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Lídia Sales — lidiasales@gmail.com

ste ditado muito antigo, significa simples-
mente que a vida é curta e que devemos 
aproveitar os bons momentos. Quanto ao 

Carnaval serem três dias, não é verdade, poderá ser 
comprovado no artigo «As tradições do Carnaval em 
Portugal», de norte a sul, em várias localidades, do 
continente às Ilhas, as festividades do Carnaval duram 
mais que três dias, envolvem muitas pessoas para a 
preparação e realização. Aconselho, para quem gosta 
de participar nesta festa, vivida com intensidade antes 
do período da Quaresma, que visite a Ilha Terceira nos 
Açores, onde o Entrudo é vivido de maneira diferente 
de todas as outras localidades.

E como a vida não é só Carnaval, porque não aprovei-
tar a sugestão apresentada nestas páginas, e viajar 
até Chantilly, e relaxar no Hyatt Regency Hotel?

O Cônsul Geral António Moniz, acabou a sua missão 
em Paris, Cabo Verde é o próximo destino, onde será o 
representante de Portugal desempenhando o cargo de 
Embaixador. A Lusopress, e creio que será extensivo a 
toda a comunidade portuguesa que teve o privilégio de 
conhecer o Cônsul António Moniz, deseja sucesso no 
seu novo cargo.

Boa leitura e bom Carnaval 

E                                       

«A vida são 
dois dias e o 

Carnaval são três»
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Grupo DSA, 
de Arlindo dos Santos, 

é líder em França 
em revestimento 

e renovação de fachadas
Foi em Vale de Cambra que nasceu Arlindo dos Santos, 

mas é em França que este empresário de sucesso tem construído 
o seu percurso de vida. Há praticamente quatro décadas em território 

francês, Arlindo continua a ser o mesmo homem “humilde” e “honesto”, 
que deixou o país para procurar melhores condições de vida. 
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rlindo dos Santos chegou a França 
em Dezembro de 1980, depois de 
uma viagem que demorou quase 

dois dias. Pisou o solo francês com precau-
ção, com medo de não encontrar ninguém 
à sua espera, com receio do território des-
conhecido. A única certeza que trazia na 
mala é que era um bom trabalhador. Ape-
sar da tenra idade, com 18 anos já mostrava 
ser incansável, responsável, íntegro e, se 
em Portugal era um bom trolha, em França 
também seria um bom maçon. Arlindo dos 
Santos começou a trabalhar para empresas 
de construção, dando provas da sua quali-
dade e, em Abril de 1987, decidiu lançar-se 
por conta própria criando a DSA, um grupo 
luso-francês, especializado na renovação e 
revestimento de fachadas. Começou apenas 
com três empregados, marcando presença 
em todas as frentes de trabalho, mas hoje 
já tem mais de 690 funcionários e é no es-
critório, entre telefonemas e reuniões, que 
vai passando os seus dias. Arlindo dos San-
tos lembra que as funções mudaram, mas 
continua a ser o mesmo homem. De calças 
de ganga e camisa, vai-se mantendo próxi-
mo dos seus funcionários e defende que só 
trabalhando em equipa uma empresa pode 
crescer. Quer continuar a ser como aquele 
rapaz que, no Inverno de 1980, percorreu 
com cautela as ruas de Paris e como o em-
presário que hoje prefere estar ao nível dos 
seus trabalhadores do que mostrar um car-
ro novo. 

A infância em Vale de Cambra
Os pais “trabalhavam na agricultura em Vale 
de Cambra como a maior parte das pessoas 
naquele tempo”, por isso todas as manhãs ia 
ajudá-los para o campo. Na escola “era raro 
estar com atenção”, mas infelizmente “re-
gistava muito bem o que a professora dizia 
e, quando os resultados dos exames saíam, 
era sempre um dos melhores alunos”. As 

A boas notas nunca impressionaram em casa, 
até porque os pais de Arlindo não queriam 
dar diferentes oportunidades de ensino aos 
cinco filhos, apesar da diferença de idades 
que os separava. “Eu era o mais novo de cin-
co irmãos, tinha 18 anos de diferença da mi-
nha irmã mais velha, mas o meu pai não viu o 
mundo mudar. Em 20 anos muda muita coi-
sa, mas ele decidiu para mim o mesmo que 
para os outros irmãos. Não importava qual 
era o mais esperto porque tivemos todos as 
mesmas oportunidades. Era, de facto, uma 
educação rígida, mas até fez bem porque 
fez de nós mais homens, ensinou-nos o que 
é a vida hoje e aprendemos a dar valor a 
quem nos deu educação”, lembra.
Arlindo dos Santos andou seis anos na esco-
la e, com 13 anos, foi trabalhar como serven-
te para a construção civil. Também gostava 
de jogar à bola e fez parte do plantel do Vila 

Cambrense, mas confessa que tinha pouco 
tempo para os treinos. Todos os dias, antes 
de agarrar na pá e na picareta, Arlindo dos 
Santos trabalhava também com a enxada e 
ajudava os pais na agricultura. “Naquela al-
tura os tempos eram outros e nós tínhamos 
que trabalhar. Eu não gostava muito da agri-
cultura, mas era obrigado porque era assim 
e mais nada”, diz-nos. Durante o verão, no 
mês de Maio ou Junho, tinha que me levan-
tar cedo e depois ia trabalhar às oito horas. 
Quando digo cedo, digo às cinco da manhã”. 
Apesar do esforço, Arlindo confessa que 
foi sempre ambicioso, desde criança. Não 
gostava de se sentir dependente dos pais, 
por isso, quando surgiu a oportunidade de 
trabalhar em França, no início da década de 
80, nem pensou duas vezes. “Eu sempre fui 
uma pessoa, desde pequenino, que queria 
trabalhar para mim e queria ganhar dinheiro 
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e, ao mesmo tempo, queria ser independen-
te. Não queria depender de ninguém porque 
quando nós não temos dinheiro, depende-
mos sempre de alguém”, sublinha. Com ape-
nas 18 anos preparou os papéis e emigrou, 
acompanhado apenas pela ambição de en-
contrar uma vida melhor.

A chegada a França
A viagem de Arlindo dos Santos demorou 
quase dois dias e chegou a Paris em Dezem-
bro de 1980, num dia frio de Inverno. “Eu 
cheguei cá no dia 5 ou 6 de Dezembro de 
1980. Sei que nós demorámos quase dois 
dias a chegar e, naquela altura, o meu medo 
era não encontrar ninguém quando aqui 
chegasse. Hoje, muitas pessoas, quando 
vêm para cá já têm tudo arranjado, mas anti-
gamente não havia nada preparado. Naque-
la altura, felizmente ou infelizmente, não 
era como hoje, mas também por um lado foi 
bom porque eu acho que foi assim que nós 
conseguimos ser grandes e amadurecer um 
bocadinho para lutar”, recorda. Inicialmente 
foi viver para casa de um dos irmãos que já 
estava em França com a família e começou 
a trabalhar com ele nas obras. Em 1984 a 
firma fechou e Arlindo integrou a primei-
ra equipa de uma nova construtora, criada 
pelo mentor e director da antiga empresa de 
construção. Durante três anos, Arlindo foi 
um trabalhador exemplar e, em 1987, sentiu 
que podia dar um salto maior e lançou-se 
por conta própria. “Em Abril de 1987 orga-
nizei-me e comecei a trabalhar sozinho. Foi 

no dia 6 de Abril de 87 que nasceu o nome 
“Enterprise de Ravalement dos Santos Arlin-
do, começando aí a aventura”. Depois, mais 
tarde, no dia 1 de Janeiro de 1989, eu criei 
a SARL DSA, surgindo o nome DSA. Come-
cei com dois empregados, aumentou para 
três e, em 89, já devíamos ser uns 15 e era 
melhor ser uma SARL do que uma empresa 
individual”, explica. 
Actualmente, o grupo é considerado um lí-
der em França no mercado do revestimento 
e renovação de fachadas, dando trabalho 
diariamente a 750 pessoas. O grupo está se-
diado em Massy, nos arredores de Paris, mas 
chega até Bordéus, Toulouse e Marselha. 
“Fazemos revestimento de fachadas, tudo o 
que é exterior dos prédios e pavilhões. Foi o 
que me ensinaram quando cheguei a Fran-

ça”, conta.
Já são mais de 30 anos em que a empresa de 
construção cresceu muito, mas Arlindo dos 
Santos não mudou praticamente. Continua 
a ser o mesmo homem “humilde”, “hones-
to”, que deixou o país para procurar me-
lhores condições de vida e hoje lembra que, 
no dia em que assinalou os 30 anos da sua 
empresa, vários amigos fizeram questão de 
sublinhar o seu “trabalho” e “personalida-
de”, recebendo até uma visita inesperada. 
Arlindo contou-nos, emocionado, que o seu 
antigo patrão, o chefe que deixou em 1987, 
foi visitá-lo e também lhe deu os parabéns 
pessoalmente. “É sinal que eu fui correcto 
com ele porque devem existir poucas pes-
soas que fazem isso. Eu nunca lhe tirei clien-
tes e o meu orgulho é esse. 30 anos depois 
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fazer isso é sinal que há uma lealdade fora 
de série. Às vezes quando um empregado 
sai de um patrão e se lança por conta pró-
pria, procura logo um cliente em comum e 
tenta sempre passar por cima das pessoas 
que o ajudaram, mas eu acho que não se 
deve ser assim”, afirma.

A confiança conquistada com humildade
O Grupo DSA começou a trabalhar para vá-
rios promotores conceituados e, neste mo-
mento, apresenta uma carteira de clientes 
de destaque. Arlindo afirma que conquistou 
“a confiança desta empresas com humil-
dade” e alguns dirigentes ja são amigos de 
longa data. “Eu conquistei a amizade e a 
confiança deles, mas depois também tinha 
que fazer o trabalho com qualidade porque 
as amizades é uma coisa, mas o trabalho é 
outra”, lembra. São 32 anos de sucesso, em 
que o segredo é “a gente ser correcto, sério, 
amigo dos clientes e dos empregados, por-
que o sucesso vem muito graças aos funcio-
nários. O início não foi fácil, os clientes nem 
sempre eram sérios, mais tarde tivemos de 
escolher os melhores, e avançar com os me-
lhores. Mas também sem os empregados 
não era nada também, por isso dou muito 
valor para eles”.
Em 2004, a empresa abandonou a sede lo-
calizada na comuna de Cachan, no depar-
tamento Val-de-Marne, e mudou-se para 
Chilly-Mazarin. Actualmente, o grupo tem 
novas instalações situadas em Massy, nos 
arredores de Paris e várias agências espalha-
das pela França. Para além da sede, a DSA 
tem uma agência em Roquefort-la-Bédoule, 
uma comuna próxima de Marseille, em Ey-
sines, a poucos quilómetros de Bordéus, e 
ainda em Toulouse. O crescimento do grupo 
é mais do que evidente, mas o empresário 
garante que não mudou a sua postura, nem 
personalidade. Hoje já não trabalha nas 
obras é certo, mas também não coloca uma 
gravata capaz de o distanciar dos seus tra-
balhadores. Arlindo prefere vestir a camiso-
la do grupo e ser igual em todos os aspectos. 
“Eu quero ser um patrão cinco estrelas no 
terreno, não no modo de viver ou no modo 
de vestir. Há chefes que gostam de vestir de 
uma certa maneira e outros que gostam de 
estar mais perto dos empregados. Eu gosto 
de estar mais perto dos empregados e tal-
vez seja por isso que consigo mais deles. É 
como uma união”.
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O futuro
Arlindo sabe que “só a coragem e a vonta-
de das pessoas é que podem mudar a vida”. 
Foi a sua determinação e coragem que o 
fizeram avançar. Mas, hoje, vê grandes pro-
blemas na sua área de actividade. “Cada vez 
há menos coragem para trabalhar nas facha-
das, o futuro será complicado. É uma área 
difícil, um trabalho um pouco sujo, pouco 
apetecível para os mais jovens”, conta. 
Os dois filhos de Arlindo, Juliette e Roméo 
dos Santos, já fazem parte da empresa. Ju-
liette foi trabalhar para a DSA depois de ter 
tirado um mestrado em Finanças e actual-
mente é coordenadora financeira da empre-
sa. Já Roméo dos Santos está mais focado 
na projecção do grupo e pretende levar a 
DSA até “novos segmentos”, alargando as 
suas competências. Mas, apesar do orgulho 
que sente ao vê-los empenhados na empre-

sa que fundou, Arlindo não quer impor o 
testemunho e prefere deixá-los seguir o seu 
próprio caminho. “Gostava de lhes passar o 
testemunho claro, mas isso é uma coisa que 
por enquanto não posso prever ou impor. 
Os filhos não podem seguir os passos dos 
pais, podem ter outros percursos melhores 
ou idênticos. Para mim gostar é uma coisa, 
obrigar é outra e eu não quero fazer isso. 
Não os quero forçar a nada e quero que eles 
sigam o seu caminho normal”, refere.
A “Entreprise dos Santos Arlindo” começou 
apenas com três empregados, mas determi-
nados e com vontade de avançar. O tempo, 
fez o negócio evoluir. Hoje, as ideias passam 
pela consolidação. “A ideia é conciliar a DSA, 
que fosse ainda mais forte, manter os fun-
cionários todos, e que continuem a traba-
lhar com gosto, para que tenham um futuro 
melhor”, conta. L



11



12

Cônsul António Moniz 
de partida de Paris
Entrevista de balanço da sua missão

Lusopress | ENTREVISTA

uando chegou, em 2015, que ima-
gem prévia tinha da comunidade 
portuguesa em França? Que dife-

renças encontra agora, passado quatro 
anos?
Eu quando cheguei há quatro anos atrás 
a imagem que eu tinha de comunidade 
era aquela que me tinha sido transmiti-
da pelos meus antecessores e, portanto, 
era uma imagem muito positiva, uma 
imagem de uma comunidade muito nu-
merosa, mas simultaneamente muito 
bem estabelecida em França, uma ima-
gem de uma comunidade trabalhado-
ra, que é muito bem aceite neste país e 
cujos filhos, em muitos casos, se sentem 
completamente integrados. Passados es-
tes quatro anos, para dizer a verdade, a 
minha imagem não mudou assim grande 
coisa, porque tudo aquilo que me tinham 
dito, que me tinham informado eu pude 
comprovar quando aqui cheguei. Por-
tanto vou-me embora com uma imagem 
muito positiva da comunidade portugue-
sa em França, designadamente da área 
de jurisdição onde me encontro, sendo 
certo que em todas as áreas da minha 
zona consular a imagem que eu tenho da 
comunidade é mais ou menos parecida 
também.

António Moniz foi Cônsul Geral de Portugal, em Paris, desde Novembro de 2015. 
O diplomata passou aproximadamente quatro anos ao serviço da comunidade 
portuguesa aqui residente. Anos de intenso trabalho, que resultaram, como diz, 
numa melhoria dos serviços consulares. 
Segue-se uma nova missão, agora como Embaixador de Portugal em Cabo Verde. 
Numa entrevista de balanço à Lusopress, António Moniz 
começou por destacar a vitalidade da comunidade portuguesa. 

Q Que balanço faz desta sua missão?
Neste momento já são quatro anos e dois 
meses  [à data da realização da entrevista 
- Janeiro 2020] e eu não sou a pessoa mais 
adequada para fazer o balanço da minha 
actividade, mas o que eu posso dizer é que 
encontrei aqui um corpo de funcionários 
consulares muito motivados que estão sem-
pre prontos a dar o seu melhor. Ainda agora 
neste período muito difícil que foi o mês de 
Dezembro, agora está um pouco melhor em 
Janeiro, mas tive oportunidade de compro-
var que são realmente funcionários excelen-
tes. Posso dizer que em Dezembro tive aqui 
funcionários que acordavam às 4h da manhã 
para poderem entrar ao serviço às 8h30 
devido aos grandes constrangimentos de 
tráfego aqui em Paris. Portanto, de uma for-
ma global o balanço que eu faço é positivo, 
acho que houve uma modernização dos ser-
viços consulares. Neste momento eu penso 
que não há nenhum equipamento aqui no 
consulado que não tenha sido mudado ao 
longo destes quatro anos, estamos agora a 
instalar novos quiosques no cartão de cida-
dão e no passaporte, foi possível também 
fazer obras como devem ter comprovado 
à chegada ao Consulado, onde tivemos que 
mudar  todas as coberturas, tivemos que 
restaurar e limpar as fachadas, houve um 
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conjunto muito significativo de obras que 
foi feito. O apoio que foi dado à comuni-
dade penso que no geral também foi bom, 
porque os prazos das marcações, apesar de 
tudo, baixaram bastante, o número dado au-
mentou tal como a receita consular, e isso 
também é indicativo que houve uma maior 
actividade consular. Por outro lado, também 
faço um balanço muito positivo no que res-
peita à coordenação com os outros serviços 
do Estado aqui em Paris. Eu gostaria de re-
cordar que Paris é a única  cidade do mundo 
onde nós temos uma Embaixada e também 
um Consulado-geral que é equiparado a uma 
chefia de missão. Posso dizer que ao longo 
deste período, as relações com a Embaixada 
foram sempre as melhores, quer dizer, nós 
trabalhamos em uníssono, apenas como 
se fossemos uma entidade e o embaixador 
Jorge Torres Pereira tem feito um trabalho 
extraordinário. Ele tem visitado todas as 
áreas consulares em França, ele tem sabido 
coordenar muito bem com os cônsules ge-
rais e, ainda ontem, tivemos uma reunião 
relevante com todos os cônsules, cônsules 
honorários e vice-cônsules que se encon-
tram em França e, portanto, essa vertente 
é muito significativa porque é apenas com 
este trabalho de coordenação de todas as 
instituições do Estado que se conseguem 
melhores resultados.

