na memória o percurso de um quilómetro até chegar 
à escola. Foi aí, na escola, que descobriu uma paixão: o desenho. Uma 
habilidade em que se destacou graças à sua memória fotográfica que 
lhe deu um sentido de detalhe.
Tinha oito anos quando o seu pai emigrou para França, para trabalhar 
com o objetivo de melhorar o padrão de vida da sua família. Eram sete 
irmãos. Graças ao seu trabalho, comprou uma casa na aldeia de Outei-
ro, onde vivia a família paterna de Nair. No final do ciclo escolar, Nair 
ajuda a família trabalhando nos terrenos da mesma. Desde tenra idade, 
Nair recebeu responsabilidades que lhe deram força de caráter e um 
impulso inabalável para perseguir os seus objetivos ao longo da vida.

Artista por paixão, Nair Pinto nasceu 
com talento para as telas. Emigrou para 
França cedo, e em terras gaulesas tem
 desbravado caminhos à procura 
de conquistas na sua vida. Conheça 
um pouco da vida de Nair Pinto, 
a primeira história da sexta edição 
do livro 10 Nomes, 10 Histórias.

Nair Pinto

A Na adolescência, o seu amor pela música leva-a a tornar-se uma dança-
rina reconhecida pelas pessoas da sua aldeia. Ao mesmo tempo, quis 
aprender acordeão, mas a procura desse objetivo obrigava a deixar a 
aldeia, o que não agradou à sua mãe, que recusou. Para superar essa 
recusa e ter um pequeno salário, Nair torna-se cuidadora de um bebe 
recém-nascido de amigos da família. Ainda assim, continuou os estudos 
com aulas noturnas para enriquecer ainda mais os seus conhecimentos 
do ciclo secundário. Após o regresso do seu pai, Nair voltou para casa 
para ajudar a família a cuidar dos animais, uma paixão que continua até 
hoje.
Aos 18 anos, Nair queria abrir os seus horizontes e decidiu escrever a 
uma vizinha que planeava trabalhar na França, pedindo que ela acei-
tasse. Naquela época, a maioria era de 21 anos. Não foi um obstáculo, 
pois Nair iniciou os processos administrativos para ter o seu passaporte. 
Dado o contexto da independência de Portugal, foram necessárias três 
testemunhas e a aceitação do pai para o conseguir. 
Durante os seus primeiros três meses em França, na década de 1970, 
teve o seu passaporte e, ao mesmo tempo, trabalhou com uma família 
francesa onde cuidava de três filhos que compunham a casa.
Teve de regressar a Portugal, mas Nair queria voltar para França, apesar 
da recusa do seu pai. Graças à sua força de caráter e uma vontade infa-
lível, conseguiu convencê-lo a concordar em deixá-la a retornar à capita 
francesa.
Hospedada em Paris com a ajudar de um vizinho da sua aldeia que tra-
balhava com pintores, Nair fez a restauração de um tapete de parede 
em ponto cruz. Autodidata, perfeccionista e meticulosa, o seu trabalho 
foi apreciado pelos donos do tapete.
Então, para poder ficar em Paris, Nair torna-se novamente funcionária 
de uma família parisiense por dois anos e meio.
Aos 20 anos, casou-se em Paris e, dessa união, nasceu a filha Nathalie. 
Parou de trabalhar para cuidar da filha e retomou a atividade alguns 
anos depois como empregada doméstica num um hotel parisiense. 
Durante dois anos, estudou francês depois do trabalho para melhorar 
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sua fluência no idioma. Os estudos e muitas 
experiências permitiram que se tornasse, pos-
teriormente, numa governanta na indústria 
hoteleira.
Deixou a hotelaria alguns anos depois para se 
dedicar a novas atividades: cuidados hospitala-
res no Hospital Saint Louis, seguiu-se um cabe-
leireiro num salão no 18º arrondissement e em 
casa de residências particulares. Através da sua 
capacidade de aprender e pela sua vontade de 
ajudar os outros, Nair construiu um lugar para 
si na sociedade francesa. Reconhecida por seus 
pares, sempre gostou de ajudar os outros.
Na década de 1980, a morte do seu pai deixou 
um grande vazio no seu coração, deixando-a 
de luto por muito tempo. A família e amigos 
ajudaram a superar esta provação na sua vida. 
Este acontecimento reforçou a sua vontade 
de ter sucesso nos seus projetos e de em-
preender outros novos. Como resultado, Nair 
e o marido compraram um café-restaurante 
parisiense que geriram durante três anos. Aca-
ba por de divorciar e continua a sua vida no 18º 
arrondissement com a filha, onde começa a 
trabalhar como governanta em um hotel nos 
belos bairros de Paris.
Na década de 90, conhece o seu atual parceiro, 
numa recepção oferecida por um amigo em 
comum. Logo no primeiro encontro, o amor à 
primeira vista se evidenciou. Acabaram por se 
unir, e o fruto desta relação chega em agosto 
de 1994, com o nascimento de gémeos: Marc e 

David. Nair torna-se dona de casa, tendo como 
prioridade a educação dos filhos.
Em 1997, o luto pela morte da sua mãe a im-
pediu de voltar à sua aldeia de infância por 17 
anos consecutivos. Em 2016, teve força para 
regressar às suas raízes e prestar homenagem 
aos seus pais e aos antepassados que ali re-
pousam.
Com os filhos crescidos, juntou-se ao seu sócio 
e companheiro, Joaquim Filipe, na empresa 
Viter SA, assumindo atividade na empresa. Em 
2010, a Viter deu lugar à ProFil SA, uma nova 

empresa criada pelo seu companheiro de 
vida, tendo cessado a sua atividade para se 
dedicar a uma nova paixão que descobriu: a 
pintura. Aprendeu a pintar e esta paixão le-
vou-a a interessar-se mais pela arte em geral 
através de exposições, museus e eventos ar-
tísticos aos quais se dirigiu para aperfeiçoar 
as suas competências. As suas descobertas 
levaram a expandir o seu talento artístico 
para a modelagem e escultura, atividades 
que continua até hoje e que a enriquecem na 
sua vida quotidiana.  L
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2021: os destaques da Lusopress

Presidenciais 2021 
– Candidato Marcelo Rebelo de Sousa

“De cada vez que deixam de 
votar, afastam-se de Portugal”

arcelo Nuno Duarte Rebelo de Sou-
sa, 72 anos, é professor catedrático 
de direito jubilado, foi comentador 

político na rádio e na televisão e é o atual 
chefe do Estado. Entre 1996 e 1999, Rebelo 
de Sousa foi presidente do PSD, partido que 
aprovou no final de setembro uma moção 
de apoio à sua recandidatura. O CDS-PP tam-
bém decidiu apoiar a recandidatura do presi-
dente da República. Deputado à Assembleia 
Constituinte em 1975, secretário de Estado 
da Presidência do Conselho de Ministros do 
VIII Governo Constitucional e ministro dos 
Assuntos Parlamentares (entre 1981 e 1982), 
o “afilhado” do antigo presidente do Conse-
lho Marcello Caetano, presidiu também às 
assembleias municipais de Cascais e Celorico 
de Basto. Assumiu a chefia do Estado a 9 de 
março de 2016, depois de ter sido eleito à 
primeira volta com 52% dos votos expressos, 
e só a 7 de dezembro assumiu publicamente 
a recandidatura para novo mandato de cin-
co anos, após meses de “tabu”.

A poucos dias das eleições presidenciais, 
um problema que continua a persistir 
tem a ver com a metodologia de voto. 
Como vê existirem diferentes métodos 
de votação consoante as eleições e as di-
ficuldades que os emigrantes têm para se 
deslocarem à sua mesa de voto?

Sabe que tem sido uma odisseia o voto dos 
nossos compatriotas espalhados pelo mun-
do. Durante muito tempo houve quem re-
sistisse a isso. Como sabe, não existia voto 

M

Comunidades portuguesas. Foi este o tema em cima da mesa, 
numa entrevista ao presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa. 

A conversa teve lugar na Pastelaria Versailles, a sua sede de campanha. 
Os problemas dos portugueses que residem fora do território físico português 

tem estado na sua agenda. 

nas eleições presidenciais. Havia voto nas 
eleições para a Assembleia da República, 
mas não havia nas presidenciais. Fui sempre 
lutador por isso, até que finalmente chegou. 
Depois como se votava? Aí foi uma dificulda-
de enorme no recenseamento e deu-se um 
passo enorme agora com mais de 1 milhão 
de recenseados. Foi na mesma uma luta. Só 
havia uma forma de o fazer, que era auto-
maticamente, associando isso ao facto de 
serem portugueses. Agora temos um tercei-
ro problema que não foi resolvido: para cada 
eleição vota-se de maneira diferente. É uma 
coisa que não lembra a ninguém. Há a reser-
va de que com correspondência é mais difícil 
controlar, pode haver fraude, em alguns paí-
ses não tem corrido muito bem. Seja como 
for, o voto presencial supõe uma situação 
normal. Mas mesmo em situação normal 
não é muito fácil, as pessoas não vivem ao 
lado do sítio onde se vota. Ainda assim, lá 
vão. O problema é que a pandemia veio des-
truir muito do que era a nossa vida normal. 
A verdade é que nenhum de nós esperava 

isto, e nem esperava tanto tempo. Isto está 
a atingir as eleições, por isso espero que se 
aprenda a lição. Peço que façam os possíveis 
e os impossíveis para votar, para manterem 
a ligação. Há ligações que são fundamentais, 
é como a TAP, é fundamental para manter 
a ligação entre os portugueses que estão lá 
fora e Portugal. Mas mais importante que 
a TAP é ir votar e a ligação à política portu-
guesa. Nesse sentido, no futuro, vamos ter 
de repensar, em particular para situações de 
crise gravíssima como a pandemia, como é 
que é possível ter menos abstenção e maior 
possibilidade de representação dos nossos 
compatriotas. 