Qual foi a maior dificuldade que sentiu nes-
ta sua missão?
A maior dificuldade talvez tenha sido o trân-
sito em Paris, porque realmente como eu 
me apercebi quando aqui cheguei, os quiló-
metros pouco interessam,  o que interessa é 
o tempo nos percursos que se fazem. Real-
mente, agora em Dezembro, para ir a Pon-
tault-Combault que fica apenas a 20km de 
Paris chegamos a demorar três horas para 
lá e depois  três horas para regressar. Mas 
também devo dizer, acho que é importan-
te sublinhar, que os meus contactos a nível 
das autoridades francesas foi, sobretudo, a 
nível das câmaras municipais, e posso dizer 
sem qualquer margem para dúvidas, que 
da parte das autoridades francesas sempre 
encontrei uma grande abertura, uma gran-
de vontade de apoiar, uma grande vonta-
de de trabalhar em conjunto, uma imagem 
muito positiva das nossas comunidades. 
Acho que, praticamente em todas as áreas 
que eu visitei, os presidentes de câmaras e 
as autoridades francesas são de uma quali-
dade excepcional e facilitaram também esta 
minha missão porque há situações em que 
nós temos que lhes pedir apoio, como é o 
caso das presenças consulares. Recordo que 
temos presenças consulares permanentes 
em Orleãns e em Lille, temos também um 
escritório consular em Nantes, temos um 

(...) “as relações com 
a Embaixada foram 
sempre as melhores, 
quer dizer, 
nós trabalhamos 
em uníssono, 
apenas como se fossemos 
uma entidade e 
o embaixador Jorge Torres 
Pereira tem feito 
um trabalho extraordinário”.
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Consulado Honorário em Tours, e da parte 
das autoridades francesas sempre houve 
esse espírito de cooperação e de quererem 
cooperar com o consulado duma forma mui-
to estreita.

Do ponto de vista cultural, o Consulado foi 
um ponto de promoção, mas pensa que 
pode ter ainda mais um papel activo?
Ainda ontem o senhor Embaixador dizia 
isso durante a reunião anual que tivemos de 
coordenação como já referi, os consulados 
têm um papel importante também na área 
da diplomacia cultural. Isso vem previsto 
na própria legislação portuguesa do regu-
lamento consular e aqui em Paris, dada a 
riqueza cultural desta cidade, eu penso que 
deve ser a cidade do mundo onde há uma 
actividade cultural mais activa e mais ele-
vada, é evidente que tem que haver uma 
conjugação de esforços para levar a cabo e 
a bom porto todos os projectos. O consula-
do, juntamente com a Embaixada, têm feito 
um esforço. O consulado mais na parte de 
apoio aos eventos da comunidade para ir ao 
encontro dos pedidos que me são feitos e 
das expectativas que são realizadas. Eu acho 
que toda a gente pode testemunhar que ao 
longo destes quatro anos foram dezenas as 
actividades culturais que tiveram aqui lugar 
no consulado. Nós temos muito pedidos e 
temos procurado sempre dar uma respos-
ta positiva. Eu recordo também que há um 
regime muito importante de apoios ao mo-
vimento associativo que é, de certa forma, 
controlada pelo consulado, também o pró-
prio cônsul-geral tem que dar o seu parecer 

relativamente aos projectos que são apre-
sentados. Muitos desses projectos são da 
área cultural, também há outros projectos 
da área da cidadania e de outras áreas, mas 
também posso dizer que ao longo dos últi-
mos três anos nós triplicamos os apoios em 
valor monetário. Portanto, neste momento, 
já ultrapassa as duas centenas de milhares 
de euros, penso que é um apoio significativo 
para as nossas associações e para a comuni-
dade portuguesa. Gostaria também de subli-
nhar o papel das associações como agentes 
não apenas na área cultural, mas que têm 
uma vertente muito relevante, algumas de-
las, na área do ensino do português, outras 
também no apoio à comunidade e que têm 
um papel de extremamente importante jun-
to das autoridades locais e dos contactos de 
são feitos com a comunidade portuguesa.

Consegue identificar o momento mais mar-
cante que teve aqui ao longo deste tempo?
Sabe que para um diplomata e para um che-
fe de missão é sempre muito gratificante ter 
a  avisita das autoridades oficiais portugue-
sas. O senhor Presidente da República, como 
sabe, esteve cá. Visitou o consulado no ano 
passado e penso que foi um momento muito 
marcante, ele esteve aqui para visitar uma ex-
posição que tinha sido organizada pelo con-
sulado, pela Embaixada, e pela Assembleia da 
República e foi realmente um grande gosto 
recebê-lo cá. Aliás, também as outras visitas 
do senhor Primeiro-Ministro para inaugurar o 
Espaço Cidadão que é o primeiro serviço de 
Espaço Cidadão fora de Portugal, foi inaugu-
rado aqui no consulado em 2016 e também a 

visita das outras entidades oficiais . O senhor 
Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve cá 
duas vezes no ano passado e para não falar 
nas inúmeras visitas dos Secretários de Esta-
do das Comunidades Portuguesas.

Agora que conselhos pode deixar ao seu 
sucessor?
O conselho que eu lhe posso deixar é que 
tenha um espírito de abertura grande rela-
tivamente à comunidade. Eu quando digo 
comunidade na realidade são comunidades 
porque há vários tipos de comunidades 
aqui em França, isso também depende um 
pouco das gerações em que nos situamos. 
Os portugueses da primeira geração têm 
características um pouco diferentes dos que 
já são de segunda e terceira geração, mas 
no geral eu acho que é importante é de vir 
para cá com o espírito de abertura, de parti-
cipar, de apoiar, de fazer o melhor possível 
aqui no consulado porque isto é um traba-
lho burocrático muito intenso, todos os dias 
nós temos 600/700 pessoas que vêm aqui 
ao consulado, para além das solicitações 
que são feitas por outra via. Mas, apesar de 
tudo, que faça também o esforço para fora 
das horas do consulado e também muito aos 
fins-de-semana para participar nos eventos 
organizados pela associações, acho que é 
uma vertente bastante importante. Por ou-
tro lado, para não descuidar os aspectos 
relativos à diplomacia económica e à diplo-
macia cultural, à questão do português, a 
promoção da língua portuguesa, que são as-
pectos de extrema importância em qualquer 
consulado, não apenas aqui Paris.
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o lado de outras sete nações, Portugal foi 
posto à prova no XVII Congresso Europeu 
de Confrarias Vínicas e Gastronómicas, que 
decorreu entre 8 e 10 de novembro no Algar-
ve, mas foi Leiria que arrematou o topo do 
pódio na categoria de melhor “produto arte-
sanal”, com a tradicional Morcela de Arroz. 
Ao lado da “Terrine de Volailles aux Marrons 
de Redon”, de França, e da “Tarte au Cras-
tofé”, da Bélgica, o enchido à base de arroz, 
tripa, carne e sangue de porco foi escolhido 
como “Melhor produto europeu de 2019” 
por um júri selecionado pelo Conselho Euro-
peu de Confrarias (CEUCO), organizador da 
iniciativa.
Em sua 12ª edição, o evento manteve a pro-
posta de promover produtos agroalimenta-
res de diferentes países da União Europeia 
e elegeu destaques em 14 categorias, tendo 
como tema principal os “Sabores do mar 
português”. 
Apresentado pela Confraria Gastronómica 
Pinhal do Rei e da Morcela de Arroz – Leiria, 
o produto típico leiriense recebeu pela pri-
meira vez uma distinção no congresso em 
que participa anualmente. Quem se encar-
regou de fazer chegar os cerca de 30 quilos 
de Morcela para degustação dos presen-
tes foi Armínio Azevedo, nome que, desde 
2008, está a frente da confraria regional. “A 
Morcela de Arroz de Leiria está mais rica”, 
repetiu ao REGIÃO DE LEIRIA o que disse na 
ocasião da entrega do prémio. “Também fiz 
uma comparação”, continuou: “A Morcela 
de Arroz está para a economia gastronómi-
ca da região de Leiria, como o turismo está 
para a economia gastronómica de Albufei-
ra”, reafirmou, contente. L
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Será agora Embaixador de Portugal em 
Cabo Verde. Como está a encarar esta sua 
nova missão?
Estou a encarar de forma muito positiva 
como um novo desafio na minha carreira. 
Eu lembro-me que há uns anos atrás tive um 
chefe de missão que me dizia que os diplo-
matas tinham várias vidas, porque para cada 
posto onde eram colocados tinham que se 
adaptar e tinham que renascer porque ge-
ralmente as funções são diferentes. Eu acho 
que em Cabo Verde as funções vão ser um 
pouco diferentes do que aqui em Paris, des-
de logo porque a comunidade portuguesa 
é menos numerosa, e os contactos ao nível 
político, ao nível das autoridades centrais 
do Governo vão ser muito relevantes. Ago-
ra, de qualquer forma, o objectivo comum 
é sempre promover a imagem de Portugal 
e trabalhar com grande motivação para o 
Estado português. Acho que é uma grande 
honra para o diplomata e para qualquer fun-
cionário público.

A completar os últimos dias na capital france-
sa, António Moniz despede-se agradecendo o 
trabalho da equipa que o acompanhou, mas 
também enaltecendo o papel da comunidade. 
No que respeita à equipa, como eu já disse, 
é uma equipa excelente e a minha mensa-
gem é de um grande agradecimento. Como 
sabem, o Consulado Geral em Paris ganhou 
ao longo destes quatro anos um novo Côn-
sul-geral adjunto que tem tido um papel 
muito relevante  e determinante, tem dado 
realmente um grande apoio. Também as ou-
tras chefias, o chanceler Leonel Rebelo que 
trata de toda a parte da contabilidade e da 
parte organizativa aqui do Consulado, mas 
também todos os outros coordenadores, 
como o doutor Joaquim Rosário que me deu 
um apoio extremamente importante no que 
respeita ao apoio às associações. A doutora 

Suzete Simões na parte jurídico-social, infe-
lizmente perdemos recentemente porque 
teve que se reformar a doutora Regina, mas 
para todas as outras coordenações do con-
sulado e todos os funcionários um grande 
grande agradecimento da minha parte por-
que, como eu já disse, são um corpo excep-
cional de funcionários. No que à comunidade 
também um agradecimento, porque eu pen-
so que ao longo destes quatro anos eu e o 
consulado procuramos dar apoio a essa co-
munidade, mas por outro lado também tive-
mos um feedback muito positivo por parte 
da comunidade. Eu não me lembro de uma 
única ocasião em que o consulado tenha pe-
dido o apoio a este ou aquele devido a de-
terminadas circunstâncias e que nunca nada 
nos foi recusado, pelo contrário. Estou muito 
grato também por toda a atenção dada pela 
forma como têm trabalhado aqui em Fran-
ça, pela forma como são reconhecidos pelas 
autoridades francesas, pelo povo francês 
e pela forma muito positiva como têm sido 
integrados aqui em França. Por outro lado, 
a promoção da própria imagem de Portugal 
que a comunidade dá e prova disso são os 
números relativamente ao turismo francês, 
aos franceses que neste momento estão a 
comprar casas em Portugal, que estão a in-
vestir em Portugal, o que é também o reco-
nhecimento da boa imagem têm de Portugal 
e dos portugueses.

A Lusopress agradece o seu trabalho e dese-
ja-lhe boa sorte na sua próxima missão.
Boa sorte e muito obrigado também à Luso-
press porque tem feito um trabalho muito 
bom ao longo destes anos, e eu próprio sou 
testemunha de toda a cobertura que vocês 
têm feito, e de vossa actividade muito aglu-
tinadora de tudo o que se passa na comuni-
dade portuguesa e da valorização que dão a 
essa comunidade também. Obrigado. L

“Boa sorte e muito obrigado também à Lusopress 
porque tem feito um trabalho muito bom ao longo 
destes anos, e eu próprio sou testemunha 
de toda a cobertura que vocês têm feito” (...)

Lusopress | ENTREVISTA
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Relaxe no 
Hyatt Regency Chantilly, 

um projecto bem português, 
que faz sucesso em França

posta arrojada. Foi a expressão 
que Artur Brás encontrou para 
descrever o seu mais recente pro-

jecto: O Hyatt Regency Chantilly. Conhe-
cido homem do sector da construção e 
promoção imobiliária, gerir um hotel não 
estava propriamente nos seus destinos, 
mas a oportunidade surgiu e Artur não a 
deixou fugir. 

Uma vida discreta, mas de sucesso
Artur Mateus Brás é o seu nome comple-
to, mas hoje é conhecido em França ape-
nas por Arthur Brás. Oriundo de Vieira 
do Minho, onde nasceu em Outubro de 
1948, Artur teve uma infância semelhan-
te às crianças daquela altura. Sente que 
foi um privilegiado por, aos 11 anos, ter 
tido a oportunidade de ir estudar para 
Braga, aquilo que designa pelo começo 
da sua vida. Em Braga esteve até aos16 
anos, onde completou o 5º ano na Escola 
Industrial Carlos Amarante. Assume que 
foi o momento mais difícil da sua vida, 
vinha apenas cerca de quatro vezes por 
ano a casa. Na altura, estava numa famí-
lia de acolhimento. Era filho de lavrado-

Artur Brás é um nome incontornável na região de Chantilly, em França.
Com um grupo sólido de empresas de construção e promoção imobiliária, 

o seu mais recente projecto saiu fora da sua zona de conforto:
 trata-se do Hyatt Regency Chantilly, um hotel de quatro estrelas.

A

res e, por isso, também aqui tinha de ajudar 
no cultivo das terras, apesar de gostar muito 
de brincar e de ser acarinhado pelas pessoas 
de idade que o rodeavam. Aos 17 anos, deci-
diu emigrar para França, por causa da guerra 
das colónias portuguesas. Já em território 
francês, apesar de não conhecer ninguém, a 
sua ambição permitiu que rapidamente cres-
cesse profissionalmente. “Comecei na cons-
trução, como muitos, era o nosso ponto de 
partida. Em pouco tempo, cerca de meio 
ano, consegui chegar a encarregado. Falava 
um pouco de francês, o que terá facilitado a 
minha integração. Pouco a pouco, fui subin-
do de escalão. Cheguei a encarregado geral 
com 20 anos, condutor de trabalhos com 23 
e a director de agência com 26 anos. Sempre 
com ambição”, recorda.
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Aos 27 anos regressou a Portugal, com a 
ideia de aqui se fixar de vez. Realizou vários 
investimentos em Vieira do Minho e come-
çou a trabalhar por conta própria. Ao fim 
de um ano, um acidente numa obra fê-lo re-
gressar a França, onde criou a sua empresa 
em 1977, especializada em vivendas de luxo. 
“Uma casa Arthur Brás, em França, é conhe-
cida por ser uma casa de prestígio, optei 
sempre pela qualidade”. A empresa Arthur 
Brás Construções permaneceu no activo 
até ao dia em que Arthur Brás completou 
40 anos e decidiu, novamente, regressar a 
Portugal. “Aí talvez já fosse tarde e tive di-
ficuldades em me adaptar a Portugal. Voltei 
a França, e criei o grupo que tenho hoje. 
Recuperei a empresa que tinha na altura, 
que estava em dificuldades, e criei o Grupo 
Arthur Brás, onde desenvolvi a construção e 
promoção imobiliária, e agora também um 
hotel, o Hyatt Regency Chantilly”.
Artur sempre foi ambicioso, querendo sem-
pre estar na frente. “Ainda hoje, com a mi-
nha idade ainda continuo a desenvolver 
grande projectos. Não está no meu objecti-
vo parar”. Assume que os valores presentes 
na sua vida assentam na educação que rece-
beu dos seus pais - seriedade e palavra. “O 

nome Arthur Brás é nome de muito respeito 
e que não se toca, porque a única herança 
que tenho na minha vida foi a herança do 
meu pai da palavra e da seriedade”. Partici-
pa na comunidade portuguesa da região, já 
presidente de uma equipa de futebol e parti-
cipa financeiramente sobre várias acções de 
solidariedade. Considera-se português para 
sempre. “Tive sempre a nacionalidade por-
tuguesa, nunca precisei da francesa. E tenho 
sempre prazer, onde vou, de dizer que sou 
português”.