Considera a representatividade dos por-
tugueses que vivem no estrangeiro na 
Assembleia da República justa? Falamos 
apenas de quatro deputados.

Esse é outro problema. Mas eu diria toda a 
representatividade. A representatividade  
no número de deputados eleitos, mas a re-
presentatividade também noutros órgãos. 

“Admito que esse debate sobre a representação 
política dos nossos compatriotas que vivem lá fora 

é quanto mais importante como uma das forças 
de Portugal. Para mim, o grande projeto para Portugal 

é Portugal ser uma plataforma, com várias culturas, 
civilizações, oceanos e continentes”. 
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2021: os destaques da Lusopress

Tenho falado disso muitas vezes com o Pri-
meiro-Ministro, com o Governo e com os Se-
cretários de Estado das Comunidades Portu-
guesas, que já tive oportunidade de exercer 
funções com dois – José Luís Carneiro e Ber-
ta Nunes. É um problema da voz política dos 
nossos compatriotas que estão lá fora. Há o 
Conselho das Comunidades, mas foi conce-
bido noutro tempo, com grande mérito na 
altura em que arrancou, mas precisava de 
ser repensado porque surgiram, entretanto, 
outras organizações: congressos de comu-
nidades, conselho da diáspora, as câmaras 
de comércio e indústria, mas é preciso ligar 
tudo isso. Admito que esse debate sobre a 
representação política dos nossos compa-
triotas que vivem lá fora é quanto mais im-
portante como uma das forças de Portugal. 
Para mim, o grande projeto para Portugal 
é Portugal ser uma plataforma, com várias 
culturas, civilizações, oceanos e continen-
tes. Só é porque estamos espalhados pelo 
mundo. Por isso é que temos o Secretário 
Geral das Nações Unidas, caso contrário não 
tínhamos, por isso é que temos também o 
Diretor-Geral para as Emigrações. Temos 
esse peso, porque temos esse peso lá fora, 
que são vocês compatriotas que ou nasce-
ram ou foram para aí viver, uns voltaram e 
outros ficaram. E já vão em várias gerações 
e são comunidades de tempos muito distin-
tos. Em França houve uma continuidade, no 
Luxemburgo uma continuidade, mas no Rei-
no Unido é diferente. Há uma comunidade 
mais antiga e outra mais jovem. No Brasil há 
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comunidade mais velha e outra mais jovem 
também. Em África há uma comunidade que 
foi há pouco tempo e outra que ficou de ve-
lhos tempos. É uma prioridade nacional, é 
uma luta que não abandono. Lembrem-se 
que eu tive a ideia, apoiada pelo Primeiro-
-Ministro, de comemorar o 10 de Junho não 
só em território físico português, mas fora. 
Infelizmente com a pandemia não pudemos 
ir à África do Sul, mas estivemos em França, 
Brasil, Estados Unidos da América e Cabo 
Verde. Este ano será na Madeira e depois 
seguimos para Bruxelas para concluir a pre-
sidência europeia com a comunidade portu-
guesa na Bélgica, e seguirei para a África do 
Sul. Isto se os portugueses me elegerem. O 
presidente que for eleito espero que cumpra 
isso porque foi um compromisso assumido. 
Posso ser eu ou qualquer outro dos candi-
datos, que certamente não deixará de conti-
nuar esta linha de estar junto de vós. Depois 
temos de ir a outros países, que há muitos 
na Europa, por exemplo o Luxemburgo que 
está à espera dessa oportunidade, entre ou-
tros, e fora da Europa, mesmo em África. 

Não seria já altura de termos um Ministé-
rio das Comunidades?

Sabe que a orgânica do Governo é escolhi-
da pelo próprio Governo. É um dos casos 
que vem na constituição, em que nem a 
Assembleia da República nem o Presidente 

podem interferir. Quando eu era líder parti-
dário eu tinha uma ideia, que era haver um 
Vice-Primeiro-Ministro para os negócios 
estrangeiros e depois haver ministros se-
parados para as comunidades: para a Eu-
ropa e depois para outra realidade, que 
é o resto do mundo. Hoje se fosse a pen-
sar novamente, talvez parasse e pudes-
se haver uma realidade que traduzisse a 
função muito importante que tem um Se-
cretário de Estado, que cuida das nossas 
exportações e cuida dos investimentos 
portugueses lá fora e dos investimentos 
estrangeiros em Portugal. Como sabem, 
a estrutura continua a ser um Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e um Secretá-
rio de Estado para as comunidades. Aca-
ba por ser quase um ministro. Pensem na 
experiência dos dois secretários de esta-
do por exemplo na situação da Venezue

“Lembrem-se que eu tive a ideia, 
apoiada pelo Primeiro-Ministro, de comemorar 

o 10 de Junho não só em território físico português, 
mas fora. Infelizmente com a pandemia não pudemos ir à 

África do Sul, mas estivemos em França, Brasil, 
Estados Unidos da América e Cabo Verde”.
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la. Pensem, sempre que há um problema 
com um compatriota nosso em qualquer 
ponto do mundo a necessidade de inter-
venção. Pode ser um desastre automóvel, 
como há muitos. É impressionante ver que 
não há uma família portuguesa que não te-
nha um dos membros da família a viver fora 
das fronteiras. É permanente essa vivência. 
Pode ser que um dia se chegue à conclusão 
que vale a pena mesmo criar um ministério 
para as comunidades.

O que continua a faltar é a promoção e 
o ensino da Língua Portuguesa junto das 
comunidades.

Aí devo dizer que todos os Governos têm 
lutado por isso, mas é cada vez mais difícil, 
mesmo na União Europeia. Porque muitas 
vezes estão no poder forças políticas mais 
nacionalistas, que fazem da luta pela lín-
gua nacional um objetivo essencial. Está a 
acontecer em vários países, em vários con-
tinentes, e também na Europa. Limitam, 
criam dificuldades ao ensino de outras lín-
guas nas comunidades migrantes, nomea-
damente o português. Mesmo quando a 
comunidade portuguesa é muito forte. Isso 
aconteceu em certa altura em França e me-
lhorou um pouco graças à intervenção do 
Governo português com uma certa aber-
tura do presidente Macron e do Governo 
francês. Tem havido, de vez em quando, 
questões no Luxemburgo que nunca apa-
recem frontalmente como sendo contra a 
língua portuguesa, mas é estabelecendo 
regimes jurídicos que, na prática, tornam 
muito difícil aos portugueses manterem 
um sistema dual, ou manterem um trata-
mento próprio para essa língua. Temos de 
estar sempre atentos, é uma luta contínua, 
é uma luta que temos de jogar em conjunto 
– Presidente, Governo, Embaixadas, Consu-
lados, associações e comunidades portu-
guesas, porque quando menos se espera, 
surgem dificuldades. 

Como pensa chegar a sua mensagem às 
comunidades?

É um drama, tem sido através da televisão 
portuguesa. Na prática, só através da te-
levisão portuguesa. Os meios clássicos de 
propaganda, que eu nunca utilizei muito, 
não servem, e acaba por ser pelos debates, 
pelas entrevistas nos canais generalistas, e 
pela cobertura da campanha. Eu confesso 
que tenho um problema maior, como sou 
Presidente da República tenho de exercer 
as funções de Presidente e que passam à 
frente das funções de candidato. É um es-
forço com este tempo de pandemia, mas cá 
dentro também é um esforço porque não 
há aquela campanha presencial, e é uma li-
mitação brutal.

O que destaca do seu programa que te-
nha a ver com preocupações relaciona-
das com as comunidades?

Em relação às comunidades, há milhentas 
outras coisas importantes. Nomeadamente 
a segurança social a tempo, pagamento das 
pensões a tempo, o problema da burocracia, 
que muitas vezes é lento, e o desbloquea-
mento de situações. Também me preocupa 
a forma de viver das comunidades. Muitas 
associações nasceram noutro tempo, umas 
sobreviveram outra morreram. Há que re-
pensar os apoios, há que repensar se é pos-
sível fundir associações ou não. Quando 
não é possível fundir, como coordená-las, 
articulá-las. Isto em comunidades antigas, 
de várias gerações, é um problema. Eu vou 
a países em que as comunidades mais jo-
vens são comunidades de estudantes, de 
pós-graduandos, de quadros, professores, 
profissionais liberais – enfermeiros, médi-
cos, engenheiros – e depois há associações 
mais antigas que são regionais ou então co-
munidades que não têm associações, mas 
têm gerações mais velhas. Como ligar todas 
entre si para realmente saberem entre elas 
o que se passa, como se passa? Também isso 
é um desafio enorme para as Embaixadas e 
para os Consulados. Não é fácil, é muito difí-
cil. Há um mundo de problemas que são fun-
damentais para vida do dia-a-dia dos nossos 
compatriotas e que justifica uma atenção 
permanente do Estado, da Secretaria de 
Estado, do Ministério, mas não só, das em-
presas, dos partidos políticos, dos parceiros 
económicos e sociais. 

Faça um apelo ao voto dirigido às nossas 
comunidades.

O apelo ao voto é muito simples. Votem 
em quem quiserem, mas façam um esforço 
por votar. De cada vez que deixam de votar 
afastam-se de Portugal. É ficarem um boca-
dinho mais longe de Portugal. Estão longe 
fisicamente, mas nunca estão longe em ter-
mos de espírito. Estão no nosso território es-
piritual. Mas é evidente, como tudo na vida, 
também o amor à pátria se alimenta. A vossa 
maneira de alimentar é a família, os amigos, 
a terra, a manutenção dos laços, tudo isso, 
mas também o voto. Sei que não é fácil com 
confinamento exercer o voto. Façam o es-
forço. Até por uma razão simples: além de 
ser um símbolo da vossa ligação à pátria co-
mum, é também uma maneira de influencia-
rem o destino. Quem deixa de votar acaba 
por deitar fora um instrumento que tem de 
decidir num sentido ou noutro. Cada cabe-
ça sua sentença. Votem por quem votarem, 
não deixem de votar sabendo que é difícil, 
mas vamos ver se na próxima vez o sistema 
de voto é mais compatível com situações 
anómalas como esta. L

“O apelo ao voto é muito 
simples. Votem em quem 
quiserem, mas façam 
um esforço por votar. 
De cada vez que deixam 
de votar afastam-se 
de Portugal. É ficarem um 
bocadinho mais longe 
de Portugal. Estão longe 
fisicamente, mas nunca 
estão longe em termos 
de espírito”. 
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De empresário de sucesso, 
a Cônsul Honorário de Portugal 
em Nice, Joaquim Pires 
é uma figura emblemática 
da comunidade portuguesa 
do sul de França.

Joaquim Pires em destaque

Das presidenciais 2021 
aos investimentos em Portugal

notável história do Serip Groupe 
começa em 1958. O pai de Joaquim 
Pires deixa o regime de Salazar em 

Portugal e fixa-se em França onde come-
ça a trabalhar na construção de pontes, 
estradas e túneis. Alguns anos depois, foi 
morar com a família em Sainte-Maxime, 

A

De empresário de sucesso, 
a Cônsul Honorário de Portugal 
em Nice, Joaquim Pires 
é uma figura emblemática 
da comunidade portuguesa 
do sul de França.

onde retomou sua profissão original: cons-
truir vilas. O filho Joaquim já sabia desde a 
infância que queria estudar arquitectura. 
Mas, quando tem 16 anos, o destino atinge 
a sua família. O pai sofre um grave acidente 
e Joaquim tem de terminar prematuramen-
te a escola. O jovem Pires não desanimou 

e fundou o seu primeiro negócio aos 19 
anos. O seu pai, recuperado do acidente, 
acaba por ser o seu primeiro funcionário. 
A primeira empreitada que Joaquim Pires 
obtém como empreiteiro é a construção de 
uma moradia com mais de 150 m2. É o início 
de uma longa e bem sucedida carreira, 

Lusopress | RETROSPECTIVA 2021



105



106

onde Joaquim Pires cria e realiza centenas 
de moradias, escritórios, garagens, jardins 
e parques.

Serip Groupe
É o criador das casas que constrói e o autor 
de belas residências na Baía de Saint-Tropez. 
Joaquim Pires colabora com arquitectos 
para dar consistência aos seus desenhos e 
criou uma empresa de construção para er-
guer os seus projetos, uma carpintaria para 
a produção de portas e móveis personaliza-
dos, uma empresa de jardinagem que pla-
nifica e executa os jardins exteriores, um 
gabinete de decoração responsável pela 
arquitectura interior das moradias, uma 
agência imobiliária que promove as vendas 
e empresas de gestão que controlam todo 
o processo. Joaquim Pires é responsável 
por toda a cadeia, desde a negociação com 
o cliente até à entrega das chaves. As mo-
radias construídas por Joaquim Pires são 
casas luxuosas, com piscinas de interior e 
exterior, salas de cinema e de desporto, 
saunas e jardins. Estas são realizações pen-
sadas criteriosamente para uma região fre-
quentada por pessoas abastadas. Joaquim 
Pires fundou uma holding que permite que 
tudo seja criado sob o rótulo de qualida-
de do Serip Groupe. Actualmente, os seus 
negócios empregam mais de 80 pessoas e 
colaboram muitas outras empresas locais 

As moradias construídas por Joaquim Pires 
são casas luxuosas, com piscinas de interior e exterior, 
salas de cinema e de desporto, saunas e jardins.

Lusopress | RETROSPECTIVA 2021
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dirigidas por portugueses que ele próprio 
ajudou a instalar. Uma das missões a que 
se propôs foi a de mudar a falsa imagem 
dos portugueses junto dos franceses que 
não conheciam muito a personalidade dos 
seus vizinhos europeus criando uma nova 
reputação. 

O lado associativo
Joaquim Pires é também vice-presidente da 
Delegação da Região PACA da CCIFP. O dina-
mismo dos empresários portugueses no sul 
de França não passou despercebido pela Câ-
mara de Comércio Franco Portuguesa (CCI-
FP). Em 2013, foi criada uma delegação na 
região Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). 
Começou por ser presidente, sendo agora o 
número dois da organização que organiza, 
anualmente, uma gala de verão em Sainte-
-Maxime para atrair a atenção dos portugue-
ses que vivem e trabalham longe de Paris. 

Cônsul Honorário em Nice
No passado, Joaquim Pires foi convidado por 
um diplomata para se tornar cônsul hono-
rário no Mónaco, convite que recusou pela 
vida ocupada que tinha. Mais recentemente, 
recebeu uma segunda proposta, desta vez 
do Cônsul Geral de Marselha, Pedro Mari-
nho Costa e Joaquim, desta vez, aceitou. O 
Consulado Honorário de Nice é um posto 
apoiado pelo sector privado. O empresário 

residente em Sainte-Maxime contribuiu para 
a renovação do escritório e, ainda hoje, assu-
me uma grande parte das despesas. Possui 
amplos poderes e agora pode realizar quase 
todos os actos consulares, ajudando muitos 
portugueses que residem entre 100 e 300 
quilômetros do Consulado de Marselha. 

Análise às Eleições Presidenciais de 2021
Joaquim Pires é Cônsul Honorário de Portu-
gal em Nice, desde 2016. Foi nesta condição 
que analisou a afluência dos portugueses às 
urnas na região do Sul de França, nas presi-
denciais de 2021. “Tive o grande prazer de 
estar no Consulado de Nice, onde tivemos as 
eleições pela primeira vez para a presidência 
da república. Foi fantástico, e temos um pre-
sidente fantástico, que foi eleito à primeira 
volta com uma percentagem importante. 
Tivemos uma boa adesão de votantes no 
nosso Consulado, com 1,07% de participa-
ção. Este consulado só está aberto há qua-
tro anos e foi a primeira vez. Ter tido estes 
resultados foi fantástico, ficamos em segun-
do lugar em toda a França. De salientar que 
tivemos mais de 60 pessoas que não pude-
ram votar, porque não tinham a direção nes-
te consulado, mas a situação já se encontra 
a ser tratada”.
Perante a ideia de que os portugueses que 
estão fora de Portugal contribuem de forma 
pesada para a alta abstenção nas eleições, 

Joaquim Pires reforça que todos têm de 
continuar a ter o direito de votar. O Cônsul 
reforçou, assim, o papel importante dos 
emigrantes para a dinamização de Portugal. 
“Portugal já passou por muitas fases, mas os 
portugueses que vivem fora do território fí-
sico português nunca lhe viraram as costas. 
Os portugueses cá fora são mais patriotas 
do que alguns que lá vivem. Nós ajudamos 
mais Portugal quando está em crise do que 
aqueles que lá estão, temos um amor pelo 
país que não têm noção. Por isso, o direito 
ao voto é mais do que merecido”.
No seu trabalho como Cônsul, destaque 
para a construção do Memorial, em Beauso-
leil, em homenagem aos soldados portugue-
ses que participaram na I Guerra Mundial. A 
cidade que faz fronteira com o Mónaco tem 
cerca de 15 mil habitantes, dos quais 5500 
são portugueses.
“Sempre ouvi falar por várias pessoas dos 
portugueses que morreram na Primeira e 
Segunda Guerra Mundial. Aqui, em França, 
nunca se falava dos portugueses que morre-
ram na guerra. Por isso, achei importante ter 
aqui um monumento para os homenagear ”.