Projecto Hyatt Regency Chantilly
Desde 1972 que Artur Brás habita na região 
de Chantilly, aproximadamente a 50 quiló-
metros do centro da capital francesa. Duran-
te vários anos passava em frente à proprie-
dade onde agora está instalado o seu hotel, 
sem nunca lá ter entrado. Sabia apenas que 
ali se encontrava uma fábrica, que chegou 
a empregar cerca de 350 pessoas. “Nunca 
entrei, não sabia o que estava lá dentro”, re-
corda. Tudo mudou em 2005, quando Artur 
Brás foi convidado a visitar a propriedade, 
que se encontrava à venda. Resultado? Fi-
cou deslumbrado com o espaço.
Desde então, passaram-se mais de dez anos 

para que conseguisse ali consolidar um pro-
jecto. As dificuldades foram muitas, mas a 
sua perseverança não o fez desistir. Anos e 
anos a lutar por parceiros, até que encontrou 
no grupo Hyatt o parceiro ideal para desen-
volver um hotel. Localizado no coração de 
um dos destinos turísticos mais populares da 
região de Paris, o hotel oferece uma ampla 
gama de actividades e locais a não perder du-
rante a sua estadia. “O grupo Hyatt aceitou 
vir fazer a exploração e, em conjunto com 
eles, realizamos o projecto que está aberto. 
Hoje, são eles que fazem a exploração. O 
grupo Hyatt é o 5º maior grupo hoteleiro do 
mundo, com 95 hotéis. Temos um contrato 
de gestão de 20 anos, mas o Hyatt não inves-
tiu um centavo, explora em meu nome este 
hotel”, explica Artur Brás.
Depois de vários anos a tentar levantar o pro-
jecto avante, o Hyatt Regency Chantilly abriu 
ao público a 12 de Novembro de 2018. Hoje, 
com pouco mais de um ano de existência, o 
projecto tem-se revelado um sucesso. “Esta-
mos todos surpreendidos com o sucesso. É 
a primeira vez que um hotel do grupo Hyatt 
alcança o equilíbrio das contas logo no primei-
ro ano de existência. Por norma, são precisos 
quatro anos para poder equilibrar”, conta.
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A procura dos clientes
O hotel encontra-se, sobretudo, orientado 
para os grandes grupos internacionais que 
aterram no aeroporto Charles de Gaulle. 
“Durante a semana temos muitos grupos 
grandes que nos procuram para a realiza-
ção de congressos e seminários. Ao fim-de-
-semana somos muito procurados por famí-
lias da região parisiense que vêm cá passar o 
fim-de-semana”, sublinha. O hotel Hyatt Re-
gency Chantilly tem uma área habitável de 17 
mil metros quadrados, 215 quartos, área de 
congressos, dois restaurantes e ainda uma 
zona de spa e ginásio. “Temos outras salas 
mais pequenas, mas não chegam. Temos já 
em projecto aumentar a capacidade para 12 
salas modeláveis de 150 metros quadrados 
cada, porque a procura é muita por parte de 
grandes grupos internacionais para desen-
volverem reuniões. A restauração funciona 
em pleno, com dois restaurantes, um com 
fórmula mais barata, com brunch ao fim-
-de-semana e outro gastronómico, em que 
é orientado para os particulares da região, 
mas não só”.
O projecto tem uma dimensão impressio-
nante e Artur Brás orgulha-se de ter um 
cunho bastante português. “A maior parte 
dos trabalhadores eram portugueses e tudo 
o que é cerâmica e louças é exclusivamente 
português”.
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Crescimento em vista
Apenas a 20 minutos do aeroporto Charles 
de Gaulle e a 45 minutos de Paris, o espaço 
permite descansar num lugar onde o tem-
po é propício a novas trocas e descober-
tas. O sucesso tem sido tal, que estão já 
previstos projectos de ampliação do espa-
ço. “Já temos a licença de construção, que 
é um prédio de quatro mil metros quadra-
do onde agora fazemos o depósito de ma-
teriais, mas a curto prazo devemos ter esse 
projecto concluído para começar os traba-
lhos talvez no mês de Abril para fazer es-
sas 12 salas de seminário, polivalentes, com 
possibilidade de divisórias para poder satis-
fazer a clientela que procura este local”.
Quando ao futuro, não restam dúvidas... 
“ainda há bastante a fazer, mas enche-nos 
de orgulho saber que o nosso local foi es-
colhido aquando da realização da reunião 
do G7”. L
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Casa Angola 
apresenta novos doces Quatro Folhas

quinta das Quatro Folhas acaba de lançar a nova gama de doces que celebram os sabores da fruta amadurecida ao sol de verão. 
Disponíveis em cinco variedades: pêssego mediterrâneo, abóbora canela, tomate, morango e frutos vermelhos.
Os doces Quatro Folhas Natura são a combinação ideal para qualquer lanche. Barradas no pão ou em bolachas, são sempre uma op-

ção deliciosa que todos adoram. Além de serem a companhia ideal do seu queijo preferido, poderá desfrutá-las dando asas à sua imaginação 
em batidos, iogurtes, gelados, ou em pastelaria e doçaria. Disponíveis todo o ano. L

Saudades do verão?
Surpreenda-se, porque os lanches em sua casa, nunca mais vão ser os mesmos.

A

Lusopress | EMPRESAS E EMPRESÁRIOS
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m termos empresariais, Joaquim Pi-
res afirma com facilidade que 2019 
foi o ano mais lucrativo da Serip dos 

últimos tempos. Só no ano passado, a sua 
empresa construiu e vendeu 14 moradias de 
luxo – tendo uma delas custado mais de dez 
milhões de euros - bem como 30% de um pré-
dio com vista mar. Portanto, o volume de ne-
gócios foi além das expectativas, sendo um 
bom resultado para a empresa, com reflexos 
também na região.
Também a revista M Magazine, da qual é o 
criador e editor, passou este ano do nível 
regional para o nível nacional passando a es-
tar, assim, disponível em papelarias por toda 
a França – mais precisamente em 964 pon-
tos de venda. Da quota de revistas disponí-
veis, foi vendida a quantidade equivalente 
a 40% das mesmas. Joaquim Pires mostrou-
-se bastante satisfeito com estes números, 
pois o habitual de vendas, para o primeiro 
ano de uma publicação a nível nacional, é 
apenas de 25%, mostrando assim que a pu-
blicação ultrapassou estes valores com uma 
boa margem. Em 2020, a sua equipa está a 
tentar difundir a revista por todos os países 
francófonos. Outros países como a Bélgica, 
Luxemburgo, Suíça e Londres irão também 
ter acesso à publicação ainda este ano. A ci-
dade de Roma e alguns países do norte da 

E

Joaquim Pires em entrevista
Retrospectiva de 2019 

e futuros planos de acção 
Joaquim Pires é um nome 

incontornável não só 
em Sainte-Maxime, mas 
em todo o sul de França. 
Reconhecido em muitas 

cidades francesas, vários são 
os empreendimentos de luxo 

que a sua empresa 
Serip Groupe já ergueu. 

À conversa com Lusopress, 
fez uma retrospectiva do ano 
2019 e falou-nos de quais os 

projectos que já tem 
para 2020.

Lusopress | EMPRESAS E EMPRESÁRIOS
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Escandinávia terão também acesso 
a partir de 2021.
Quando questionado sobre o moti-
vo do aumento das vendas de mora-
dias em 2019, Joaquim justifica esta 
ocorrência pelo facto de ter produ-
zido moradias mais caras. Segundo 
este, “moradias de luxo a partir dos 
quatro milhões vendem-se muito 
mais facilmente do que moradias 
que custem um milhão, pois é esse 
o tipo de clientes da região. Quem 
quer comprar moradias que custem 
mais do que quatro milhões já tem 
sempre o dinheiro para a pagar, 
enquanto que os clientes que pre-
tendem comprar as de um milhão 
precisam de fazer crédito, sendo 
essa casa, na maior parte das vezes, 
secundária”. Situações de terroris-
mo como as que aconteceram nas 
cidades de Paris e Nice afastaram 
também, na opinião de Joaquim Pi-
res, grande parte dos clientes que 
procuram aquela zona. Agora, com 
essas situações já ultrapassadas, o 
mercado das moradias de luxo está 
a regressar.
O ano de 2020 ainda agora começou 
e o empresário afirma que a Serip 

Groupe já está neste momento a 
terminar uma moradia construída 
por encomenda e ainda outras oito 
moradias estão em processo de 
construção, sendo que metade des-
tas já estão reservadas.
A principal dificuldade para este 
ano, na sua opinião, será a de com-
prar terrenos com vista mar e que 
tenham moradias em estado de des-
truição, para as poderem demolir e 
construir novos empreendimentos, 
pois é exatamente nestes locais 
que considera estarem os melhores 
terrenos. Contudo, este processo 
torna-se moroso devido às autoriza-
ções e questões administrativas as-
sociadas, mas Joaquim Pires espera 
continuar a ser capaz de solucionar 
todos os imprevistos.
Questionado sobre o motivo para 
tanto sucesso profissional, o em-
presário enumera, em primeiro lu-
gar, desde logo, o tipo de relação 
que tem com todos os funcionários. 
Sempre foi o seu principal objectivo 
ter uma empresa onde beneficiasse 
de uma relação próxima com todos 
os seus colaboradores, fazendo com 
que se sentissem numa empresa fa-
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miliar e onde tivessem a abertura necessária 
para a ele se dirigirem, caso precisem de lhe 
pedir ou comunicar algo. O segundo motivo, 
para conseguir aumentar progressivamente 
o seu volume de negócios, baseia-se na pro-
dução de muito trabalho - mas esse factor 
Joaquim Pires considera ser importante em 
qualquer sector profissional.
Segundo os cálculos, a Serip Groupe tem ca-
pacidade para ter valores de produção duas 
vezes superiores aos produzidos actualmen-
te, mas Joaquim Pires justifica facilmente o 
motivo de tal não estar a acontecer. No seu 
ponto de vista, a qualidade da mão de obra 
é o segundo ponto basilar no sucesso da sua 
empresa. Porém, actualmente torna-se cada 
vez mais difícil conseguir encontrar mão-de-
-obra qualificada, “quer nos estejamos a re-
ferir a pedreiros, serventes ou empreiteiros. 
Esta mão-de-obra tem vindo a perder compe-
tências com o passar do tempo, devido aos 
mais antigos trabalhadores já estarem refor-
mados e os mais novos ainda não terem, nal-
guns dos casos, essa aptidão necessária para 
produzir empreendimentos de qualidade”.

Como se esta vida empresarial não lhe con-
sumisse já tempo suficiente, Joaquim Pires 
é, desde Novembro de 2017, Cônsul Hono-
rário de Portugal em Nice e é com bastante 
agrado que acumulou esta função. Devido à 
sua vincada faceta humana, poder ter uma 
posição burocrática e representativa de Por-
tugal permite-lhe ainda poder ajudar todos 
aqueles que lhe pedem auxílio – quer este-
jamos a falar de emigrantes portugueses, 
ou até mesmo de franceses que estejam a 
equacionar alterar a sua residência fixa para 
Portugal. 
Outra função que este empresário, basea-
do em Sainte-Maxime, também possui é a 
de vice-presidente da Delegação PACA da 
Câmara de Comércio e Indústria Franco-
-Portuguesa (CCIFP). Foi o fundador desta 
delegação em 2013, mas continua fortemen-
te ligado aos projectos que esta delegação 
apoia ainda hoje em dia. Estes, passam tan-
to por apoiar empresas portuguesas que 
tenham como objectivo internacionalizar-se 
na região, bem como apoiar empresas que 
estejam sediadas em França e que preten-

dam atingir o mercado português. Segundo 
as listagens, sabe-se que Joaquim Pires já 
ajudou, pelo menos, 35 casos nos últimos 
anos, mas estima-se que este número seja 
maior devido aos pedidos de ajuda que rece-
be informaticamente, o que torna que seja 
mais complicado dar seguimento a algumas 
situações. Mas destes 35 casos supramen-
cionados, a maioria das ocorrências são re-
lacionadas com pessoas que, após a sua re-
forma em França, querem dar continuidade 
à sua vida profissional em Portugal, estando 
ligados a alguns sectores empresariais espe-
cíficos. Em muitos dos casos também é pres-
tada ajuda a emigrantes portugueses que 
pretendem iniciar-se no mercado francês 
e que necessitam de ser informados sobre 
questões legislativas de França.
De forma a dinamizar também a região sul 
do país, a Delegação PACA da CCIFP organi-
za ainda uma gala anual, com vista a reunir 
vários empresários para fortalecerem os la-
ços entre si e confraternizarem em momen-
tos de partilha. A gala de 2020 já está marca-
da e terá lugar no dia 15 de Maio. L

(...) “quer nos estejamos 
a referir a pedreiros, 

serventes ou empreiteiros. 
Esta mão-de-obra 
tem vindo a perder 

competências com o passar 
do tempo, devido aos mais 

antigos trabalhadores já 
estarem reformados e os 

mais novos ainda não 
terem, nalguns dos casos, 

essa aptidão necessária 
para produzir 

empreendimentos 
de qualidade”.
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segredo do sucesso passa muito pela 
dedicação exclusiva a uma área de 
actividade, a comercialização de má-

quinas para construção. A empresa mantém 
um cariz familiar, sendo hoje a segunda ge-
ração da família que dá a cara pelo negócio. 
Ana Peixoto tem sido o braço direito do pai 
e tem-se focado em dar o seguimento ao 
trabalho do seu progenitor. Ainda assim, 
Agostinho Peixoto continua a fazer a dife-
rença no funcionamento da Peixoto Frères. 

O

Peixoto Frères 
continua a fazer a diferença

na comercialização de máquinas para 
profissionais

São já 26 anos de história 
de uma empresa que 

continua a fazer sucesso. 
Sempre com um crescimento 
exponencial, a Peixoto Frères 

soube, ao longo do tempo, 
gerir as dificuldades e impor 

o seu nome no mercado 
do comércio de máquinas.
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Ana e Agostinho Peixoto
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Um percurso de desenvolvimento
A Peixoto Frères nasceu em 1994, mas acu-
mula vários anos de experiência por parte do 
seu fundador. Agostinho Peixoto é o pilar da 
empresa e o principal responsável pelo seu 
sucesso. Ao longo destes 26 anos de exis-
tência, o crescimento foi sendo exponencial. 
Aumentar o parque para as máquinas foi 
sendo uma constante. Hoje, a empresa está 
instalada em Boissy Sous Saint Yon, privile-
giando do acesso à Nacional 20. Mantendo 
um cariz familiar, a Peixoto Frères conta já 
com a segunda geração da família nos negó-
cios. Ana Peixoto tem sido o braço direito do 
pai e tem-se focado em dar o seguimento ao 
trabalho do seu progenitor.

Agostinho Peixoto nasceu em 1953 e com 
apenas 18 anos emigrou para França. Por 
trás desta mudança estava o sonho de todos 
os emigrantes de construirem um futuro 
melhor. Em território francês, começou por 
trabalhar como mecânico numa empresa de 
camiões, antes de se começar a dedicar ao 
comércio de máquinas pesadas e ligeiras. 
Inicialmente, juntamente com um irmão, 
criou a Peixoto e Peixoto, em Portugal. Ape-
sar de residir e trabalhar em França, Peixoto 
enviava as máquinas para Portugal e o negó-
cio foi-se desenvolvendo. “Com experiência 
em mecânica, o meu pai tem um bom conhe-
cimento das máquinas e por isso é bom para 
este negócio. O comércio também já está 

nas raízes por o meu avô ter tido uma tasca 
em Amarante”, explica Ana Peixoto.
Em 1994, Agostinho Peixoto decide montar 
a sua própria empresa em França, fundan-
do a Peixoto Frères. “O negócio começou 
a desenvolver-se rapidamente. Começámos 
em Vitry-sur-Seine, mas sentimos a necessi-
dade de ter um parque maior para as nossas 
máquinas. Por isso, compramos um espaço 
em Essonne, perto do Aeroporto de Orly. O 
que achávamos ser suficiente, rapidamente 
se tornou pequeno. Com o desenvolvimen-
to da empresa, voltamos a precisar de mais 
espaço e aqui, em Boissy Sous Saint Yon 
encontramos o lugar adequado, onde pri-
vilegiamos do acesso à Nacional 20, o que 

Parque de máquinas
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nos dá boa visibilidade aos nossos clientes”, 
esclarece.
Com apenas sete pessoas na estrutura da 
empresa, a Peixoto Frères consegue vender 
cerca de 100 máquinas por mês e atingir uma 
faturação de 18 milhões de euros anuais. O 
mercado da exportação representa a maior 
parte da actividade da empresa. 80% diz res-
peito ao mercado externo, salientando-se os 
mercados dos países de Leste, Argélia, Tu-
nísia e Holanda. “Nós compramos lotes de 
máquinas usadas e vendemos a negociantes 
que também nos compram em lotes. Espo-
radicamente temos clientes particulares, 
mas são raras as situações”, acrescenta.

Agostinho Peixoto: o pilar
Os segredos do sucesso deixaram de existir. 
Para Ana Peixoto, o seu pai tem sido o mo-
tor de todo o desenvolvimento da empresa. 
Prova são as relações com mais de 20 anos 
com clientes e fornecedores que duram 
até hoje. “O meu pai implica-se e dedica-se 
ao trabalho. Para ele, a empresa não é um 
trabalho, é uma paixão e, quando metemos 
sentimentos dentro de uma empresa, tudo 
tem mais força e conseguimos melhores 
resultados. Para além disso, o meu pai man-
tém relações privilegiadas com os fornece-
dores e clientes, dispondo de muita paciên-
cia para os saber ouvir”. 
Ana Peixoto está na empresa desde sempre. 
Desde pequena, nas férias, que foi vendo as 
máquinas e foi conhecendo clientes e forne-
cedores. Mas, em 2007, assim que terminou 
a formação académica, integrou a 100% a es-
trutura da empresa, trazendo um novo “ar” 
para Peixoto Frères. “Começámos a fazer 
coisas diferentes, mas sei que temos sem-
pre de guardar as particularidades do meu 
pai. Com ele, a palavra é tudo”, conta. Sa-
ber ultrapassar as dificuldades do mercado 
tem sido a chave para o progresso. Hoje, os 
leilões são o principal obstáculo e forma de 
concorrência à actividade da Peixoto Frères. 
É preciso, por isso, encontrar novas formas 
de actuação no mercado. “A Internet foi 
muito boa para nós porque nos ajudou a en-
contrar novos clientes na Europa. Mas, hoje 
com o problema dos leilões temos de traba-

lhar mais com as empresas de aluguer locais, 
temos de ir mais longe e trabalhar com os 
distribuidores de máquinas”. Formas de ac-
tuação no mercado que têm permitido à Pei-
xoto Frères ser uma referência em França. 
Bem posicionada no mercado, resta à Pei-
xoto Frères manter a mesma filosofia. São 
a força de vontade e dedicação têm feito a 

diferença na empresa. Para além de conti-
nuar a satisfazer os clientes da melhor forma 
possível, o caminho da empresa será “conti-
nuar a crescer. A situação económica está a 
mudar, e temos de continuar a adaptar ao 
mercado”, termina, reforçando o desejo 
de continuar a seguir as pisadas do seu pai, 
Agostinho Peixoto. L

Ana Peixoto

Lusopress | EMPRESAS E EMPRESÁRIOS
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Ana Peixoto
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Solas para calçado feitas 
a partir de bolas de ténis 

Sabia que já há solas para calçado feitas a partir de bolas de ténis em fim de vida?

enistas experientes usam 3 bolas 
de ténis por jogo ou por sessão de 
treinos. Após este período, as bolas 
chegam ao fim do seu ciclo de vida. 

Por ano são fabricadas 300 milhões de bolas 
de ténis. Não havendo neste momento alter-
nativa à sua reciclagem, as bolas acabam por 
ser encaminhadas para os aterros onde se de-
compõem lentamente.
A ISI Soles, uma empresa sediada em Felguei-
ras que se dedica à produção de solas para 
calçado, estudou o problema. Após vários 
testes laboratoriais, desenvolveu solas para 
calçado ecológicas, baseadas na reciclagem 
das bolas de ténis. As bolas de ténis são tritu-
radas num moinho. É feita uma mistura com 
aparas de cortiça, também estas derivadas de 
desperdícios de rolhas, e termoplástico (TR), 
sendo, posteriormente, a sola injectada.
“Foi um desafio lançado por um cliente, ho-
landês, representado em Portugal por Raul 
Paiva, e nós aceitamos esse desafio. Foram 
efectuados vários testes, com a combinação 
de diferentes materiais, por forma a conse-
guir uma sola que cumpra todos os requisitos 
e propriedades químicas e físicas. Uma sola 
que seja confortável, durável e amiga do am-
biente”, disse Vítor Mendes, CEO da ISI Soles. 
Os sapatos estão agora em produção na fá-
brica de calçado Viago Shoes.
A preocupação com o ambiente e a susten-
tabilidade é uma constante na ISI Soles, que 
adopta princípios de produção sustentável 
e utilizando a ecoeficiência como referen-
cial para todas as operações desenvolvidas. 
Exemplo disso é a linha de solas Vegan, que 
recebeu o selo “Peta – Approved Vegan”, 

É uma empresa de Felgueiras que as fabrica. A ISI Soles desenvolveu o processo 
e já comercializa solas para calçado ecológicas baseadas na reciclagem das bolas de ténis.

T

bem como solas compostas por matéria-pri-
ma de base biológica ou biodegradável.
A ISI Soles obteve a certificação para o seu 
sistema de gestão integrado pelas normas 

ISO 14001 e ISO 9001, tendo sido a primeira 
empresa portuguesa de solas para calçado a 
ser reconhecida pelas melhores práticas in-
ternacionais ao nível ambiental.
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Móveis Elmo 
são, há 33 anos, uma das maiores

referências no mobiliário em França

undada em 1987 por Joaquim Ma-
chado, que tinha experiência em 
técnicas de produção de móveis, a 

empresa agora projecta e vende móveis de 
todos os estilos de alta qualidade. A evolu-
ção foi sendo natural, acompanhando sem-
pre as tendências do mercado. Carpinteiro 
e marceneiro, de profissão e de vocação, 

A Móveis Elmo 
está presente na região 
parisiense desde 1987. 

São já 33 anos de existência 
baseando o seu trabalho 
no verdadeiro know-how 

e no excelente conhecimento 
da indústria da madeira. 

F Joaquim Machado chegou a França em 1973. 
Depois de algumas formações, estágios e 
trabalhos, sentiu força para se lançar no seu 
próprio negócio. “A primeira loja abri em 
Porte de la Chapelle, em Paris 18, em 1987”, 
conta. Desde então muitas transformações 
ocorreram na Móveis Elmo, a começar exac-
tamente pelo próprio nome. Inicialmente 

Móveis Franco-Portugueses, só posterior-
mente o negócio passou a ser conhecido 
por Móveis Elmo. “Trabalhamos vários anos 
com o nome Móveis Franco-Portugueses, 
mas depois apercebei-me que esse nome 
limitava o desenvolvimento da empresa e o 
aparecimento de novos clientes”.
Hoje, são duas as lojas abertas ao público, 

Joaquim Machado
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uma em Herblay e outra em Bondy. “A mar-
ca oferece, há mais de 30 anos um espanto-
so espaço de vendas, com mais de seis mil 
metros quadrados de exposições e stocks, 
partilhados entre os locais Bondy e Herblay. 
Um cliente que entre numa loja Móveis Elmo 
pode, no ramo do mobiliário, encontrar 
practicamente tudo. Fazemos tudo, aliás, o 
nosso forte em relação à maioria da concor-
rência é fazermos tudo. O que nos distingue 
é fazermos o móvel de A a Z, sobre medida, 
do aconselhamento à entrega e monta-
gem”, explicou Joaquim Machado. Especia-
lizada na venda de todo o tipo de mobiliá-
rio, a Móveis Elmo distinguiu-se, ao longo 
dos anos, pela inovação. Inovação essa que 
elevou a marca para outro patamar. “Fui o 
primeiro a propor aos clientes o verdadeiro 
móvel sobre medida”, diz orgulhoso.
Apesar das dificuldades, outra das bandeiras 
alcançadas pela empresa foi a mudança de 
mentalidade, em relação à qualidade dos 
móveis portugueses. “Fui quem mais fez 
para o desenvolvimento do mobiliário por-
tuguês em França. Quando abri a primeira 
loja, nessa altura os móveis portugueses 
eram, infelizmente, de baixa qualidade, mal 
acabados, com madeiras de fraca qualidade. 
Nessa altura, tinha má reputação. A maio-
ria dos franceses começaram a conhecer 
os bons móveis portugueses pela Elmo. Eu 
era bastante agressivo na comunicação, na 
publicidade, fazia mais de 1 milhão de pros-
pectos por ano, e publicidade em rádios 

também”. A origem portuguesa é, agora, 
um motivo de orgulho. “Tenho móveis por-
tugueses e não escondo isso”.
Comprometida com a excelência de seus 
produtos, a Móveis Elmo fabrica e comer-
cializa móveis projetcados nos países da 
União Europeia. A marca permanece fiel à 
sua procura por produtos com garantias 
de segurança e resistência. A qualidade dos 
materiais e acabamentos são outras das par-
ticularidades da marca, que recebeu 14 me-
dalhas de ouro no concurso NF Furnishing. 
Desde 2017, a marcara experimentou um 
novo impulso ao digitalizar a sua actividade 
através de investimentos significativos na 
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internet para promover seus produtos em: 
www.meubles-elmo.fr.
Em 2020, a Móveis Elmo festeja 33 anos de 
existência no mercado. “Não é fácil existir 
ao longo de tantos anos, mas o segredo é 
ser correcto com os clientes e ter palavra. 
Por vezes, nem sempre as coisas correm 
como queremos, mas em geral nós somos 
de palavra, respeitamos e damos assistên-
cia aos nossos clientes. Somos os únicos na 
região parisiense que temos um armazém 
de 2500 metros quadrados onde temos es-
critório, stock, cabine de verniz, atelier com 
máquinas. Não há nenhum que tenha essas 
ferramentas de trabalho como nós temos“, 
acrescenta.
Ideias novas não param de chegar, mas 
agora é altura de Joaquim Machado refletir 
sobre os próximos anos da Móveis Elmo. 
“Estão projectos em mente, estou a analisar 
com os meus filhos as coisas novas a fazer, 
mas não revelo já”.
Aos clientes, fica um especial agradecimen-
to. “Agradeço aos clientes da Móveis Elmo, 
porque ao longo dos anos fizeram-nos con-
fiança e continuam a fazer. Temos mais de 
50 mil clientes”, termina orgulhoso do seu 
percurso.
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O Jurí é constituído por:
- Armindo Freire,
- Fernando Lopes,
- Ildeberto Medina, 
- Joaquim Barros,
- Nuno Cabeleira
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Conheça 
mais 15 
dos nomeados 
Portugueses 
de Valor 2020

Adriano Fernandes
Local de nascimento: Arcos de Valdevez, Portugal
Onde vive: Estados Unidos da América
Actividade: Empresário

José Adriano de Caldas Fernandes tem, desde sempre, uma histó-
ria de emigração ligada à sua vida. Nasceu a 28 de Fevereiro de 
1962 na freguesia de Guilhadeses, concelho de Arcos de Valdevez. 
Com apenas um ano de idade, os pais emigraram para a Venezuela, 
levando-o com eles, e aqui passou uma boa parte da sua infância. 
Já com dez anos de idade, os pais manifestaram o interesse que 
Adriano Fernandes aprendesse a língua portuguesa nas escolas em 
Portugal. Desejo que o fez regressar a Portugal, onde passou cerca 
de dois anos com avós, até os pais regressarem de vez ao país de 
origem. Foi em Arcos de Valdevez que Adriano Fernandes fez os 
seus estudos, tendo completado o 12º ano. Por um período de dois 
anos, devido à falta de professores, ainda lecionou no Liceu de Ar-
cos de Valdevez as disciplinas de Geografia e Físico-Química. Aos 
20 anos conheceu a sua actual esposa, que estava emigrada nos 
Estados Unidos da América desde os sete anos de idade. Começa-
ram a namorar e Adriano Fernandes acabou por ir para os Estados 
Unidos, onde se mantém até hoje. Em solo americano, desde os 22 
anos, a intenção era continuar os estudos, pois o sonho de infân-
cia era a medicina. A vida não o permitiu, acabando por começar 
a trabalhar no sector da construção civil, onde foi aprendendo a 
profissão. Manteve-se a trabalhar na mesma empresa durante dez 
anos, até sentir a necessidade de voos mais altos. O cunhado, que 
era também colega de trabalho, lançou-se sozinho criando uma 
empresa em 1993. Adriano Fernandes juntou-se a ele um ano mais 
tarde, formando assim uma sociedade que dura até aos dias de 
hoje - a Martins Construction, uma grande empresa de manuten-
ção e construção de pontes. 
A qualidade do trabalho português é distintiva em solo americano. 
“O português está aqui bem visto, porque é trabalhador e honesto 
no seu trabalho. De uma forma geral, a comunidade portuguesa, 
está muito bem vista”, diz. Adriano Fernandes mantém a ligação 
a Portugal e faz questão de manter informado sobre o que passa 
no seu país de origem, lendo diariamente todos os jornais portu-
gueses. 
Aos portugueses, envia uma mensagem de solidariedade. “Têm 
passado bastante nos últimos anos, devido aos problemas de aus-
teridade, mas felizmente as coisas estão a ficar melhor”.
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Arlindo dos Santos 
Local de nascimento: Vale de Cambra, Portugal
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Arlindo dos Santos nasceu na aldeia de Cepelos. Cresceu no Norte 
de Portugal, no concelho de Vale de Cambra, mas tal como muitos 
portugueses, veio para França ainda jovem. “Precisava de arranjar 
trabalho” e, por isso, começou na área da construção, nos revesti-
mentos de fachadas. Em Abril de 1987, decidiu fundar uma empresa 
e aventurou-se por conta própria. A “Enterprise dos Santos Arlindo” 
começou apenas com três empregados determinados e com von-
tade de avançar. Com o tempo, o negócio evoluiu e actualmente o 
empresário é presidente do grupo DSA.
Com mais de 700 funcionários e uma estrutura que poucos atingem, 
este grupo reúne um portefólio composto por várias empresas que 
cobrem todo o território francês. Dedica-se essencialmente à cria-
ção de fachadas em construções, ao isolamento térmico exterior e 
à renovação interior e exterior. Abrange tanto os materiais conven-
cionais, como o gesso, a pintura, o tijolo ou argila, como técnicas 
mais modernas. O empresário recorda que “foi evoluindo pouco e 
pouco”. Em 2004, a empresa abandonou a sede localizada na cidade 
de Cachan, no departamento Val-de-Marne e mudou-se para Chilly-
-Mazarin. Actualmente, o grupo DSA tem novas instalações situadas 
em Massa, nos arredores de Paris.
O empresário está convicto que só a coragem e a vontade das pes-
soas é que podem mudar a vida. Arlindo é determinado e teve talvez 
a coragem necessária para avançar. “É preciso trabalhar, ser sério e 
sofrer certos riscos porque nem tudo é dado”, afirma. O empresário 
já teve alguns percalços, já conheceu o reverso da moeda, mas hoje 
colhe frutos. “Foi difícil fundar a empresa, passar por aquelas dificul-
dades, mas hoje estou contente”, confessa. Quando está a falar do 
seu trabalho, nunca esquece os funcionários. Muitos deles já somam 
mais de 20 anos de casa e são “quase família”. “Eu gosto de os ter 
do meu lado porque foi com eles que eu consegui chegar até aqui”.
Hoje, descreve-se como pessoa discreta e séria. Desvia-se das câma-
ras, não procura protagonismo, embora o mereça. Lembra que “a 
vida pode ser curta” e, por isso, não pede nem espera muito mais 
do futuro. “Amanhã espero consolidar o que eu fiz até hoje”, disse 
à Lusopress. Durante 30 anos, construiu um grupo sólido no estran-
geiro, mas ainda tem saudades da terra onde nasceu. Arlindo dos 
Santos afirma que a França tem o seu respeito, mas Portugal pode 
conta sempre com o seu patriotismo. “O meu hino será sempre o 
português”.