Investimentos em Portugal
Para além de Cônsul Honorário de Portugal 
em Nice, Joaquim Pires destaca-se na comu-
nidade portuguesa do sul de França pelo seu 
empreendedorismo. É o rosto máximo 
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da Serip Groupe, uma holding especializada 
na construção e promoção de moradias de 
luxo.
Depois do sucesso em França, Joaquim Pires 
está também a deixar a sua marca em Portu-
gal. Está a abraçar um projeto de construção 
na zona de Faro, no Algarve. “Gosto muito 
do Algarve, assim como a minha esposa 
que é francesa. Ela sente-se muito bem lá. 
Consegui transmitir o amor que tinha pelo 
meu país à minha esposa. Para além de estar 
a construir uma vivenda para nós, o grupo 
está a apostar na região de Faro porque é 
uma região muito bonita. Aquela zona me-
rece produtos de mais qualidade, e acho 
que posso transmitir um pouco do que sei lá 
naquela região. Estamos a fazer um condo-
mínio fechado fantástico com 38 moradias, 
com vista para o mar, passeio virado para o 
sol, jardins e mobílias com excelentes acaba-
mentos. Já há pessoas interessadas”.
Mais do que ganhar dinheiro, Joaquim Pires 
tem-se focado no bem-estar dos clientes e 
daqueles que o rodeiam. “Estas vivendas 
vão ser um sucesso enorme, e vou fazer um 
preço em conta. Não vou vender para fazer 
dinheiro com o objetivo de enriquecer, eu só 
quero viver bem. No final da vida, uma pes-
soa deixa tudo”.
A paixão que tem por Portugal é inquestio-
nável. Por isso, a palavra final é de esperan-
ça, união e cooperação entre os portugue-
ses. “Hoje em dia, com a dificuldade que 
estamos a viver no mundo com o Covid, te-
mos de ser ainda mais unidos. Entre os por-
tugueses de Portugal e os que estão fora. 
Temos de ser mais unidos, mais comerciais 
do nosso país, que é fantástico. Aos empre-
sários, espero que sejam mais irmãos uns 
dos outros, que ajudem as empresas portu-
guesas a exportar e implementarem-se nou-
tros mercados. Temos de ser um pouco mais 
patriotas”. L
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ábado, 4 de dezembro, hoje especial Ban-
deirothon. Bom fim de semana”, frase 
dita por um locutor da Rádio Alfa, que 
avisa os portugueses espalhados por 
Paris. No carro, em casa, ou em qual-
quer lado, a iniciativa da Associação 
Hirond´ailes foi anunciada em parceria 
com a rádio portuguesa, que deu voz a 
mais uma edição de solidariedade. 
“A Associação Hirond´ailes foi criada em 
2018, em seguimento de um evento Télé-
thon. Foi uma maneira de juntar mulhe-
res de estratos diferentes, mas com uma 
só motivação, a generosidade”, diz-nos 
Suzette. Ora, a palavra - ailes - quando 
traduzida para português significa - asas, 
e fazendo jus ao nome que vestem, mais 
uma iniciativa ganha asas em solo francês.
Antes de explicarmos o acontecimento, 
importa contextualizar o evento. O Télé-
thon é uma iniciativa francesa que visa a 
arrecadação de fundos e destina-se a to-
dos os que querem ajudar. Acontece todos 
os primeiros fins de semana de dezembro 
e mobiliza milhares de pessoas. Mais uma 
vez recorremos ao tradutor, e Téléthon 
significa — Maratona — na língua portu-
guesa. Durante 24 horas, várias ações de 
solidariedade decorreram e sempre com 
um objetivo claro. “Fazer donativos que 
vão diretos para a investigação e para fa-
mílias carenciadas”, diz-nos Suzette.  
Para estar à altura do evento, a Associa-
ção Hirond´ailes abriu os cordões à bolsa. 
“Gastamos 13.500 euros em lã e vamos 
tricotar as bandeiras de Portugal e Fran-
ça. O que sobrar, porque obviamente não 
vamos usar tudo para o Bandeirothon, 
iremos fazer cachecóis e mantas para 
quem mais precisa”, confessa. 
As duas bandeiras foram colocadas numa 
lona, e por entre o porta-estandarte de 
ambas nações, houve lugar para o nome 
de algumas empresas, entre as quais, cla-
ro está, a Lusopress. “Quisemos pôr os lo-
gótipos das empresas para mostrar quem 
se associou a nós nesta ação”, conta-nos. 
Ao fim do dia, e depois de horas a fio, a As-
sociação Hirond´ailes colocou a sua ação 
em prática. Com a autorização da Embai-
xada de Portugal, em Paris, a lona foi colo-
cada nas imediações do edifício que repre-
senta a comunidade portuguesa. 
Parafraseando Suzette Fernandes, — aqui 
não há rendimento, só há gastos — , o Ban-
deirothon 2021 foi concluído com sucesso. 
Aproveitando o momento, e deixando-
-nos levar pelo espírito solidário desta as-
sociação, lançamos um repto a Portugal. 
Por que não realizar um “Téléthon” em 
Portugal? L  
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Berta Nunes em entrevista:

“Nada substitui 
o encontro com as pessoas”

ue análise faz dos resultados das elei-
ções presidenciais no que diz respei-
to às comunidades portuguesas?

Os resultados foram positivos tendo em 
conta as circunstâncias. A votação era ape-
nas presencial e nós sabemos as dificuldades 

Q

Berta Nunes é Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas desde 2019. 
Iniciou funções designando a “proximidade” como a sua máxima de trabalho. A chegada 

da pandemia de Covid-19 veio alterar os seus planos e a sua metodologia de ação. Numa grande 
entrevista à Lusopress, Berta Nunes falou sobre as dificuldades que a pandemia trouxe ao exercício 

das suas funções e analisou também os resultados das eleições presidenciais, realizadas 
em janeiro de 2021. Apesar das limitações, mantém-se atenta aos problemas vividos

nas comunidades, em especial o impacto que teve a pandemia para a diáspora portuguesa. 
Para além dos apoios ao movimento associativo português que constam do programa do Governo, 

agora surgiu um apoio extraordinário aos órgãos de comunicação social da diáspora. 
Segundo Berta Nunes, estes órgãos de comunicação desempenham um importante papel de ligação 

entre Portugal e as suas comunidades.

e as distâncias que, por vezes, existem para 
as pessoas votarem. Desse ponto de vista, 
a votação praticamente duplicou, como em 
França, mas sabemos que há um caminho de 
melhoria a percorrer. Toda as leis eleitorais 
são da responsabilidade da Assembleia da 

República. Nós aqui, na Secretaria de Estado 
das Comunidades, logo no início [depois das 
legislativas], criámos um grupo de trabalho 
com a Secretaria de Estado responsável pela 
Administração Eleitoral, com o Secretário de 
Estado Antero Luís, e esse trabalho já teve 
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consequências positivas nestas eleições 
presidenciais. Nomeadamente, já foi possí-
vel ter nos postos consulares e nas mesas 
de voto no estrangeiro cadernos eleitorais 
desmaterializados, que são um avanço por-
que permitem que, no futuro, possamos ter 
cadernos de voto para um país inteiro, por 
exemplo para a França. Se forem de Paris, 
mas se se encontrarem em Marselha, pode-
rão votar em Marselha, só como exemplo. 
Pode ajudar a retirar obstáculos à votação. 
Na verdade, sabemos que é importante 
aperfeiçoar o voto postal que é preferen-
cial para as legislativas e que teve bastantes 
constrangimentos, que estamos agora a fa-
zer testes para aperfeiçoar, não só do bole-
tim em si como a questão do porte pago e 
outras melhorias que possam tornar o voto 
postal mais eficaz. Esse grupo de trabalho 
está a analisar a possibilidade de um teste de 
voto eletrónico não presencial. E é evidente 
que terá de ser feito um teste para termos 
a certeza que é seguro, de que corre bem e 
que tem a adesão das pessoas. No voto ele-
trónico não presencial a pessoa tem de se 
autenticar com a chave móvel digital, que é 
uma autenticação forte, que garante que é 
aquela pessoa, e sabemos que é importante 
fazermos uma campanha forte para que as 
nossas comunidades no estrangeiro possam 
aderir à chave móvel digital, que é relativa-
mente simples e tem muitas vanta

“Esse grupo de trabalho está a analisar a possibilidade 
de um teste de voto eletrónico não presencial. 
E é evidente que terá de ser feito um teste para termos 
a certeza que é seguro, de que corre bem e que tem 
a adesão das pessoas”.
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gens, nomeadamente a assinatura digital e 
acesso a serviços públicos que precisam de 
autenticação.

Estamos há mais de um ano a viver em pan-
demia de Covid-19. Que impacto está a ter 
nas nossas comunidades?
O impacto tem sido muito forte, assim como 
tem sido em Portugal. E temos de separar 
as comunidades que estão em países que 
têm um forte sistema de segurança social 
e bom sistema de saúde, em que o impacto 
existe, mas é mitigado por essa possibilida-
de de terem apoios sociais e bons cuidados 
na área da saúde. Outra situação são as co-
munidades em países que tenham um siste-
ma de saúde mais frágil, como é o caso da 
Venezuela, que tem um sistema social prati-
camente inexistente. Aí, as dificuldades são 
maiores. Por essa razão, temos de tratar di-
ferentemente a abordagem que fazemos às 
comunidades, estejam em países europeus, 
nos EUA, Canadá ou Austrália, por exemplo, 
em que têm apoios sociais. É diferente de 
estarem na Venezuela ou na África do Sul, 
por exemplo, ou em países e comunidades 
mais pequenas, como o Perú, e que estão 
mais desprotegidas. Para esses países, criá-
mos um apoio pontual extraordinário que 
se dirigia a pessoas e famílias identificadas 
pelos consulados, muitas vezes com apoio 
das associações e dos conselheiros que ti-

nham e estavam em necessidade extrema. 
Esse apoio pontual foi posto no terreno. A 
maior parte das necessidades identificadas 
foram na África do Sul, no Brasil, no Perú, 
Moçambique, em países que não têm sis-
tema social tão forte. O apoio foi dado 
para três meses e podia englobar apoios 
de pagamento de renda, eletricidade, 
água, alimentação, medicamentos. Agora, 
estamos a fazer nova avaliação da situa-
ção, uma vez que a situação da pandemia 
se está a prolongar e esta segunda e ter-
ceira fase da pandemia continua a atingir 
de uma forma importante os países. Esta-
mos a fazer nova avaliação para podermos 
dar um novo apoio pontual extraordinário, 
como foi feito no ano passado.
No que diz respeito às nossas comunida-
des, por exemplo em França, é um país 
que tem forte sistema de apoio social e 
na área da saúde, mas isso não significa 
que as nossas comunidades não passem 
por dificuldades, como passam em Portu-
gal. Para citar uma situação recente, que 
foi alvo de notícias, a nossa comunidade 
em Lourdes, composta por trabalhadores 
sazonais que trabalham uma parte do ano 
na área do turismo e restauração, uma área 
muito afetada, e essas pessoas podem-se 
encontrar em dificuldades particulares. O 
que estamos a fazer, e estamos a dar orien-
tação aos nossos consulados, é que estejam 