Armandino Pereira
Local de nascimento: Melgaço, Portugal
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Foi em Melgaço que nasceu Armandino Lourenço Pereira, a 28 de 
Janeiro de 1964. Dividiu a sua infância entre Portugal e França, 
país para onde partiu com dez anos de idade. De Portugal recorda 
até hoje o 25 de Abril, acontecimento que o marcou particular-
mente. Foi precisamente nesse ano que partiu para solo gaulês. 
Começou a trabalhar cedo, para o irmão que tinha uma empresa 
no Sul de França. A sua vida profissional ficaria associada à cons-
trução de casas individuais, tendo começado nesta área numa 
empresa onde conseguiu chegar a condutor de trabalho. Poste-
riormente, já noutra empresa, chegou a chefe, até 2001, anos em 
que decidiu abrir a sua própria empresa - a Maison Prisme, tam-
bém ela dedicada à construção de casas individuais. 
Ao longo da sua vida, dá valor à justiça, às seriedade, humildade 
e à palavra. “É importante pagarmos a tempo e horas, e por isso 
tenho parceiros que trabalham comigo há mais de 20 anos”. Tam-
bém a vertente mais solidária não fica de lado na vida de Arman-
dino Pereira. “Ajudei durante muito tempo uma instituição que 
cuidava de crianças mal tratadas pelos pais. Hoje, essa associação 
já não existe, mas continua a colaborar com pedidos locais, no-
meadamente no que diz respeito à polícia e bombeiros”, conta.
Para si, ser português é um orgulho. “Sempre me reivindiquei 
português e sempre serei português, com todo o orgulho. Os 
meus filhos vão pelo mesmo caminho”. Filhos, aliás, que já fazem 
parte da estrutura da empresa. A ligação a Portugal mantém-se 
forte até hoje, visitando o seu país todos os meses e efectuando, 
também em Portugal, vários negócios.
Ainda assim, Armandino Pereira tem um desejo: “gostava que to-
dos os portugueses fossem mais unidos, que se ajudassem mais 
uns aos outros. Devemos ter orgulho de sermos portugueses, 
mas temos de nos preocupar mais uns com os outros”.
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Artur Brás
Local de nascimento: Vieira do Minho, Portugal
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Artur Mateus Brás é o seu nome completo, mas hoje é conhecido em 
França apenas por Arthur Brás. Oriundo de Vieira do Minho, onde 
nasceu em Outubro de 1948, Artur teve uma infância semelhante 
às crianças daquela altura. Sente que foi um privilegiado por, aos 11 
anos, ter a oportunidade de ir estudar para Braga. Em Braga este-
ve até 16 anos, onde completou o 5º ano na Escola Industrial Carlos 
Amarante. Assume que foi o momento mais difícil da sua vida, vinha 
apenas cerca de quatro vezes por ano a casa. Na altura, estava numa 
família de acolhimento. Era filho de lavradores e, por isso, também 
aqui tinha de ajudar no cultivo das terras. Aos 17 anos, decidiu emi-
grar para França, por causa da guerra colonial. Já em território fran-
cês, a sua ambição permitiu que rapidamente crescesse profissional-
mente. “Comecei na construção, como muitos, era o nosso ponto 
de partida. Em pouco tempo, cerca de meio ano, consegui chegar 
a encarregado. Falava um pouco de francês, o que terá facilitado a 
minha integração. Pouco a pouco, fui subindo de escalão. Cheguei a 
encarregado geral com 20 anos, condutor de trabalhos com 23 e a 
director de agência com 26 anos. Sempre com ambição”, recorda.
Aos 27 anos regressou a Portugal, com a ideia de aqui se fixar de vez. 
Realizou vários investimentos em Vieira do Minho e começou a traba-
lhar por conta própria. Ao fim de um ano, um acidente numa obra fê-lo 
regressar a França, onde criou a sua empresa em 1977, especializada 
em vivendas de luxo. “Uma casa Arthur Brás, em França, é conhecida 
por ser uma casa de prestígio, optei sempre pela qualidade”. A em-
presa Arthur Brás Construções permaneceu no activo até ao dia em 
que Arthur Brás completou 40 anos e decidiu, novamente, regressar a 
Portugal. “Aí talvez já fosse tarde e tive dificuldades em me adaptar a 
Portugal. Voltei a França, e criei o grupo que tenho hoje. Recuperei a 
empresa que tinha na altura, que estava em dificuldades, e criei o Gru-
po Arthur Brás, onde desenvolvi a construção e promoção imobiliária, 
e agora também um hotel, o Hyatt Regency Chantilly”.
Arthur sempre foi ambicioso, querendo sempre estar na frente. 
“Ainda hoje, com a minha idade ainda continuo a desenvolver gran-
de projectos. Não está no meu objectivo parar”. Assume que os 
valores presentes na sua vida assentam na educação que recebeu 
dos seus pais - seriedade e palavra. “O nome Arthur Brás é nome 
de muito respeito e que não se toca, porque a única herança que 
tenho na minha vida foi a herança do meu pai da palavra e da serie-
dade”. Participa na comunidade portuguesa da região, já presidente 
de uma equipa de futebol e participa financeiramente sobre várias 
acções de solidariedade. Considera-se português para sempre. “Tive 
sempre a nacionalidade portuguesa, nunca precisei da francesa. E 
tenho sempre prazer, onde vou, de dizer que sou português”. Aos 
portugueses deixa uma mensagem de querer e de vontade. “Muita 
união e respeito pelos outros, é que isso que é importante na vida”.

Carla Fernandes
Local de nascimento: Cabanas, Macedo de Cavaleiros
Onde vive: França
Actividade: Advogada

Nasceu em 1981, na pequena aldeia de Cabanas, no concelho de 
Macedo de Cavaleiros, Bragança. É do sentimento de liberdade que 
mais sente saudade quando recorda a sua infância. Esteve até aos 
nove anos em Portugal. Outro período da sua infância foi já passado 
em território francês, tendo vivido uma transformação drástica. De 
um total sentimento de liberdade, passou a viver num apartamento 
tendo dificuldades iniciais de integrar a cultura e a língua francesa. 
Nunca baixou os braços e desde cedo que sabia aquilo que queria 
para a sua vida: ser advogada. O esforço dos seus pais foi notório 
para lhe pagarem os estudos. Formou-se em Direito, com uma es-
pecialização em Direito franco-português. “Orientei os meus estu-
dos de tal maneira a poder fazer isso. Estudei em Dijon durante dois 
anos, fui para Nancy fazer um magistério para me especializar nos 
direitos europeus e fiz um ano na Universidade Católica de Lisboa, 
onde tirei uma pós-graduação em Direito Comercial. Quando come-
cei a exercer como advogada cá, e desde o início, me especializei nas 
relações franco-portuguesas, ou seja, represento portugueses emi-
grantes cá em França que estão com contenciosos ou necessitam de 
conselhos, ou também em Portugal. Ajudo tudo o que é empresas 
portuguesas que querem desenvolver no mercado francês e agora 
tudo o que tem a ver com o estatuto de residente não habitual. Carla 
Fernandes é hoje sócia de um escritório de advogados, juntamente 
com outros cinco sócios, que tem a característica de ser atípico em re-
lação a outros escritórios franceses. “Temos todos origens diferentes, 
daí a nossa força, a nossa cultura, abertura de espirito também, e tra-
balhamos em várias línguas, seja iraniano, alemão, inglês, português, 
espanhol, temos uma abertura internacional”.
Carla Fernandes não esquece Portugal, assumindo que para si, ser 
portuguesa, é promover Portugal e fazer publicidade ao seu país. 
Considera-se patriota e deu mesmo um exemplo disso. “Quando fui 
para Lisboa fazer os meus estudos, apresentei-me a um concurso, 
um diploma em Direito com muito valor, e fui recebida pelo director 
que me disse que não aceitava a minha candidatura porque Portu-
gal não representava nada. Se queria desenvolver a minha carreira 
tinha de ter feito outra escolha, como a Escola de Comércio, ir para 
Inglaterra ou Alemanha. Quando fiz a escolha de ir para Portugal sa-
bia que havia um risco de não integrar aquele diploma, que repre-
sentava muito naquela altura para mim. Apesar disso fui, consegui o 
diploma e fiquei em 1º lugar no curso. É uma maneira indirecta de ser 
patriota, na altura defendi Portugal e agora tive a oportunidade de 
mostrar que não me enganei no meu percurso”.
Defendendo sempre a imagem de Portugal, Carla Fernandes deixa 
ainda uma mensagem pessoal: “Temos de continuar a promover 
Portugal, a cultura de Portugal, a nossa língua.
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Daniel Bastos
Local onde nasceu: Fafe
Onde mora: Fafe
Actividade: Professor e investigador

Daniel Bastos nasceu em 1980 em Fafe e é a partir daqui que tem 
desenvolvido um trabalho notório. Começou desde cedo por sentir 
uma grande ligação à sua freguesia, Cepães, que fica sensivelmente 
a quatro quilómetros do centro da cidade de Fafe. “Uma freguesia 
com alguma ruralidade, mas com também com indústria têxtil”. Da-
niel assume que teve uma juventude muito marcada pela ligação aos 
avós maternos, pilares importantes na sua educação e formação. 
Em 1998, ingressou na Universidade de Évora, onde se licenciou em 
História, via ensino, sendo ainda hoje professor de História no Co-
légio João Paulo II, em Braga, um colégio de referência no distrito. 
Tirou, também, um curso de teologia, não por uma questão de voca-
ção, mas para alargar horizontes ao nível cultural. “Quando regres-
sei a Fafe, estive profissionalmente como assessor durante vários 
anos aqui no Município de Fafe, na área da cultura e educação. Estive 
também ligado algum tempo ao Museu das Migrações das Comu-
nidades”. Durante esse período, Daniel Bastos fez ainda uma pós-
-graduação em Ética e Filosofia Política na Universidade Católica, em 
Braga, onde paralelamente foi consolidando um percurso na área da 
investigação e na edição de livros, onde tem colaborado, concebido 
e realizado, sobretudo na história na emigração portuguesa. Daniel 
Bastos valoriza a sua ligação às suas raízes e à sua terra. “Gosto e 
valorizo o facto de ter nascido em Fafe, sou muito apegado às pes-
soas, à terra e sobretudo à família. O meu maior sonho sempre foi 
constituir família, e é ter uma vida tranquila. Para além disso, tenho 
um percurso e um prazer enorme em poder trabalhar de perto com as 
comunidades portuguesas. Tenho o privilégio e sorte de, ao longo desta 
última década, conhecer, trabalhar, poder editar e lançar obras junto 
da comunidade portuguesa em França, no Luxemburgo, na Bélgica e, 
mais recentemente no Canada e também no Brasil. Permite-me ter uma 
perspectiva diferente sobre as comunidades portuguesas, porque te-
nho uma perspectiva e visão de terreno. Sou uma testemunha de todo 
o trabalho e toda a mais-valia de que as comunidades representam para 
o nosso país”. É com base na generosidade, trabalho, dedicação e soli-
dariedade que Daniel Bastos tem guiado a sua vida. “Estes valores, que 
procuro nortear na minha vida familiar e pessoal, também os consigo 
encontrar, e vou fortalecendo, nestes contactos que tenho com os nos-
sos compatriotas espalhados pelo mundo”. É grande a ligação às suas 
raízes e, por isso, sente um grande orgulho e honra em ser português. 
“Tenho orgulho nas raízes, na cultura, na história e na língua do nosso 
país, de uma forma cosmopolita, aberta, no sentido em que a história 
e o passado do nosso país rico deve projectar aquilo que é a constru-
ção do nosso presente e a afirmação do nosso futuro”.
Deixa ainda uma palavra de apreço para os compatriotas que estão 
espalhados pelos quatro cantos do mundo, pelo desenvolvimento 
que têm dado ao país e às suas terras.

Fátima Lopes
Local onde nasceu: Funchal, Madeira
Onde vive: Lisboa
Actividade: Estilista

Nasceu no Funchal e tem levado o nome de Portugal a todos os 
cantos do mundo. É uma das grandes mulheres portugueses, fa-
zendo jus ao facto de ter nascido a 8 de Março, o Dia Internacional 
da Mulher. Ainda hoje continua ligada às suas raízes. “Nasci numa 
ilha maravilhosa, onde as pessoas são realmente amigas. Nasci com 
sol, amizade, simpatia. Tenho as melhores recordações de infância 
e adolescência, vivi lá até aos 23 anos”. A sua primeira experiência 
profissional foi na área do turismo, tendo sido agende viagens e guia 
turística durante quatro anos. “Foi fantástico, até dizer: já chega, o 
meu sonho é a moda”. Veio para Lisboa em 1988 e em 1992 lançou a 
sua marca. São vários os grandes momentos da sua carreira enquan-
to estilista, mas Fátima Lopes destacou os mais marcantes: “quando 
lancei a marca num grande desfile no Convento do Beato em Lisboa, 
numa altura em que ninguém fazia desfiles. Depois, quando comecei 
a desfilar em Paris pela primeira vez e festejei agora 20 anos na ca-
pital francesa. Fui o primeiro português em Paris. Destaco também 
o desfile do biquini de diamantes, que marcou a minha carreira e 
mudou a minha vida completamente, porque levou o nome Fátima 
Lopes ao mundo e faz parte do guiness no ano 2000, como o biquini 
mais caro do mundo. Realço ainda o primeiro desfile realizado na 
Torre Eiffel, fui eu que o fiz e não um francês. Fui condecorada pelo 
Presidente da República, onde recebi uma Comenda da Ordem do 
Infante Dom Henrique. Tive também uma homenagem maravilhosa 
na Madeira, onde fiquei sem palavras”.
Fátima Lopes fez coisas que ultrapassaram os seus sonhos. “São 
20 anos em Paris, já desfilei um pouco por todo o mundo. A minha 
vida tem sido feito um pouco por isto: sonhar, trabalhar, lutar e con-
cretizar. Hoje, concretizei muito mais do que alguma vez sonhei. São 
27 anos de carreira, que só posso agradecer a muita gente. Sou feliz 
porque faço exactamente aquilo que gosto”. Ainda assim, os seus so-
nhos não acabam. “A moda é a profissão criativa mais difícil do mundo 
porque de seis em seis meses volta ao zero e temos de fazer tudo de 
novo. O meu objectivo é superar-me. Em Paris, os meus concorrentes 
são as maiores multinacionais do mundo, mas eu não tenho medo de-
les. Não tenho a dimensão económica deles, mas não tenho medo de 
competir em termos criativos e isso está mais que provado”.
Para uma mulher que leva o nome do seu país a todo o mundo, “ser 
portuguesa é um orgulho. Estou há 20 em Paris e, quando lá cheguei, 
ninguém acreditava que fosse portuguesa. Nós, portugueses, somos 
solidários, de um calor humano que dificilmente se encontra além-
-fronteiras. Os portugueses que vivem em Portugal não têm este 
sentimento de patriotismo como quem vive fora. Ser português é 
algo de muito especial. Todos temos de ter muito orgulho, mas pre-
cisamos de sair de Portugal para percebermos o quão importantes 
nós somos. O nosso país é diferente dos demais”.
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Hugo Morgado
Local de nascimento: Nogent-sur-Marne, França
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Hugo Morgado nasceu em Nogent-sur-Marne, mas assume que se 
sente mais português que francês. Com um ano de idade, seguiu 
com os pais para Portugal, lá permanecendo durante sete anos. 
Foi numa localidade, perto da cidade de Óbidos, que passou a 
maior parte da sua infância. O seu regresso a França ainda hoje lhe 
está gravado na memória. “Foi num dia de Inverno, cheio de neve, 
coisa que eu nunca tinha visto na vida. Tinha oito anos de idade e 
ver a nova vida, em Paris, um centro totalmente urbanizado, foi 
uma grande surpresa para mim. Em França tirou um curso supe-
rior de Administração e Gestão de Empresas. Começou a trabalhar, 
juntamente com a mãe, nas agências de viagens, um negócio que 
ainda hoje é detido pela família. Seguiu-se uma experiência de cin-
co anos num banco, tendo chegado a director de agência, até que 
passou a gerir a Multipompage, uma empresa reconhecida em Pa-
ris pela especialidade em bombagem de betão.  
Assume que tinha dois sonhos, hoje já completamente realizados. 
“Sonhava não viver um dia-a-dia fechado e monótono e, hoje, te-
nho a grande vantagem de ter essa liberdade nas minhas acções. 
Tenho o poder de decisão, onde posso escolher os caminhos por 
onde posso seguir. Também tinha o sonho de ter uma família uni-
da, ter filhos próximos de mim, sempre tive essa educação, e isso 
também alcancei. O passar do tempo, faz com que Hugo Morga-
do vá tendo novos sonhos e aspirações para a sua vida. Acima de 
tudo, deseja fazer descobrir a arte da bombagem de betão, “que é 
uma verdadeira arte, não é trabalho comum.
Para Hugo Morgado, a palavra, a honestidade e o respeito de to-
dos são os três grandes pilares da sua vida. “O mais importante 
na vida não é ter, é ser, e saber viver com os outros”. Hugo não 
esquece também a sua vertente mais solidária, apoiando clubes 
associativos e a associação Les Copains d´Hugo, associação à qual 
reconhece grande mérito pelo trabalho desenvolvido. “No meio 
que posso, tento ajudar quem tem iniciativas interessantes e com 
um projecto bem definido para ajudar os outros, aqueles que real-
mente necessitam”.
Para si, ser português é ser corajoso. Quando mais avanço na vida, 
mais me sinto português e tenho imenso orgulho porque é um 
povo fantástico e um país lindo”.
Hugo deseja que todos os portugueses continuem a valorizar Por-
tugal e a representar o país da melhor forma possível. 