atentos e, no caso de Lourdes, o vice-cônsul 
em Toulouse já fez uma permanência em 
Lourdes, já falou com as autoridades, e há 
uma grande boa vontade e empenho do 
Maire, que vai atribuir um espaço para que 
o nosso vice-cônsul possa ir regularmente 
a Lourdes e possa estar em contacto com a 
comunidade. 
Há um aspeto interessante, que foi a orga-
nização de várias comunidades, não só da 
portuguesa, de trabalhadores sazonais, que 
se estão a organizar para dar apoio não só 
a famílias carenciadas com apoio das autori-
dades, como também vermos a possibilida-
de de mesmo sendo trabalhadores sazonais, 
poderem aceder a apoios que normalmente 
não lhes seriam atribuídos. Todo esse traba-
lho está a ser feito, mas temos a consciência 
de que o que precisamos é sair desta situa-
ção, porque o impacto é em todo o mundo. 
No caso de França é onde temos a nossa 
maior comunidade e estamos a falar de emi-
grantes e até lusodescendentes de primeira 
geração, comunidades bastantes próximas 
de Portugal. Temos mais de 1 milhão de ins-
crições nos nossos consulados, temos a nos-
sa rede consular robusta, mas que vamos 
robustecer ainda mais, porque temos pro-
jetado para este ano o início do Centro de 
Atendimento Consular para apoiar os con-
sulados em França. É um apoio importante, 
porque tivemos um problema que 
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ficou mais grave com a pandemia que teve 
a ver com a necessidade das pessoas con-
tactarem os consulados telefonicamente ou 
por email, até para fazerem agendamentos 
por causa das medidas sanitárias em que 
não se podem dirigir presencialmente aos 
consulados. Obrigou a fazer agendamentos 
online, as pessoas não estavam habituadas 
a utilizar a plataforma de agendamento, e 
criou novas pressões sobre o frontoffice dos 
nossos consulados que não estavam prepa-
rados para este aumento de telefonemas e 
emails. Já se reorganizaram para dar uma 
resposta mais célere e adequada, mas com 
o CAC significa que temos em Portugal um 
grupo de pessoas que vai atender os tele-
fones, responder aos emails e tirar esta so-
brecarga aos consulados, dando um apoio 
importante aos nossos consulados e melho-
rando a forma de funcionar. Além da vanta-
gem de reforço de pessoal, temos também 
uma harmonização de procedimentos, uma 
supervisão desse CAC, como está a aconte-
cer nos que já existem. Vai ser um trabalho 
com melhores meios técnicos, contabilizam 
todas as chamadas não atendidas, há uma 
monotorização e acompanhamento, forma-
ção das pessoas e aliviar o frontoffice dos 
consulados. Contamos que seja ainda imple-
mentada este ano, e será uma grande ajuda 
para os consulados em França.

Mas não receia que, com esta crise, se possa 
abalar importantes polos do movimento as-
sociativo português, assim como os órgãos 
de comunicação da diáspora?
Começando pelos órgãos de comunicação 
social da diáspora, reconhecemos que havia 
uma lacuna na legislação da publicidade ins-
titucional, que é uma lei de 2015, e que quan-
do em Portugal de decidiu dar um apoio aos 
órgãos de comunicação social em Portugal, 
verificamos que os órgãos da diáspora esta-
vam excluídos desse apoio. Então, criamos 
um apoio extraordinário e pontual mas, ao 
mesmo tempo, trabalhamos com os depu-
tados na Assembleia da República fazendo 
ver que era importante alterar essa lei e 
incluir os órgãos da diáspora nas receitas 
da publicidade institucional. Temos, neste 
momento, a informação, e que valorizamos 
muito, de que essa proposta foi feita pelos 
deputados Paulo Pisco e Paulo Porto como 
primeiros subscritores. A lei foi alterada de 
forma a que todas as campanhas institu-
cionais de qualquer Ministério do Governo 
tenham uma parte desse desse dinheiro 
que vá para os órgãos de comunicação so-
cial da diáspora. O que está previsto é que 
serão 10% do bolo global que for gasto em 
publicidade institucional aqui em Portugal, 
em campanhas que sejam superiores a cin-
co mil euros. Ora, esta legislação já passou 
na comissão de cultura, irá brevemente a 

plenário e, se for aprovada, abre aqui uma 
nova oportunidade de apoio aos órgãos de 
comunicação da diáspora e de reconheci-
mento da importância desses órgãos e da 
importância que têm também para o país e 
reforçam uma ligação maior ao país. A for-
ma como isto irá ser feito depois será preci-
so clarificar essa situação, ou seja, depois da 
lei aprovada é preciso perceber quais são os 
órgãos que são beneficiados, se têm que se 
inscrever na ERC ou em algum organismo de 
forma a poderem também beneficiar destes 
apoios. Isto é muito mais importante do que 
aqui o Mistério ter de criar apoios pontuais 
extraordinários sempre que os órgãos de 
comunicação social da diáspora estiverem 
em situações mais difíceis. Isto também nos 
permitiu fazer um levantamento e atuali-
zação, através dos nossos consulados, dos 
órgãos que existem, e essa atualização vai 
ser útil agora neste processo. Poderemos ir 
atualizado sempre que necessário já de uma 
forma mais célere os órgãos que existem. 
Existem órgãos desde televisões, jornais, 
rádios, alguns deles trabalham principal-
mente online, e já temos neste momento 
um panorama desses órgãos de comunica-
ção social que estão na diáspora e que são 
muito importantes e que vão agora também 
ser valorizados e apoiados com a alteração 
desta legislação que rege a publicidade insti-
tucional. O Estado português gasta todos os 
anos milhares de euros em publicidade insti-
tucional e 10% desse valor irá para os órgãos 
de comunicação social da diáspora e é uma 
forma de os apoiar.
Em relação ao movimento associativo, nós 
temos ouvido alguns discursos de que o 
movimento associativo está posto em causa 
com a pandemia e que está em dificuldade. 
É verdade que a pandemia também teve 
um impacto negativo no movimento asso-
ciativo, principalmente em associações que 
têm despesas fixas grandes e que não têm 
apoio das autarquias locais. Sabemos que 
em França as autarquias também apoiam as 
nossas associações que estão registadas em 
França e que, embora sejam associações de 
portugueses e dirigidos muitas vezes às co-
munidades portuguesas, por vezes também 
têm um trabalho mais alargado, não só às 
comunidades de portugueses, mas sabemos 
que também têm vindo a ter apoio das au-
tarquias, essencialmente. O que nós verifica-
mos este ano, porque nós temos em termos 
de apoio às associações  um concurso anual 
de apoio, e tivemos uma boa notícia porque 
tivemos não só o maior número de associa-
ções a concorrer, como um apoio maior. O 
apoio que neste momento está previsto 
para as associações a nível de todo todo o 
mundo, podemos dizer assim, é superior a 
setecentos mil euros, que é o maior valor 
desde que a lei de 2017, que teve impacto a 

“Existem órgãos desde 
televisões, jornais, rádios, 

alguns deles trabalham 
principalmente online, 

e já temos neste momento 
um panorama desses 

órgãos de comunicação 
social que estão 

na diáspora e que são 
muito importantes e que 

vão agora também ser 
valorizados e apoiados 
com a alteração desta 

legislação que rege 
a publicidade institucional”.

Lusopress | RETROSPECTIVA 2021



117
José Gaspar e Fernando Mendes



118

2018, foi instituída e foi instituído o concur-
so anual de apoio a associações. É, de facto, 
uma forma mais transparente de apoiar as 
associações. É verdade que obriga as asso-
ciações a apresentar documentos como os 
planos, os orçamentos, relatórios de contas 
e é um bocadinho mais exigente em relação 
às associações, mas na Secretaria de Estado 
temos vindo aqui a fazer reuniões com as 
associações e consulados no sentido de ti-
rarmos essas dúvidas, de apoiarmos sempre 
que haja dúvidas e, esse trabalho, penso que 
também já está a ter alguns frutos porque 
temos mais associações, de mais países, a 
concorrer. Temos países que não havia can-
didaturas que este ano tiveram candidaturas 
e temos realmente um incremento de can-
didaturas em França, embora o valor não 
seja superior ao do ano passado. Os maio-
res valores atribuídos globalmente vão para 
França e Venezuela. Em França temos cerca 
de 150 mil euros atribuídos às associações, 
e temos mais associações a concorrer e de 
toda a França. Muitas das associações que 

concorriam eram associações da jurisdição 
do consulado de Paris e agora temos de ou-
tras áreas que habitualmente não concor-
riam. Agora concorreram e tiveram as suas 
candidaturas aprovadas, por isso temos aqui 
boas notícias. Claro que também poderão 
existir problemas enquanto tivermos nesta 
situação de pandemia, as nossas associa-
ções estão sobre alguma pressão, mas os 
resultados deste concurso mostram que há 
uma virilidade e resiliência do nosso movi-
mento associativo que nos satisfaz e iremos 
continuar a trabalhar para que esse movi-
mento associativo se fortaleça, que a sua 
ligação a Portugal se faça também através 
destes apoios. Podem ser apoios pequenos, 
mas são o reconhecimento do trabalho das 
associações e permitem uma ligação maior 
ao nosso país e é isso que pretendemos. É 
esse o trabalho que estamos a fazer.

Como Secretária de Estado das Comunida-
des, as viagens são importantes para man-
ter proximidade da diáspora portuguesa. 