Joe Cerqueira
Local de nascimento: Arcos de Valdevez, Portugal
Onde vive: Estados Unidos da América
Actividade: Empresário

José António Neto Cerqueira é um homem do mundo e já levou 
comida a três cantos diferentes. Nasceu em Portugal e começou a 
trabalhar na restauração ainda jovem, mas nos anos 70 lançou-se à 
estrada e mudou-se para França. Uns anos mais tarde decidiu aban-
donar a Europa, atravessou o oceano e foi parar à Venezuela. A ilha 
do Caribe conquistou-o e ainda hoje gostava de viver perto daquele 
mar, mas foi a norte do continente americano que fez a sua carreira. 
Mudou-se para os Estados Unidos ainda nos anos 80 e por lá ficou 
até hoje. Joe Cerqueira, assim conhecido nos Estado Unidos, conti-
nuou sempre ligado à restauração, mas também está envolvido na 
área jurídica e bancária. O Rocco´s Restaurant é o seu último projec-
to. “Um amigo meu, Salvador Couto e o sue filho, amigos de longa 
data, decidimos fazer um projecto juntos. Procuramos várias situa-
ções, mas nunca se concretizou. Este projecto apareceu porque ele 
teve a oportunidade de adquirir a propriedade, que vinha com este 
restaurante e logicamente quando ele se aproximou de mim para 
saber a minha abertura para este projecto, obviamente que a res-
posta foi positiva. Eu conhecia a casa”, explicou o início do projecto. 
José considera-se “um homem feliz” e diz que nunca acorda mal 
disposto. “Sou uma pessoa bem-disposta por natureza”. O sorriso 
fácil vai mostrando essa faceta, assim como a simplicidade das res-
postas. Há cerca de 40 anos nos Estados Unidos, Joe diz que não se 
arrepende das decisões que tomou e se voltasse através provavel-
mente faria tudo igual.
Apesar de ter vivido sempre dedicado à restauração, gostava de se 
envolver na política, mas falta-lhe tempo para realizar esse sonho. 
“Gostava de me envolver mais na política, mas requer muito tempo, 
muito trabalho e muita atenção e eu, por causa das minhas outras 
tarefas, não tenho tempo de me envolver, mas gostaria”, afirma. 
Como referência nessa área tem o antigo presidente norte-america-
no Ronald Reagan, que governava os Estados Unidos quando José 
Cerqueira emigrou para o país nos anos 80.
Aos 60 anos e com uma carreira sólida na restauração, Joe Cerquei-
ra acredita que as pessoas “quanto mais trabalharem, mais sorte 
têm”, e é essa ambição que os pode tornar “Portugueses de Valor”.
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José da Ponte 
Local onde nasceu: São Miguel, Açores
Onde vive: Estados Unidos da América
Actividade: Empresário

De Portugal ganhou o gosto pelo mar e pelos barcos. José da 
Ponte nasceu em 1956 na freguesia do Pico da Pedra, em São 
Miguel. Localidade tipicamente rural, a família subsistia da agri-
cultura, actividade à qual se dedicavam. “Ainda hoje as pessoas 
se admiram como é que eu passei de lavrador para construtor de 
barcos”, afirma. “A freguesia onde nasci não tinha mar, ficava 
bem no meio da ilha, mas já nesse tempo sempre que eu via um 
barco, sentia algo especial”, conta. Nasceu nos Açores, mas é 
nos Estados Unidos da América que tem realizado o seu sonho: 
trabalhar com barcos. Emigrou em 1973, cheio de vontade e am-
bição. Chegou com 17 anos aos Estados Unidos da América com 
a família à procura de melhores condições de vida. Se fosse hoje, 
pensa que talvez não tivesse emigrado. “Portugal desenvolveu 
muito, mas na altura procurávamos uma vida melhor”, conta. 
“Quando cheguei à América fui trabalhar para uma fábrica de 
tapetes, mas estive lá apenas dez meses. A grande memória que 
tenho é que vim ganhar 1,90 dólares à hora”, recorda o agora 
empresário de sucesso. A fábrica de tapetes ficava bem ao lado 
do mar e, todos os dias, José da Ponte via as embarcações a pas-
sar. Na altura, construir e trabalhar com barcos era apenas um 
sonho. Mas esse sonho tornou-se realidade, à base de muito tra-
balho e espírito de sacrifício. Dois anos depois de estar em solo 
americano, numa vista aos Açores conheceu aquela que viria a 
ser a esposa e companheira de vida - Rosa da Ponte. Já casados, 
é nos Estados Unidos que a vida do casal se constrói, sempre em 
conjunto até hoje. Tendo começado a sua actividade profissio-
nal numa empresa de confecção de tapetes, rapidamente José 
da Ponte arranjou forma de integrar uma empresa de constru-
ção de barcos, onde o seu pai já trabalhava. Começou assim a 
grande odisseia de José da Ponte no mundo dos barcos, até que 
decidiu arriscar e criou a sua empresa em 1998. “Comecei a fazer 
barcos de 18 e 20 pés, criei ainda mais gosto e quis aumentar o 
negócio. Começamos a fazer modelos maiores e, hoje em dia, 
temos à volta de 12 diferentes modelos, barcos de 12 e 14 me-
tros, que é o maior que temos”. 

Manuel Pedroso
Local de nascimento: New Bedford, Estados Unidos da América
Onde vive: Estados Unidos da América
Actividade: Reformado

Manuel Pedroso nasceu na América, foi criado em Portugal e vol-
tou durante a Segunda Guerra Mundial respondendo ao apelo 
patriótico do presidente. Completou em Novembro de 2019 cem 
anos, uma marca só alcançada pelos mais resistentes. Nasceu em 
New Bedford, nos Estados Unidos. Os seus pais eram portugue-
ses, de Alvados, a terra das grutas, ao pé de Mira de Aire, conce-
lho de Porto de Mós. Emigraram em 1914 mas depois da Primei-
ra Guerra Mundial tiveram de regressar ao seu pais de origem. 
Manuel assim pisou solo português, onde foi criado e passou a 
ser português “como qualquer outro”, conta. Tinha 22 anos quan-
do regressou aos Estados Unidos. “O Roosevelt fez um apelo a 
todos os americanos para regressarem”, recorda. O Japão tinha 
atacado há pouco Pearl Harbor (7 de dezembro de 1941) e o presi-
dente Franklin Roosevelt declarava guerra também à Alemanha. 
Chegou e não falava nada de inglês. Como não podia ir para a 
guerra, acabou por ir construir barcos. Antes, ingressou numa es-
cola para aprender a ser soldador. “Ajudei a fazer 150 navios de 
guerra, aqui nos estaleiros em Providence”. Em Providence ficou 
até hoje, onde constituiu família com Maria Pedroso, natural de 
Porto de Mós, de Zambujal de Alcaria. Conheceram-se jovens em 
Portugal e são casados há mais de 60 anos.
Hoje, já atingida a meta dos 100 anos Manuel Pedroso mantém 
activo o negócio que entretanto criou: o Friends Market, o que 
parece uma típica loja de pequena cidade americana, diferencian-
do-se pela bandeira portuguesa na montra. Aqui encontra-se uma 
grande variedade de produtos portugueses. 
As duas pátrias estão-lhe no coração de igual forma, e orgulha-se 
de ter ensinado português aos seus dois filhos. Até uma neta quis 
aprender o idioma dos avós. Já centenário, Manuel Pedroso diz 
que tenciona continuar a trabalhar. Já não vai há algum tempo 
a Portugal, mas conhece bem o país, incluindo a Madeira e esses 
Açores de onde são originários muitos luso-americanos da região. 
Apesar da distância, está a par de tudo o que se passa em Portu-
gal, preocupando-se por se manter informado.
Acima de tudo, valoriza a família, mostrando-se orgulhoso pelo 
núcleo familiar que construiu e que pretende continuar a manter 
unido.
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Marcelino Ribeiro
Local de nascimento: Curral das Freiras, Madeira
Onde vive: França
Actividade: Empresário

Marcelino Ribeiro nasceu no coração da ilha da Madeira, mais 
concretamente no Curral das Freiras. Cresceu com os avós, pois 
os seus pais estavam emigrados em Inglaterra, e é deles que tem 
as maiores recordações da sua infância. Era de uma família pobre, 
obrigando-o a trabalhar desde novo. A partir dos 13 anos, ainda 
enquanto estudava, dedicada os fins-de-semana ao trabalho na 
construção civil. Com 17 anos abandona a escola e dedica-se em 
exclusivo ao trabalho. Surgiu-lhe a oportunidade de ir para Lisboa 
trabalhar num café, estando lá o tempo suficiente para tirar a car-
ta. Não era a área que o fascinava e, por isso, regressou à Madeira 
e à construção. Conhece a sua esposa, que tinha nascido na Fran-
ça, mas já estava na Madeira com os pais. Depois de casarem, ain-
da tentam uma vida em Inglaterra, mas sem sucesso. Com os co-
nhecimentos e a família que a sua esposa ainda tinha deixado em 
França, é para aí que decidem emigrar. Chegaram a terras gaulesas 
em 2004, permanecendo até hoje. 
Em França, Marcelino Ribeiro foi parar à área que melhor conhe-
cia: a construção civil. Ainda teve uma pequena experiência nos 
camiões, antes de se tornar sócio de uma empresa de construção, 
entre 2006 e 2008. Em 2009 decide criar a sua própria empresa, 
a CR9, dedicada à construção e renovação. “Como tenho paixão 
por camiões e máquinas, em 2015, criei uma empresa de aluguer 
de maquinas e camiões, a LS9. Eu sou um pouco ambicioso e vim 
com a ideia de ir o mais longe possível, ou seja, estabilizar e dar o 
melhor possível à minha família. Hoje digo que eu não esperava 
chegar onde cheguei. Sei que sou um pequeno empresário, mas já 
me sinto feliz com o que concretizei”.
É com humildade e sinceridade que Marcelino Ribeiro tem pauta-
do os seus dias e tem conseguido sucesso nos projectos em que 
se envolve. Sente um enorme orgulho em ser português, mas tam-
bém em ser madeirense, e deixa uma mensagem a todos os jovens 
que se querem lançar: “vão em frente, acreditem, mas não mudem 
quem são”.

Michael Tavares
Local de nascimento: New Bedford
Onde vive: Estados Unidos da América
Actividade: Empresário

Michael Botelho Tavares nasceu em New Bedford, no estado de Massachu-
setts, em 1976, mas todas as suas raízes são portuguesas, mais concretamen-
te dos Açores. Nos Estados Unidos foi criado de perto dos avós e com eles 
teve uma grande convivência. “Aprendi a falar português com eles porque 
eles ficavam connosco quando éramos pequenos, eu e os meus irmãos. Ou-
via histórias de vivências deles nos Açores, ouvia músicas que eles ouviam, 
principalmente o fado, e aprendi a gostar de fado por causa deles”. Rapida-
mente Michael Tavares apreendeu a cultura portuguesa. Depois do ensino 
secundário foi para a universidade e formou-se em Engenharia Mecânica, 
tendo depois tirado um mestrado em Engenharia de Fabricação. Começou 
a trabalhar em engenharia na empresa Johnson & Johnson, tendo aí desem-
penhado funções durante oito anos e meio. Só depois sentiu ser a hora certa 
para ingressar na empresa do pai, a Horacio´s. Actualmente está à frente da 
empresa há 12 anos, levando a bom porto a empresa familiar.
Michael Tavares admite que o seu sonho era continuar aquilo que o pai co-
meçou. “Estou actualmente e sempre a concretizar. Não quero pensar que 
está concretizado, porque quero trabalhar sempre para continuar. Sempre 
penso em levar isto para a frente. Outro sonho era progredir a nossa comuni-
dade portuguesa aqui, ainda mais. Educar o que é ser português e o que é a 
nossa cultura. Tenho-me envolvido em várias organizações na nossa comuni-
dade para ajudar a concretizar esse sonho”.
Os valores que lhe comandam a vida, admite serem os que os foram transmi-
tidos pelos pais. “Tudo o que quisermos tem de ser com muito sacrifício e tra-
balho, mas que nada é impossível. Sempre me passaram esta mensagem”. 
Michael tem ajudado diferentes organizações, de diferentes áreas, mas tem 
um gosto especial por tudo o que consegue fazer por Portugal. Criou, com a 
ajuda de um Cônsul, o Festival Viva Portugal em New Bedfor, que promove a 
cultura portuguesa. O evento já vai na sua quarta edição. Para Michael, Por-
tugal significa as suas raízes. “Sou americano porque nasci aqui e tenho orgu-
lho, mas as minhas raízes são portuguesas. A primeira vez que fui aos Açores 
senti que fazia parte daquele lugar, sentia-me em casa, faz parte de quem eu 
sou. Gostava que os portugueses continuassem a promover a nossa cultura”
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Victor Roriz 
Local de nascimento: Viana do Castelo, Portugal
Onde vive: Portugal
Actividade: Fotógrafo

Victor Roriz tem, em cada imagem que capta, a forma de demons-
trar o orgulho que sente em ser português. Fotógrafo de profis-
são e de paixão, pensa que se tivesse saído de Portugal o suces-
so poderia ter sido maior mas os trabalhos no exterior dão-lhe a 
“possibilidade de sair e lutar por mais”. Nasceu em 1962 em Viana 
do Castelo, de onde ainda hoje mantém fortes recordações da 
sua infância: a primeira bicicleta e as idas à praia. 
“Nasceu” praticamente numa empresa fotográfica, facto que vi-
ria a marcar o seu percurso profissional. Era fotógrafo o seu tio-
-avô, o seu pai e dois tios. Sempre ligado à imagem, foi por aqui 
que traçou o seu rumo. Aos 20 anos formou-se em fotografia, ten-
do tido também passagens pelo estrangeiro onde se especializou 
em fotografia de moda e de arquitectura. 
Criou, em Pedras Rubras, uma empresa especializada em fotogra-
fia aérea, tendo sido a principal empresa deste sector. Também 
se dedicou ao vídeo documental, mas a paixão pela fotografia 
venceu, estando praticamente toda a vida ligado ao negócio de 
família - Roriz Imagem.
Tinha um sonho de menino, que era ser médico, porque sempre 
gostou da ideia de poder salvar pessoas, mas ao longo da sua pro-
fissão sente que também se realizou tendo muitas boas surpre-
sas e boas resoluções de imagem. “Quero fazer mais, muito mais. 
Cada vez que faço sinto que ainda não fiz o que quero fazer”, 
diz, afirmando que para si o mais importante é a dignidade e a 
humildade.
Está ligado à academia do bacalhau e a associações de bene-
ficência mais directa, como é o caso da APPACDM. Para si, ser 
português, é “ter a dignidade de um ser humano. Tenho muita 
vaidade em ser português e muito orgulho neste país pequeno 
ter conseguido fazer o que fez até agora. Orgulho-me também da 
juventude que está com muita força e a representar bem Portugal 
no mundo”.
Victor Roriz deixa a mensagem “aos de dentro e aos de fora de 
terem sempre vaidade daquilo que somos e a humildade de quem 
somos”.

Zita Morgado
Local de nascimento: Usseira, Óbidos
Onde vive: França
Actividade: Empresária

Zita Morgado é natural de Usseira, em Óbidos, mas o seu percurso 
de vida tem sido passado maioritariamente em França. Emigrou 
com os pais tinha cerca de 10 anos, numa época marcada pela 
forte emigração portuguesa. Em Portugal completou a 4ª classe e 
era a menina da família, tendo a primeira neta a surgir, caindo em 
si toda a atenção e carinho. Destes tempos, recorda o bem-estar 
familiar e a união que os caracterizava. Os destinos da vida leva-
ram a que Zita deixasse Óbidos e abraçasse uma nova realidade. 
Em França continuou os estudos e foi-se especializando em Con-
tabilidade e Secretariado. “Tive algumas dificuldades porque não 
conhecia a língua, mas fui ultrapassando com o tempo”, refere. 
Assim que terminou a formação, procurou emprego e encontrou-
-o numa agência de viagens, que procuravam alguém que falasse 
a língua portuguesa. Zita Morgado preenchia os requisitos e as-
sim se iniciou na área do turismo, com 17 anos de idade. Já casada, 
Zita tentou um regresso a Portugal, acompanhando o regresso 
dos pais e das irmãs, mas ao fim de 6 anos percebeu que teria de 
regressa a França e que o seu percurso seria efectivamente em 
terras gaulesas. Voltou a trabalhar na área do turismo até 1993, 
altura em que decide abrir a sua própria agência de viagens, acti-
vidade que mantém até hoje. 
Confessa-se uma mulher com muitos sonhos, uns alcançados ou-
tros não, mas o maior de todos foi conseguir ser a sua própria 
patroa. “Sou independente, tenho liberdade de acção, e isso é 
muito bom”. Para si, o mais importante na vida é a honestidade, 
o bem-estar das pessoas que estão à sua volta e a sua família. “O 
meu maior núcleo é o estar junto dos que me são mais queridos”. 
Zita tem ainda tempo para a solidariedade, ajudando várias as-
sociações, sempre que assim é solicitada. Não esquece as suas 
origens e salienta que para si, ser portuguesa, é uma honra e um 
prazer. “Considero-me patriota porque, por exemplo, ensinei os 
meus filhos a falar português e penso que todos os emigrantes 
deviam fazer o mesmo. A todos os portugueses desejo muita fe-
licidade e que tenham vontade de levar Portugal para a frente”.
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Livres
pensamentos

Todos sabemos que o Estado é a instituição mais impor-
tante dentro de um país, seja ele qual fôr, e a ele compete 
dirigir e coordenar através do Governo toda a actividade 

do país seja ela pública ou privada.

O Estado é um conjunto de serviços públicos que é de todos e para 
todos e é ele que detém o poder de orientar, legislar e tributar.

Entre as várias atribuições que tem o Estado, a emissão da Moe-
da, seja ela em papel, metálica ou electrónica, é uma das suas atri-
buições e é a ele Estado que compete regulamentar e controlar 
a sua utilização.

O que temos vindo a observar nos últimos anos, fruto de políti-
cas económicas capitalistas que defendem cada vez mais a não 
participação do Estado na economia de um país, acontece que tal 
doutrina tem facilitado colocar a moeda e os dinheiros nas mãos 
do sector privado dominante, perdendo o Estado determinadas 
prerrogativas alienadas assim pela alta finança.
Com estas políticas neoliberais os Estados participam, como é ob-
vio, cada vez menos na economia aceitando a total liberdade dos 
mercados que argumentam garantir o crescimento económico e 
o desenvolvimento social dos países. No entanto tal não se veri-
fica, mais sim o contrário dado que com este critério para eles as 
necessidades sociais não contam o que conta é exclusivamente a 
obtenção de mais lucros e mais acumulação de capital. 
Para atingir estes objectivos vale tudo : não olham a meios e che-
gam ao ponto de deslocalizar a sede das empresas, rodeando-se 
dos melhores parceiros, para optimizarem os lucros e para esca-
parem ao pagamento dos impostos situação que já perdura há 
vários anos e que tem enfraquecido o erário público. 

2. Pelo que temos vindo a observar, de vez em quando, logo apa-
rece mais um escândalo ligado às classes dominantes como não 
podia deixar de ser, visto que o povo em geral está muito bem 
controlado na sua acção e tem de contribuir de acordo com a Lei. 
Há uns anos atrás, surgiu o problema dos offshores e dos parai-
sos fiscais como o do « Panama Papers » que deu muito que falar 
e nada mais.  Agora está na berra o escândalo Luanda Leaks com 
o império de Isabel dos Santos na mira de todos os projectores.

1. Mas problemas como estes manchados de fraude e de procedi-
mentos ilícitos existem um pouco por todo o lado, e para com-
preender basta ler o livro de Maxime Renahy intitulado «Là où est 
l’argent» com prefácio de Eva Joly que começa assim: «a impuni-
dade financeira destroi o tecido social e mina a Europa». 

Mas pensando bem, tudo isto é fruto da legislação que foi apro-
vada pelos sucessivos Governos. Por isso se ouve dizer da parte 
de responsáveis do Império de Isabel dos Santos que tudo o que 
fizeram é legal e as práticas exercidas estão de acordo com a Lei 
e argumentam mesmo que se trata apenas de uma perseguição 
política.

Curiosamente, o escândalo agora surgido  faz-me lembrar e volto 
a repetir, o enorme problema que rebentou há alguns anos so-
bre o que se passa nos offshores e nos paraísos fiscais, agora no 
estado de hibernação e ao que parece, segundo os entendidos, 
são estruturas perfeitamente legais e continuam em actividade. 

Não seria melhor que os responsáveis políticos, eleitos pelo 
povo, se debruçassem a sério sobre estes graves problemas e 
tratassem de proceder à alteração das Leis em vigor que estão 
de tal forma bem elaboradas que permitem estes procedimentos 
opacos e difíceis de controlar?

O que temos vindo a assistir, de há alguns anos a esta parte, é 
que são os mercados que tudo controlam e condicionam a acção 
dos próprios Governos. Se continuarmos assim estamos, se ca-
lhar até já estamos, perante uma nova forma de Ditadura, quero 
dizer, uma Ditadura Financeira que está a destruir a Democracia e 
condiciona a acção dos Governos porque tem força mais do que 
suficiente para fazer o que bem entende com arrogância e concu-
piscência, pensando mesmo que são os donos do mundo.

É evidente que todo este raciocínio não se aplica às pequenas e 
médias empresas que são imprescindíveis ao bom funcionamen-
to da economia de um país, mas refiro-me  somente aos grandes 
monopólios e grupos económicos que monopolizam a moeda 
através da maximização dos lucros fazendo dos dinheiros quase 
sua propriedade exclusiva.

Comendador António Nuno Cabeleira
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E pelo que se vê o povo, queira ou não queira, tem sido obrigado 
a suportar as consequências do pensamento das elites dominan-
tes e com medo de ficar pior acaba por se acomodar, não tendo 
possibilidade de escolher políticas mais ambiciosas, acabando 
sempre por votar nos mesmos ou de se abster.    

3. Costuma-se dizer que todos os caminhos vão dar a Roma e em 
política também não é possivel existir só este tipo de caminho. 
Muitos pensam que existem outras políticas alternativas que po-
deriam conduzir a melhores resultados, tanto para o povo em 
geral como para os próprios Estados, que se encontram prejudi-
cados com os procedimentos abusivos dos grandes grupos eco-
nómicos e das multinacionais. 

O que não tem aperecido, até ao momento, são políticas e progra-
mas mais ambiciosos que ponham termo a este « status quo » e 
possam combater com determinação tais procedimentos abusivos 
que vão dando cabo das economias e das finanças dos próprios 
Estados. E sobretudo que apareçam políticas mais ousadas e com 
vontade perentória de alterar as Leis em vigor tanto no campo da 
tributação, da transacção exorbitante de dinheiros, da deslocali-
zação das empresas, e de pôr um freio à criação artificial de socie-
dades que facilitam a hemorragia dos dinheiros e a fuga ao fisco.

Pessoalmente não me posso convencer que a política vigente  
adoptada por quase todos os países e que tem acarretado desi-
quilíbrios cruciais ao nível das finanças, da economia e da socie-
dade em geral, não tem política alternativa que seja socialmente 
mais justa, mais equilibrada e mais humanizante. 

4. É certo que, sobretudo no mundo ocidental, vivemos numa 
sociedade que adoptou um sistema neoliberal trazido do outro 
lado do Atlântico, que facilita a actividade dos mais ricos na ex-
ploração dos mais pobres, dá mais valor à acumulação da riqueza 
retida por uma minoria que ainda por cima mostra total desprezo 
pela condição humana a qual tem vindo a degradar-se ano após 
ano. 

Até agora os adeptos das políticas neoliberais têm organizado a 
sociedade pensando só em acudir a necessidades de momento e 
facilitando a obtenção de lucros que, uma grande parte, fogem 
ao fisco. Mas, o que é bastante curioso, é que não se vê qualquer 
estratégia a longo prazo bem estudada que possa fazer recuar tal 
tendência. Os problemas que enfrenta a sociedade de hoje são 
muitos, acumulam-se de ano para ano sendo agora bem visiveis 
os seus maus resultados e efeitos perniciosos. 

Força é de constatar que as condições climáticas e o aquecimen-
to global se alteraram e estão ao rubro,  que os mais ricos sem 
qualquer pudor triplicam as suas fortunas, em contrapartida as 
dívidas dos Estados não cessam de aumentar. Os dinheiros são 
deste modo, hipocritamente, canalizados para as elites dominan-
tes que se dão ao luxo de financiar os próprios Estados e de tudo 
comprar ficando a pouco e pouco «os donos disto tudo».

Eu penso, e provavelmente não serei o único a pensar, que 
este não é o bom caminho. Esperemos que não venha por aí 
uma nova crise com efeitos ainda mais devastadores que as 
anteriores. 
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Salão Maison&Object 2020
Exportação portuguesa 

atinge valores históricos

esta exposição, dedicada à mostra de 
produtos do sector casa – mobiliário, 
têxtil, bem-estar, iluminação, artigos 

decorativos - é visível a crescente valorização 
de Portugal no estrangeiro através do conse-
quente aumento dos níveis de exportação, 
em qualquer uma das áreas mencionadas. 
No primeiro dia do evento, o Secretário de 
Estado Adjunto e da Economia, João Neves, 
visitou os stands portugueses e valorizou 
o posicionamento empresarial português 
no mercado a nível internacional, afirman-
do que é essencial o equilíbrio dos salários 
nacionais com a excelência dos artigos 
produzidos pelas empresas portuguesas. 
Quando questionado relativamente ao valor 

N

Foram 115 as empresas portuguesas que marcaram presença na primeira edição de 2020, 
do salão bianual do imobiliário e decoração “Maison&Objet”. O certame, que conta com 130 mil 

metros quadrados de área coberta, decorreu  no Parque de Exposições de Villepinte, em Paris.

do investimento do Estado português, no 
apoio dado às empresas para participação 
em feiras como esta, João Neves afirmou 
que “o apoio dado às empresas é o menos 
importante” e que “aquilo que nos permite 
ter uma economia mais sólida é a capacida-
de de ter empresas boas, com produtos de 
excelência”. 

O Secretário de Estado garantiu ainda que a 
dimensão da marca Portugal é cada vez mais 
notória, em termos internacionais. “Portu-
gal é reconhecido, actualmente, como es-
tando na linha da frente em vários sectores 
não só da fileira casa, disputando os primei-
ros lugares entre os melhores dos melhores 
do mundo”, assegurou ainda quanto ao po-
sicionamento estratégico empresarial.
Uma das marcas que também esteve pre-
sente foi a Vista Alegre, a marca de porce-
lanas portuguesas mais antiga do país, que 
conta já com quase dois séculos. O seu ad-
ministrador e director de marketing, Nuno 
Barra, disse à Lusopress que a marca já está 
presente neste salão há cerca de dez anos, 
sendo esta uma das principais do sector. 
Em termos de dados estatísticos, a Vista 
Alegre apresenta uma trajectória exponen-
cial de vendas, no que diz respeito às suas 
exportações. Tal facto é ilustrado pelos ac-
tuais 73% de exportação (relativos a 2019), 
em comparação com os 45% verificados em 
2009. Segundo o seu administrador, este au-
mento deve-se em grande parte à presença 

João Neves, Secretário de Estado Adjunto e da Economia, no stand da Vista Alegre

O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, numa das empresas portuguesas
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da empresa nesta feira e noutras similares. 
Nuno Barra afirma ainda que o mercado está 
a valorizar cada vez mais a inovação e a asso-
ciação que fizeram com a ex-modelo Claudia 
Schiffer é uma das provas em como estão a 
tentar ser criadores de novas tendências.
A marca portuguesa de luxo Serip foi uma 
das que também compareceu no certame. 
Os seus produtos, feitos a partir de bronze 
e vidro, enfeitam locais como The Simpsons 
Restaurant, em Londres, ou casas como a 
da cantora norte-americana Christina Agui-
lera e do designer de moda alemão Philipp 
Plein, levando o nome de Portugal além-
-fronteiras. O seu responsável, Mário Rui Pi-
res, frisou a crescente valorização das peças 
portuguesas no estrangeiro. Considerou a 
Maison&Objet como “uma feira âncora na 
Europa e no mundo, pois permite a abertura 
de muitos mercados internacionais”. Nesta 
empresa, que apresenta 98% de exportação 
analogamente ao seu valor total de vendas, 
acredita-se que o “ser-se português” tem 
cada vez mais força no estrangeiro. Esta 
nova realidade deve-se ao facto de “existi-
rem várias marcas portuguesas que dão mui-
ta força ao tecido empresarial português”, 
segundo Mário Rui Pires.
Neste certame, que recebe cerca de 80 mil 
visitantes a cada edição, é cada vez mais 
elogiada a presença portuguesa. Portugal 
contou, este ano, com uma das suas maio-
res participações na feira, no que concerne 
ao número de empresas expostas colocan-
do-o, assim, na lista dos principais países 
representados no salão Maison&Object, jun-
tamente com a Itália, Bélgica, Reino Unido, 
Alemanha, Espanha e Holanda. L
 

Novidades 
das coleções 
da Vista Alegre

Mário Rui Pires, 
responsável 
pela Serip
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Cap Magellan 
divulga ofertas de trabalho e estágio 

no Fórum do Emprego 2020

este fórum dedicado a todos os fa-
lantes da língua portuguesa, o domí-
nio da língua francesa é também um 

dos requisitos principais, se bem que para al-
gumas das vagas este não necessita ser um 
nível muito avançado. Múltiplas empresas 
integram apenas lusodescendentes nas suas 
equipas, o que permite que apenas algumas 
bases de francês sejam suficientes para ini-
ciar funções em certas vagas. 
Segundo a responsável pelo Departamento 
de Estágios e Empregos, Diana Domingues, 
foram 24 as empresas que transmitiram à 
Cap Magellan as suas ofertas de empregos 
e estágios, para a sua presença neste fórum. 
Diana Domingues ofereceu ainda uma ofer-
ta mais personalizada, a quem esteja com 
maiores dificuldades em encontrar empre-
go. Esse auxílio passa, numa das medidas, 
por fornecer a todos os interessados uma 
lista de contactos e endereços, onde podem 
recorrer para desenvolver as suas capacida-
des linguísticas de francês.
Este fórum decorreu em dois dias, sendo 
que no primeiro dia o stand da Cap Mage-
llan esteve presente no Fórum do Emprego, 
no Parque de La Villette e, no segundo dia, 
no Consulado Geral de Portugal em Paris. 
Segundo Diana, a ajuda da Cap Magellan foi 
muito mais solicitada no primeiro dia, mas 

A associação lusófona Cap Magellan apresentou, durante dois dias em Paris, a quinta edição 
do Fórum do Emprego. Este evento, organizado pelo Departamento de Estágios e Empregos, 
decorreu em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) português 
e teve como principal objectivo auxiliar à integração profissional em Portugal e França.

N
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tal situação deveu-se ao facto de estarem 
representadas mais de 100 empresas no Par-
que de La Villette. Tal circunstância permitiu 
também à Cap Magellan ter uma abordagem 
directa com mais empresas e, assim, conse-
guir contactos de possíveis vagas.
Tiago Penteado foi uma das pessoas que se 
dirigiu ao Consulado Geral de Portugal em 
Paris, para pedir aconselhamento profissio-
nal ao departamento. Tiago é oriundo do 

Brasil, recém-chegado a França e, aqui, ten-
tou perceber quais as ofertas profissionais 
que estavam a ser disponibilizas na área em 
que se licenciou: marketing.
Após a numerosa adesão a este fórum, que 
se realiza já há cinco anos - e cuja procura tem 
aumentado de ano para ano – a organização 
do evento espera poder continuar a ajudar os 
portugueses e lusodescendentes na sua bus-
ca de estágios profissionais ou empregos.

Membros do Departamento de Estágios e Empregos da Cap Magellan

Fórum do Emprego Cap Magellan 
no Consulado Geral de Portugal em Paris

Tiago Penteado, participante no fórum do emprego



73

Fórum do Emprego Cap Magellan 
no Consulado Geral de Portugal em Paris
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22º Salão de Vinhos 
de La Garenne-Colombes volta 

com novos produtos portugueses

o Salão de Vinhos e Produtos da 
Terra estiveram presentes estas 
duas empresas portuguesas, devi-

do à geminação entre a cidade portuguesa 
de Valpaços, com a francesa La Garenne-
-Colombes. Estas relações de cooperação 
entre as duas cidades europeias iniciaram-
-se em 2004 e, desde então, já se deram 
vários intercâmbios, nomeadamente a ní-
vel cultural e desportivo. Assim o garantiu 
à Lusopress José Vara Rodrigues, membro 
do Comité de Germinação de La Garenne-
-Colombes.
Ambas as empresas realçaram o benefício 
de poder fazer parte deste certame, de-
vido à possibilidade de poderem mostrar 
os seus produtos e ao favorável poder de 
compra francês. Francisco Teixeira, direc-
tor comercial das Caves de Santa Marta de 

O teatro municipal de La Garenne-Colombes recebeu o 22º Salão de Vinhos e Produtos 
da Terra. Neste evento, que contou com cerca de 40 expositores de vinhos e produtos 

regionais franceses, também Portugal marcou presença, através da cooperativa de vinhos 
Caves Santa Marta de Penaguião e da empresa de fumeiro Bísaro - Salsicharia Tradicional.