Como tem feito essa gestão em tempos de 
pandemia?
Esse tem sido um dos nossos principais pro-
blemas porque, na verdade, eu considero 
que nada substitui o encontro com as pes-
soas, conhecer as pessoas nos seus con-
textos e conhecer contextos, isso é muito 
importante. E eu, pessoalmente, logo que 
possa voltar a fazer viagens, farei. Durante 
esta pandemia fiz uma viagem à África do 
Sul, numa altura em que havia um descon-
finamento e nós estamos sempre atentos 
para aproveitar as oportunidades para po-
der viajar. Já temos algum trabalho de pre-
paração de viagens em breve. Conto já no 
próximo mês poder iniciar algumas viagens, 
a países onde a situação esteja melhor e que 
nos permita fazer essas viagens. Por outro 
lado, no Ministério dos Negócios Estrangei-
ros já começamos a fazer a vacinação, tor-
nando essas viagens mais seguras. O que vai 
depender vai ser mesmo a situação do país 
em causa. Quando fui à África do Sul tomei 
todas as precauções e correu tudo bem. 
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Não é isso que me impede de viajar, ainda 
assim devo ter a vacinação concluída em 
Abril. Mesmo vacinados, devemos ter to-
das as precauções. O que me tem impedi-
do de viajar é a situação dos países onde 
temos comunidades. Por exemplo, o Rei-
no Unido esteve em confinamento, a Fran-
ça ainda está, e isso impede as viagens 
porque as viagens servem para eu estar 
com as pessoas e se não posso estar com 
elas a viagem torna-se menos importante 
e eficaz. Tenho tentado substituir esse tra-
balho de proximidade por muitas video-
conferências, com empresários, consula-
dos, associações e, dessa forma, temos 
feito um trabalho de proximidade possível 
mas que tem tido os seus frutos. Conside-
ro que tem sido bastante positivo esse tra-
balho, embora não seja a mesma coisa que 
estar presencialmente. O meu desejo é que 
em breve possa retomar as viagens. 

Que outros assuntos estão na ordem do dia 
na Secretaria de Estado das Comunidades?
O que estamos a trabalhar bastante é 
novo modelo de gestão consular, que já 
existia, e estava definido que íamos tra-
balhar no sentido de facilitar o acesso das 
pessoas aos consulados de uma forma não 
presencial. Por isso, os princípios são a 
desmaterialização, a simplificação e evitar 
que as pessoas tenham de se deslocar ao 

consulado para fazer um CC, renovar do-
cumentos, pedidos de nacionalização, ser-
viços de notariado. Agora o que estamos 
a fazer é centrarmo-nos em acelerar esse 
trabalho. Temos mais dificuldade de mobi-
lidade, para além das que já existiam da-
das as distâncias e temos que dar resposta 
à nova realidade. Estamos a fazer um for-
cing grande no sentido de ter o máximo 
possível de atos que não exijam a presen-
ça das pessoas nos consulados. Fizemos o 
registo online, que foi testado em França e 
no Reino Unido, e em dois meses tivemos 
mais de 100 registos online e esse registo 
não obriga o pai, nem a mãe, nem a criança 
a ir ao consulado, que era o que acontecia 
até agora. Agora é tudo online e é direcio-
nado a casais de portugueses e crianças 
até 1 ano idade. É necessário a chave mó-
vel digital, é um serviço simples explicado 
no portal da justiça. É preciso um esforço 
para que as pessoas adiram mais a estas 
novas tecnologias e utilizá-las. Esse teste 
piloto correu bastante bem e vai agora ser 
alargado à grande maioria dos países onde 
temos comunidades. Esse alargamento 
está a ser trabalhado para rapidamente 
podermos anunciar.
Depois tivemos a questão do envio do CC 
para casa das pessoas. Foi testado em Por-
tugal e já estamos a operacionalizar esse 
envio. Em alguns países podem não ser os 

correios, mas sim empresas de transporte, 
desde que seja um sistema seguro. Vai im-
pedir a ida aos consulados de centenas de 
pessoas. Isso é cómodo para os utentes, 
mas também para o posto consular.
Estamos também a trabalhar noutras 
áreas, mas que prefiro anunciar quando 
as questões estiverem trabalhadas, para 
que possamos desmaterializar muitos ou-
tros serviços. Também já temos em funcio-
namento o E-visa, em que a pessoa pode 
pedir um visto online. Estamos a trabalhar 
no E-cônsul que irá permitir pagamentos 
online. Esperamos nos próximos tempos 
anunciar novas medidas que facilitem a 
vida as pessoas.

Que mensagem quer deixar às comunida-
des portuguesas?
A mensagem é que nós compreendemos 
a situação difícil em que estão as nossas 
comunidades. Estamos a acompanhar de 
forma muito próxima. Pedimos algo difícil, 
como não vir a Portugal, que é um dos maio-
res desejos que têm no ano, mas também 
deixo uma mensagem de esperança, porque 
neste momento temos uma luz ao fundo 
do túnel que é a vacinação. Apelo para que 
todos se vacinem, é a única medida eficaz 
para combatermos esta pandemia e assim 
poderem regressar e vir a Portugal quando 
o desejarem. L

“Apelo para que todos 
se vacinem, é a única 

medida eficaz para 
combatermos esta 

pandemia e assim poderem 
regressar e vir a Portugal 

quando o desejarem”.
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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 cresci-
mento tem sido significativo até aos dias 
de hoje. O casal Luís e Odília Silvério são os 
fundadores do negócio e os responsáveis 
por uma atividade que muito respeita todos 
os produtos que provêm do mar. Luís Silvé-
rio nasceu em Torres Vedras e desde cedo 
começou a seguir os passos da família. “Já 
o meu avô vendia peixe nas aldeias”, diz. 
O neto seguiu as pisadas do seu discípulo 

A Luís Silvério & Filhos tem uma nova unidade de transformação que promete fazer 
a diferença no mercado. O objetivo é ter produtos diferenciados. 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.

Luís Silvério & Filhos tem nova unidade 
industrial em Valado dos Frades

F

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, na qual dividiam uma 
sociedade em Peniche, Luís abre portas a 
uma nova experiência e parte para a Nazaré. 
É na vila portuguesa que o casal Odília e Luís 
se estabelecem e onde começam a construir 
a Luís Silvério & Filhos. “Os primeiros passos 
foram a trabalhar no duro, dia e noite, e com 
apenas cinco ou seis empregados. Primeiro 
começamos com um armazém pequeno e 
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depois quando se fez o porto de pesca alu-
gamos um armazém. Finalmente, em 1989, 
fizemos a fábrica de congelação e, em 1996, 
construímos um grande armazém dedica-
do ao peixe”, relembra. No que concerne à 
atividade do negócio piscatório, a empresa 
dedica-se única e exclusivamente à comer-
cialização do pescado fresco e congelado. 
Agora, um futuro novo está a entrar pelas 
portas da Luís Silvério & Filhos.

Nova unidade industrial
É um projeto 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 produto 
praticamente pronto a consumir, sem pre-
cisar de grande preparação. “Este investi-
mento foi pensado para o futuro dos nossos 
jovens e para a sociedade atual, onde todos 
trabalham e há pouco tempo para se prepa-
rar uma boa refeição. Quisemos ter um pro-
duto em que as pessoas chegam ao super-
mercado e levam para casa, que o possam 
cozinhar sem ser preciso ter mais nenhum 
tipo de preparação no pescado. Vamos fa-
zer pescado de robalo, ou dourada comple-
tamente escamado, sem espinhas, aberto, já 
ao ponto de sal, para a pessoa abrir a emba-
lagem e colocar no forno ou grelhar.
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 projeto encontra-se concluído, mas a che-
gada da pandemia de Covid-19 veio atrasar o 
início da produção a 100%. 

Tecnologia e mão-de-obra
Ambas são importantes, e ambas são es
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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 
painéis conseguem gerar 30% das necessida-
des 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 atmos-
fera 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 exis-
tiam pessoas com experiência neste setor. 
Estamos a preparar as pessoas a pouco e 
pouco”.

Impacto da Covid-19
Para além do atraso na nova unidade indus-
trial, a pandemia de Covid-19 trouxe tam-
bém impactos à restante atividade da Luís 
Silvério & Filhos. “Teve um impacto grande 
porque fornecemos alguma restuaração di-
rectamente, mas também indirectamente, 

porque temos clientes grossistas, como a 
Makro. Em Abril de 2019 faturamos cerca 
de 2 milhões e 240 mil euros, e em 2020 ano 
registamos um milhão e 400 mil euros, para 
o mesmo período. Por aí vê-se a diferença”, 
atira.
A faturação anual da empresa ronda os 22 
milhões de euros, com a exportação a re-
presentar 10% do volume de negócios, es-
sencialmente para países com comunidades 
portuguesas. 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 ex-
portadora a outros destinos. L
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Noite histórica! 

Lidy Alves, 
da comunidade portuguesa 
em França, foi eleita 
Miss Portuguesa 2021

Casino do Estoril foi palco de uma noi-
te histórica para a Lusopress e para a 
comunidade portuguesa em França. 

A protagonista é Lidy Alves, que depois de 
ter sido coroada Miss Portuguesa França em 
2019, esperou dois anos para poder repre-
sentar a comunidade portuguesa no maior 
concurso de beleza português: o Miss Por-
tuguesa. Dois anos de espera, mas que cul-
minaram no melhor resultado possível. Mas 
já lá vamos. Antes disso, e no ano em que 
celebra 10 anos, o concurso Miss Portugue-

O

Fez-se história no Casino do Estoril. 

Numa noite de grandes surpresas, 
Lidy Alves tornou-se protagonista ao ser 
eleita Miss Portuguesa 2021. 

Foi a primeira vez que uma candidata da 
comunidade portuguesa em França venceu 
o maior concurso de beleza português. 

A vitória foi dedicada, precisamente, 
à comunidade portuguesa: 
“Esta faixa não é minha, é nossa”.

sa optou por celebrar a beleza no mítico e 
prestigiado Casino do Estoril. O Concurso 
Miss Portuguesa é o maior concurso de be-
leza português, que se realiza anualmente 
desde 2011, e veio dar seguimento ao antigo 
título Miss Portugal, tendo a MMRP Beleza 
por uma causa os direitos para Portugal dos 
prestigiados 5 concursos do Grand Slam: 
Miss Mundo, Miss Universo, Miss Interna-
cional, Miss Supranacional e Miss Grande In-
ternacional. O Miss Portuguesa elege anual-
mente as mulheres portuguesas que 
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representam o nosso país nos principais 
concursos de beleza internacionais, repre-
sentando e possuindo os direitos para Por-
tugal para além dos 5 concursos do Grand 
Slam, outros 19 concursos internacionais de 
grande tradição e prestígio.
Depois de um ano em que o evento não se 

realizou, devido à pandemia de Covid-19, o 
concurso voltou, e voltou em grande. Foram 
22 as finalistas, vindas de várias partes do 
país e também do estrangeiro, que desfila-
ram no palco do Salão Preto e Prata: Cristina 
Carvalho, Cristiana Moreira, Beatriz Casalão, 
Lucia Lima, Sabrina Ribeiro, Nadini Macha-

do, Ana Machado, Erica Moreira, Debora 
Lopes, Inês Perestrello, Tatiana Ribeiro, Ana 
Teixeira, Filipa Lourenço, Theresa Agonia, 
Sandra Gonçalves, Valerie Abreu, Verónica 
Sousa, Lidy Alves, Oricia Santos, Mariana 
Marcelino, Rita Reis e Carolina Serra.
Antes de ali chegarem, as candidatas pas
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saram por um estágio cumprindo várias 
provas como desporto, fotogenia, talen-
to e elegância. De referir que, este ano, 
o estágio passou pela histórica vila da Ba-
talha, onde as finalistas finalistas ficaram 
alojadas no Hotel Villa Batalha. De segui-
da, rumaram uma vez mais para o Luso 
onde ficaram no Grande Hotel de Luso e, 
por fim, rumaram à vila de Sesimbra onde 
foram acolhidas no Hotel Four Points by 
Sheraton.
Com a sala cheia, o espetáculo começou 
com dois desfiles de trajes temáticos da 
Peris Costumes. Seguiu-se a atribuição dos 
títulos de Miss Popularidade a Rita Reis, 
Miss Desporto a Inês Perestrello, de Miss 
Talento a Verónica Sousa, Miss Elegância 
a Theresa Agonia e Miss Fotogenia a Lidy 
Alves. Definido o top 10, teve lugar o tra-
dicional desfile de vestidos de noite, uma 
criação do costureiro Micaelo. O espetácu-
lo foi abrilhantado com a performance dos 
artistas da Companhia Nacional de Baila-
do, Raquel Fidalgo e Francisco Morais e 
ainda com uma actuação do Dueto Crosso-
ver com Yolanda Soares e Bruno Correia.
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Com o aproximar do final da noite, o ner-
vosismo aumentava. O grande momento de 
se conhecer a Miss Portuguesa 2021 estava 
prestes a acontecer. Antes da grande re-
velação, foram eleitas Rita Reis, de Lisboa, 
como 1ª Dama de Honor e Miss Internatio-
nal Portugal; Ana Teixeira, de Gondomar, 
como 2ª Dama de Honor e Miss Suprana-
tional Portugal; Oricia Santos, da comuni-
dade portuguesa em Espanha, como Miss 
Universo e finalmente, Ana Ferreira, da 
Guarda, como Miss Grand Portugal.
O grande momento chegou e no enve-
lope estava o nome de Lidy Alves como 
Miss Portuguesa 2021. A representante da 
comunidade portuguesa em França vai, as-
sim, representar Portugal no concurso Miss 
World, que se irá realizar em Porto Rico de 
21 de Novembro a 16 de Dezembro de 2021.

Lidy Alves é a nova Miss Portuguesa
Lidy Alves mede 1,73 m, 25 anos e fala três 
idiomas (francês, português e espanhol), e 
apesar de ter começado o seu percurso na 
área de Marketing no setor do luxo, redirecio-
nou-se para a empresa familiar que tem filiais 
em França e Portugal. Apaixonada pela cultura 
e a tradição portuguesa, Lidy sempre foi muito 
próxima do seu país de origem. Amiga de toda 
a gente, sempre disposta em ajudar o próxi-

mo e bastante ligada às suas origens e família. 
Agora, está focada no seu mandato e, claro, na 
participação no Miss World.
Nasceu em França, mas o seu sangue e as 
suas raízes são 100% portuguesas, sendo 
filha de emigrantes. O pai, Fernando Alves, 
era natural de Montalegre, e a mãe, Maria 

da Conceição Alves, é natural de Idanha-a-
-Nova. Mesmo a residir e trabalhando em 
Paris, Lidy Alves mantém-se próxima da cul-
tura portuguesa, fazendo parte da direção 
do Grupo Folclórico Aldeias do Minho de 
Malakoff. No rescaldo da grande noite da 
sua vitória, Lidy Alves deu as primeiras im
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pressões na condição de Miss Portuguesa 
2021 em exclusivo à Lusopress.

Candidataste-te ao Concurso Miss Portugue-
sa França em 2019. Quais eram, na altura, os 
teus objetivos?
O primeiro objetivo era poder representar a 
nossa comunidade, que é enorme em Fran-
ça. Depois, tive a oportunidade de vencer o 
título de Miss Portuguesa França 2019 e, as-
sim, vir a Portugal. 

Ser Miss era um sonho de menina ou algo 
que surgiu mais recentemente?
Foi sempre um sonho de menina. Eu via o 
Miss France na televisão e desde então que 
era um sonho. Sonho esse que agora se tor-
nou realidade.

Com que expectativas chegaste ao Miss Por-
tuguesa?
Eu quando cheguei estava, acima de tudo, 
muito ansiosa. Era uma “estrangeira” que 
vinha de fora, apesar de haver outras me-

ninas de fora como eu. No total eramos 22 
meninas e cheguei com a expetativa de re-
presentar da melhor forma a nossa comu-
nidade, porque eu representava a França. E 
isso aconteceu, da melhor forma possível.

Como foram os dias de estágio, antes da gala?
Foram dez dias intensos. Dormíamos pouco, 
tínhamos muitas atividades durante o dia, e saí 
deste estágio completamente diferente. Mes-
mo que eu não ganhasse o título, já tinha ganho 
porque saí do estágio com mais maturidade e 
mais independência. Isto ajudou-nos muito.

Que dificuldades sentiste?
O facto de ser miss é muito difícil. Apesar de as 
pessoas acharem que é um mar de rosas, não 
é. Para começar, é muito difícil a nível físico, é 
muito intensivo. A nível psicológico, temos de 
ir muito mais além das nossas capacidades.

Como foi o convívio com as restantes candi-
datas?
Também estava ansiosa para as conhecer. É 

verdade que éramos concorrentes, mas sen-
timos um grande espírito de grupo, havia 
muita entreajuda entre todas. Adorei.

Saíste vencedora, sendo coroada Miss Portu-
guesa 2021. Estavas à espera?
Não esperava nada ganhar. A verdade é que 
sempre dei o meu melhor. Obviamente queria 
ganhar pelo menos um título, mas nunca pen-
sei ser a Miss Portuguesa 2021. Longe disso.

Como te sentes depois da vitória?
Ainda não acredito que aconteceu. Acordei, 
vi o telemóvel cheio de mensagens de apoio, 
e acho que só aos poucos me vou habituan-
do à ideia e começando a sentir o que é ser 
Miss Portuguesa.

Que mudanças este título vai trazer para a 
tua vida?
Muitas mudanças. Acho que a minha vida vai 
ser completamente diferente, vou ter muito 
mais objetivos. O primeiro é já representar 
Portugal no Miss World. Por outro lado, pen
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so que que sou, salvo erro, a primeira Miss 
Portuguesa que não reside em Portugal. 
Espero dar uma imagem positiva dos emi-
grantes. Eu nasci e toda a minha vida foi em 
França, mas Portugal está no coração e, para 
mim, sou portuguesa.

Como tem sido o apoio de familiares e 
amigos?
O apoio de todos eles foi espetacular. Tenho 
tido o apoio de toda a gente, sobretudo da 
comunidade portuguesa em França, seja por 
mensagens ou chamadas. Agradeço à minha 
família do fundo do coração, à minha mãe, 
à minha irmã e ao meu irmão e esta vitó-
ria vem de uma estrela que eu tenho lá em 
cima, que é o meu pai.

O que nos podes contar sobre o Miss World?
O concurso Miss World realiza-se em De-
zembro, mas começa com um estágio em 
Novembro. Ainda não tenho muitas infor-
mações, mas sei que vai ser muito intenso. 
Sinto-me pronta e só quero levar Portugal o 
mais longe possível.

Que sonhos tens para o teu futuro?
Pretendo continuar no ramo empresarial, 
com o negócio familiar, mas ser miss é ser 
uma voz das mulheres portugueses. Abraço 
a causa da violência doméstica e ser miss 
permite-me levar essa causa o mais longe 
possível para poder falar sobre esse tema.

Que conselho podes dar às futuras candida-
tas a Miss Portuguesa França?
Digo para não terem medo. Arrisquem, ins-
crevam-se no concurso, porque é um sonho 
mas que se pode realizar, com muito traba-
lho e com muita vontade. 

No final, Lidy Alves deixou uma mensagem 
especial para a comunidade portuguesa em 
França: “Esta faixa não é minha, é nossa”. L
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Lusopress | GASTRONOMIA

“A nossa boa e rica 
cozinha portuguesa”

Crónica de Victor Ferreira

ara continuarmos a nossa viagem ao reino das especiarias, 
condimentos, ervas aromáticas, legumes e vegetais, vamos 
mergulhar de novo na história das tradições culinárias, hoje 

vou vos falar da Vinha-d’alhos (vinhadalhos)
A vinhadalhos (vinha-d’alhos) é uma marinada típica de Portugal, 
que como o nome indica, é feita basicamente de vinho e alhos, mas 
contendo sempre sal, pimenta, louro, cebola e outros temperos, tais 
como o cominho e o colorau. 

Vinha-d’alhos (marinada)

É uma técnica culinária que consiste a fazer macerar os alimentos 
no vinho (tinto ou branco) alho, cebola, sal, pimenta, louro azeite e 
outros condimentos antes de serem cozinhados.

Muito utilizada na cozinha caseira, é uma das preparações culinárias 
que liberta o sentido criativo de quem a confeciona que, sem alterar 
a base, pode modificar os condimentos segundo o gosto ou a dispo-
nibilidade.

Existem manuscritos conventuais do século XVIII que atestam que o 
vinho, o sal e certos condimentos eram muito utilizados para mace-
rar os alimentos antes de cozinhados, mas  também para conservar 
as carnes.

A vinha d’alhos, oferece três características de muito interesse para 
a culinária porque permite:
- Reforçar e desenvolver o sabor dos alimentos.
- modificar a textura através da acidez tornando-os mais macios.
- permitir uma melhor conservação.

Se é verdade que a marinada de vinha-d’alhos preserva a qualidade 
dos produtos, ela deve ser equilibrada, uma vinha-d’alhos demasia-
do longa e muito rica em acidez, pode desnaturar os alimentos, é 
necessário encontrar um bom equilíbrio entre a acidez do vinho e do 
azeite com os outros componentes (condimentos).

A vinha-d’alhos na cozinha portuguesa é geralmente utilizada em 
peixes (filetes de pescada) e todas as carnes como: Coelho à Caça-
dor, Carne de Porco à Alentejana.

Habitualmente é preparada à temperatura ambiente e depois con-
servada entre 5 a 10 graus para evitar uma possível contaminação 
bacteriológica.

P

Para se obter um bom resultado com as carnes e peixes o tempo 
de emersão na vinha-d’alhos não deve ser inferior a 24 horas e os 
alimentos devem estar  mergulhados inteiramente no líquido e num 
recipiente hermético.

Em Portugal, a vinha-d’alhos deu origem ao vindalho, prato da Culi-
nária de Goa.

Os franceses são grandes consumidores de marinadas, existem vá-
rios tipos, mas na maior parte o vinho é substituído pelo limão e o 
alho e a cebola por ervas aromáticas, neste caso, o objectivo é de 
utilizar a acidez do limão e do azeite para cozer e perfumar os ali-
mentos.

Cabrito em vinha-d'alhos
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Receita do mês

Coelho frito, 
à Moda da Doroteia  

O tacho* onde a Chanfana deve ser assada é uma caçoila de barro preto de Molelos.
Depois de passada por água a ferver, corta-se a carne de cabra em peças que caibam na mão, sem peles e com 

menos gordura possível. 

  Para 4 pessoas

1 Coelho inteiro, 1/2 kg de Arroz, 2 cebolas, 6 dentes d’alho, 3 folhas de louro, 
azeitonas pretas (sem caroço), um raminho de alecrim (romarin), 1/2 L de vinho tinto , 1/2 L de azeite, 

25 cl de creme líquido (natas), 2 colheres de café de pimento d’espelette.

Preparação:
Corte o Coelho em pedaços pequenos e as cebolas em rodelas. Retire germe dos alhos e corte-os em fatias finas. Cubra o fundo 

dum recipiente com metade das rodelas de cebolas e dos alhos. Coloque o Coelho até cobrir tudo, regue com o vinho, depois com 
o azeite, tempere de sal e pimento d'espelette. Cubra o Coelho com as cebolas alhos restantes, junte as folhas de Louro. Cubra o 

recipiente e ponha no frigorífico 24 horas. Ponha uma frigideira larga em lume (forte) cubra o fundo com azeite e deixe ferver, 
escorra o Coelho e ponha a fritar até alourar bem dos dois lados retire e reserve (se necessário repita a operação). Coloque 

a vinha-d’alhos na frigideira e deixe a confitar as cebolas em lume brando 20 minutos.Retire as folhas de Louro,  junte as natas 
aumente o lume e deixe ferver. Volte a colocar o Coelho no molho e deixe cozer em lume não muito forte durante 20 minutos.

Coza o arroz, retire a água junte as  azeitonas cortadas em dados com um fio de azeite misture bem. No final tem duas opções ou 
passa (filtra) o molho como na (foto) para retirar as cebolas e alhos confitados, ou serve como está.

Dica: eu prefiro o molho sem o filtrar.

Apresentação:
Eu sirvo  o arroz à parte. Cobrir o fundo do prato com o molho e ponha o Coelho em cima, decote com azeitonas 

e um ramo de alecrim. Se preferir pode fazer acompanhar com puré de batata.

Aconselho para acompanhar o Coelho um Maximu’s tinto da Adega Alveirão (com moderação) que pode encontrar 
no Saveurs du Portugal à  4 Rue Wolfgang Mozart 76260 

Tel: 0139228962 Achères 
Bom apetite e até à próxima 

Feliz Ano Novo com muita saúde.

Este mês, a receita é parti-
cularmente especial. Pensei  
confecionar  o Coelho Frito 
que era, e é, uma das espe-
cialidades culinárias da Doro-
teia quando a conheci e que 
inspirou esta, ligeiramente 
diferente, que confeccionei 
para os leitores da Lusopress 
Magazine.
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Société familiale créée en 1988 spécialisée dans 
les travaux de réhabilitation et d’entretien 
du patrimoine pour les plus importants bailleurs sociaux.

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

Président : Christine FERNANDES DUCROT

Directeur Général : David FERNANDES

Directrice du pôle entretien : Sandra ALVES
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Lusopress | HORÓSCOPO

CARNEIRO (21/3 a 20/4)
Tem uma visão clara das coi-
sas e vê o que fazer. Feliz 
quando no controle, você 
desfruta lidando com coisas 
praticas.

Não muito emotivo você é objectivo, siste-
mático, e confiável - disciplinado.

TOURO  (21/4 a 20/5)
Temos aqui a real paciência, 
pronto para responder aos 
desafios do mundo e cons-
truir algo sólido; qualquer 

teoria tem que  ser posta em prática: assim é 
Touro.  O Touro torna o seu campo fértil. Um 
ouvido atento e pronto.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Ama investigar, procurar, 
e explorar. Você também é 
comunicativo por qualquer 
meio: falando, escrevendo, 

nos meios de comunicação... mesmo quan-
do faz amor. É um  pouco superficial mas aí 
está a sua contribuição para o mundo: novi-
dades
 .

CARANGUEJO 
(21/6 a 20/7)
É uma pessoa muito sen-
sível que depende de sen-

timentos e intuição para se virar na vida. 
Possuindo um grande bom senso, você é 
sempre pratico e pé-no-chão. Você pode 
amar, cozinhar, ver as coisas crescerem e a 
música.

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12 )
É sempre extrovertido, 
franco, e mesmo rude 
às vezes indo directo ao 
assunto. Sempre em mo-

vimento, você é um viajante no mundo e na 
mente – filosofia e religião.
Aberto, amigável, e bem visto pelo publico.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 a 20/1)
Vá à luta! Entre em acção 
agora e faça perguntas 
depois, porque é um líder 
nato, sempre o primeiro 
e nunca temeroso de ir 

sozinho.O seu sentido de missão faz de você 
impulsivo, algumas vezes imprudente nas 
suas acções.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Pessoa de mente aberta, 
democrático, entusiástico, 
e tem um senso de missão 
bem definida.

Acima de tudo você é progressista e gosta 
de pôr em prática aquilo que for bom para 
todos.
Seu altruísmo  pode parecer com frieza.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Você é aquele que su-
porta o sofrimento, está 
apto para suportar um 
monte de injúrias pelas 
suas crenças e ideais. 

Neste sentido você é orientado para o futuro. 
Você é intuitivo e sente-se em casa  com as coi-
sas psíquicas e psicológicas. 

LEÃO (21/7 a 22/8)
Você é extrovertido, sempre 
entusiástico, optimista, e gene-
roso. Sempre o líder, se não o 
centro de qualquer grupo, é im-

possível ignorar suas fortes emoções. É or-
gulhoso de si mesmo e de suas conquistas.
Dramático e feliz de simplesmente estar 
vivo.

VIRGEM  (23/8 a 22/9 )
Tem uma natureza compas-
siva. Interessado em ser-
vir os outros, preocupa-se 
pelo bem estar deles. Gosta 
de tomar conta de tudoe é 

sempre útil, salvando, consertando e   res-
taurando. Sente -se bem sendo responsável 
e ajudando os outros.

BALANÇA (23/9 a 22/10)
As suas palavras chave são 
responsabilidade, e rela-
cionamento – responsabili-
dade é a habilidade de res-
ponder. 

É capaz de se encontrar a si mesmo nos 
outros, nos relacionamentos, mais do que 
estando sozinho – espelha-se  nos outros. 
Você tem a capacidade de ser pacífico.

ESCORPIÃO 
(23/10 a 21/11)
Sabe como dizer “não” e ficar 
sem, se for necessário. Inten-
so e algumas vezes como que 
possuído por uma força sem 

controle, é capaz de ver através do coração 
das coisas.
Raramente interessado em refinamentos.
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Proteja-se

Distanciamento 
social

Use máscara 
em locais 
fechados 

Lusopress | NECROLOGIA

Falecimento
Faleceu no passado dia 11 de janeiro de 2022 
José António Gil que contava 84 anos de idade.

José António Gil, grande empresário da nossa 
comunidade, nasceu no dia 21 de junho de 1937 
e emigrou para França no ano de 1957, 
com 20 anos onde trabalhou até 1998. 

A Lusopress expressa os seus sentidos sentimentos à família 
enlutada.
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