N
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Ao centro, Philippe Juvin e Sampaio da Nóvoa, acompanhados por José Vara Rodrigues e pelas duas empresas
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Penaguião, referiu mesmo que a empresa 
tem clientes assíduos aqui em França, que 
lhes adquirem quantidades de vinho quase 
para o ano inteiro. Para além de preservar 
as relações de fidelidade com os actuais 
clientes, as Caves de Santa Marta apro-
veitaram ainda a ocasião para mostrar a 
nova imagem dos vinhos do Porto, bem 
como trazer uma novidade: um vinho do 
Porto branco, com dez anos de envelhe-
cimento. Francisco garantiu ainda que os 
franceses são o seu melhor cliente de vi-
nho do Porto.
Também Alberto Fernandes, sócio da em-
presa Bísaro – Salsicharia Tradicional de 
Bragança, realçou a capacidade da popu-
lação francesa de apreciar os produtos 
portugueses. Definiu as gentes francesas 
como um povo que “tem ainda uma boa 
carteira aliada a um bom palato” e que 
sabe apreciar “os seus mais nobres produ-
tos”. Alberto trouxe ainda uma novidade 
para os seus clientes: a da recente parce-
ria entre a sua marca e a cadeia de hiper-
mercados alemã Lidl. Dentro em breve, as 
superfícies comerciais desta firma alemã 
terão, à disposição dos seus clientes, uma 
gama de produtos laminados da Salsicha-
ria Bísaro. Estes estarão disponíveis em 
quatro países europeus – França, Áustria, 
Bélgica e Alemanha – e estarão dispostos 
num lote com quatro variedades de pro-
dutos: cachaço, salpicão, presunto e sal-
sichão.
O Maire de La Garenne-Colombes, Philippe 
Juvin, esteve presente na inauguração do 
salão e destacou aqueles que considera 
serem os principais pontos de contacto e 
semelhança entre as duas localidades: a 
pertença de ambos à comunidade euro-
peia, terem pontos de interesse em co-
mum e, ainda, o facto de ambos os países 
serem produtores agrícolas e vinícolas. 
Teceu elogios ao vinho, enchidos e azeite 
produzidos em Valpaços e, simultanea-
mente, agradeceu a presença no certame 
de ambas as empresas. 
O embaixador de Portugal pela UNESCO, 
Sampaio da Nóvoa, também esteve pre-
sente e realçou os aspectos mais positi-
vos do conceito da geminação de cidades, 
principalmente nas actuais sociedades do 
século XXI. Defendeu este conceito de ge-
minação de cidades como um pilar base 
na cooperação europeia, devido à neces-
sidade de criação de proximidade entre 
comunidades que se encontram cada vez 
mais “isoladas, intolerantes ao outro e fe-
chadas em si mesmas”.
Na opinião do Maire de La Garenne-
-Colombes, o saldo deste encontro foi 
bastante positivo, e deixou desde logo o 
repto de uma nova edição do salão já no 
próximo ano. L

Philippe Juvin, Sampaio de Nóvoa e José Vara Rodrigues

Membros da empresa Bísaro e das Caves de Santa Marta de Penaguião

José Vara Rodrigues e membros de ambas as empresas portuguesas
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Festival da Lusotopia 
arranca com jantar solidário 
e espectáculos musicais

festival Lusotopia resultou de uma 
cooperação entre a Associação 
Hirond’ailes e a Coordenação das 

Colectividades Portuguesas em França. 
A Associação Dimitri Francisco, que tem 
por objectivo distribuir presentes de Na-
tal a crianças em Portugal, e a Associação 
C.H.E.D.A. – Crianças de Hoje e de Amanhã 
– que promove trocas culturais entre as 
crianças cabo-verdianas e francesas, fo-
ram as associações contempladas com o 
lucro proveniente deste jantar.
Até os Caretos de Podence marcaram 
presença naquela que foi a sua primeira 
aparição em França, após a eleição como 
Património imaterial da Humanidade da 
Unesco, a 12 de Dezembro de 2019.
No jantar de abertura deste fim-de-sema-
na lusófono estiverem presentes o Maire 
de Crosne, Michaël Damiati, bem como 
Berta Nunes, Secretária de Estado das Co-
munidades Portuguesas. 
Para a Embaixadora da Guiné-Bissau em 
França, Filomena Tipote, a sua presença, 

A cidade de Crosne organizou, pela primeira vez, o Festival da Lusotopia — um evento 
que teve como principal objectivo mostrar a riqueza cultural de todos os países lusófonos. 
A inauguração do certame realizou-se com um jantar solidário, cujas receitas reverteram 
a favor de duas associações.

O
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Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas



77



78

neste evento celebrativo das culturas lu-
sófonas em França, teve um duplo signi-
ficado. Nas palavras da Embaixadora, “é 
importante estar num país francófono, 
onde sabemos que ainda existe ambigui-
dade quando se fala na Guiné-Bissau. Há 
pessoas que têm a tendência de ligá-la à 
Guiné-Conacri. E, simultaneamente, estou 
a representar a Guiné no contexto da lu-
sofonia”.
Para a Secretária de Estado das Comuni-
dades Portuguesas, Berta Nunes, a impor-
tância principal deste festival é não só a 
promoção da cultura e língua portuguesas 
mas, essencialmente, a abertura de espíri-

to a outros saberes e tradições. O evento 
contou ainda com algumas revelações, 
nomeadamente a do início da geminação 
entre o município francês de Crosne e o 
município português de Vila de Rei, no dis-
trito de Castelo de Branco. Ambos os pre-
sidentes da câmara, Michaël Damiati e Ri-
cardo Aires, estão bastante esperançosos 
que o processo seja aceite e que as duas 
localidades passem, assim, a beneficiar 
deste acordo de cooperação.
O jantar prolongou-se pela noite dentro e a 
animação foi constante, neste evento que 
pretendeu trazer um pouco das culturas lu-
sófonas até esta localidade francesa. L
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Caretos de Podence no jantar de abertura da Lusotopia

Ricardo Aires, presidente da CM de Vila de Rei

Grupo dos Bombos Unidos de Montesson em actuação no jantar
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Cap Magellan esclarece a medida 
dos 7% no Salão do Estudante de Paris

uitos estudantes, que se encon-
tram neste momento no equi-
valente ao nível de ensino se-

cundário francês, dirigiram-se ao Parque 
de Exposições de Paris para conhecer as 
ofertas formativas de Ensino Superior que 
França tem para oferecer. Grande parte 
das universidades parisienses, bem como 
de outras regiões de França estiveram lá 
representadas. Mas, além dessas, estavam 
ainda presentes institutos de ensino inter-
nacionais, como por exemplo o Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB).
O IPB estava localizado no stand da asso-
ciação lusófona, Cap Magellan, sendo uma 
das instituições de Ensino Superior portu-
guesas com as quais a Cap Magellan tem 
ligações académicas. Mas, este politécni-
co português é apenas um dos vários es-
tabelecimentos de Ensino Superior portu-

M

Vários foram os alunos que, ao longo de três dias, se dirigiram ao stand da associação 
Cap Magellan, no Salão do Estudante de 2020, em Paris. Quer os estudantes 

fossem lusodescendentes ou não, o seu principal objectivo era conhecer as ofertas 
formativas do Ensino Superior que Portugal tem neste momento para oferecer. 

gueses com os quais esta associação tem 
parcerias. Consoante as motivações aca-
démicas dos estudantes lusodescenden-
tes ou, até mesmo, oriundos de outros 
países (o IPB tem nove mil alunos, dos 
quais três mil são estrangeiros), várias 
são as ofertas académicas à disposição, 
sendo prestada também ajuda na inte-
gração dos alunos recém chegados, no 
ensino português. Algumas licenciaturas 
e mestrados em algumas universidades 
e politécnicos portugueses são mesmo 
leccionados em inglês, com vista a uma 
maior abrangência de estudantes.
No salão esteve presente o Secretário de 
Estado do Ensino Superior, João Sobri-
nho Teixeira, que enalteceu a criação de 
uma medida do Governo português, que 
pretende atrair jovens lusodescendentes 
para Portugal. Esta medida contempla a 
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reserva de 7% da quota de vagas no Ensino 
Superior (o equivalente a cerca de 3500 en-
tradas) a cada ano, para os descendentes 
de emigrantes portugueses. Com esta me-
dida, o Governo português pretende atrair 
os filhos de emigrantes portugueses, para 
prosseguirem os seus estudos superiores 
no país dos seus pais. João Sobrinho Tei-
xeira ilustrou esta medida afirmando “na 
prática, quer dizer que num curso de me-
dicina ou engenharia em que a média de 
entrada seja 19, um lusodescendente se 
estiver dentro das 7% das vagas, pode en-
trar com média de 10 e retira a vaga a um 
estudante que tenham média de 19”.
Os exames de admissão para estes alunos 
apresentam também outras especificida-
des, na medida em que o decreto de lei 
prevê que as instituições de ensino portu-
guesas possam avaliar a proficiência dos 

Membros da Cap Magellan e do Governo português presentes no salão
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candidatos através de videoconferência 
– fazendo, assim, com que estes não se 
tenham que deslocar a Portugal. A outra 
particularidade deste concurso exclusivo 
para lusodescendentes, é ainda a avalia-
ção destes alunos ser exclusivamente oral. 
Segundo o Secretário de Estado do Ensino 
Superior, este segundo ponto foi criado 
com vista aos candidatos não serem preju-
dicados no processo de admissão, devido 
à sua proficiência escrita não traduzir o ní-
vel de português oral que possuem.
A Secretária de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Berta Nunes, também este-
ve presente e destacou o interesse dos 
estudantes pelo sistema de ensino por-
tuguês, afirmando que esta procura cres-
cente por Portugal é demonstrada não só 
por lusodescendentes, mas principalmen-
te por outros alunos estrangeiros. Berta 
Nunes apelou ainda à participação dos 
lusodescendentes no programa, visto que 
muitas são as vagas que ficam sempre por 
preencher. Só no ano lectivo passado das 
cerca de 3500 vagas reservadas para alu-
nos lusodescendentes, apenas 248 foram 
ocupadas.
A associação Cap Magellan também já ti-
nha estado presente nas cidades france-
sas de Bordéus e Lyon, através do evento 
Roadshow universitário, a realizar esta 
divulgação do Ensino Superior português. 
O calendário destas acções não se fica por 
aqui, e até ao final de 2020 a Cap Magellan 
irá ainda marcar presença noutros even-
tos académicos, como é o caso do Salão 
Estudar no Estrangeiro, a realizar-se em 
Novembro. Neste salão, estarão represen-
tados 45 países e, na opinião de Luciana 
Gouveia – delegada geral da Cap Magellan 
– “faz todo o sentido que Portugal e o en-
sino português estejam também lá repre-
sentados”.
O Governo português espera assim que, 
através deste tipo de medidas e, do auxílio 
de associações lusófonas, como é o caso 
da Cap Magellan, as três mil vagas no Ensi-
no Superior reservadas a alunos lusófonos 
sejam preenchidas num maior número, já 
no próximo ano lectivo. L
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Trancoso aposta forte 
na realização de eventos 
para 2020 para aumentar turismo

Município de Trancoso convidou a 
comunicação social e promotores 
turísticos para uma apresentação da-

quilo que serão os eventos para o ano 2020. 
Não restam dúvidas de que existe uma forte 
aposta da autarquia na dinamização turística 
do concelho. Desta forma, já em Fevereiro 
arranca com o Carnaval de Vila Franca das 
Naves, seguindo-se o arranque da Feira do 
Fumeiro, dos Sabores e Artesanato do Nor-
deste da Beira, numa parceria com a Aene-
beira, que decorre nos dias 28 e 29 de Feve-
reiro e 1, 7 e 8 de Março, um evento que traz 
anualmente milhares de visitantes. Ainda em 
Março, irá ter lugar a Feira dos Automóveis 
Usados de 6 a 08, depois vem Abril com a 
Queima do Judas, a 12 de Abril, Domingo de 
Páscoa, as comemorações do 25 de Abril e o 
Feriado Municipal nos dias 28 e 29 de Maio. 
Em Junho, de 26 a 28, a Festa da História. Em 
Julho, com o calor, vem o Festival de Música 
no Castelo, de 17 a 19 e o grande evento do 
ano: a Feira de São Bartolomeu, que traz mi-
lhares de visitantes nacionais e estrangeiros, 
de  7 a 16 de Agosto. Em Setembro, o desta-
que vai para o Festival das Vindimas, de 11 a 
13, seguido-se a Feira da Castanha de 30 de 
Outubro a 1 de Novembro, com os diversos 
produtos endógenos a terem preponderân-

O

2020 será um ano em cheio 
para o Município 
de Trancoso no que à 
organização de eventos diz 
respeito. Numa apresentação 
à comunicação social 
e promotores turísticos, 
no Pavilhão Multiusos 
de Trancoso, foi revelado 
o calendário de eventos que 
começa já em Fevereiro com 
o Carnaval e, em Março com a 
Feira do Fumeiro, dos Sabores 
e Artesanato do Nordeste da 
Beira

cia também e, na recta final do ano, a anima-
ção de Natal “Magia de Natal” e “Atreve-te” 
de 11 a 31 de Dezembro.
Um vasto cartaz que promete, com certeza, 
atrair muitos visitantes ao concelho. A juntar 
a todos estes eventos, acresce os mercados 
semanais que são uma referência para to-
dos, e as diversas festas e actividades cultu-
rais que vão ainda existir no concelho.
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A importância do turismo para Trancoso
O sector do turismo tem vindo a constituir-
-se, nos últimos anos, como um sector de 
grande importância, senão o mais importan-
te, mobilizador de pessoas e recursos. Esta 
constatação é reforçada pela revista “World 
Travel Awards”, que pela 3ª vez consecuti-
va elege Portugal como Melhor Destino do 
Mundo e Lisboa Melhor Destino City Break, 
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consagrando também empresas e outros 
destinos portugueses. Num contexto pro-
porcionalmente diferente, ao nível popula-
cional e socioeconómico, mas revestindo-se 
também o sector turístico de enorme impor-
tância, surge a cidade de Trancoso, também 
vila medieval e Aldeia Histórica.
Trancoso é um dos principais destinos do 
Turismo Cultural Judaico do nosso País. 

Com forte implantação na Idade Média, no-
meadamente, a partir do Século XVI, a co-
munidade Judaica trancosana foi das mais 
numerosas da Beira Interior. Nas ruas que 
envolvem o Centro Histórico - um dos mais 
significativos de Portugal, cercado por mu-
ralhas – existem centenas de marcas repre-
sentativas da Cultura Judaica. A “Via Portu-
gal Nascente”, um importante Caminho de 

Santiago, começa em Tavira e termina em 
Trancoso, onde se junta ao Caminho de Tor-
res, que liga Salamanca a Compostela.
O mercado semanal das Sextas-Feiras, o 
maior da região, as comemorações do feria-
do municipal de 29 de maio, com a recriação 
da Batalha de Trancoso (29/05/1385), a Festa 
da História, em junho, o Festival de Música 
no Castelo, em julho, a Feira de São Barto-
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lomeu – a mais antiga feira franca do país, 
desde 1273 - que se realiza no mês de Agos-
to, juntamente com as Feiras do Fumeiro 
e da Castanha, em Fevereiro e Novembro 
respectivamente, posicionam Trancoso no 
panorama regional, sendo também uma 
preciosa ajuda na dinamização da economia 
do concelho.
Trancoso possui uma excelente localização 
geográfica, com muito boas acessibilidades, 
servida por auto-estradas, com rápidas li-
gações ao Porto, Lisboa, Madrid e a toda a 
Europa.
Ainda assim, apesar da paisagem natural, do 
importante património, material e imaterial, 
e dos bons equipamentos e infra-estruturas, 
que existem neste território, tudo estaria 
vetado ao esquecimento, não fosse o im-
portantíssimo papel desempenhado pelos 
jornalistas, agentes e operadores turísticos 
na promoção e divulgação daquilo que os 
nossos territórios têm de melhor.  Foi nes-
se sentido que o Município de Trancoso 
apresentou o plano de eventos para 2020. 
“Tivemos esta iniciativa de apresentar já um 
calendário de eventos, no sentido de que o 
comércio, a restauração e os alojamentos 
locais possam continuar a viver, porque sa-
bemos que é um território de baixa densi-
dade, que vive com dificuldades. A câmara 
municipal está aqui para impulsionar todos 
esses sectores que falei”, começou por dizer 
Amilcar Salvador à Lusopress. O presidente 
do Município de Trancoso, afirmou ainda 
que o objectivo passa por aumentar o fluxo 
turístico no concelho e na região. Segundo 
o autarca, o turismo está a crescer de forma 
exponencial, tornando-se um sector impor-
tante para o concelho. “É um dos sectores 
que esta câmara municipal também aposta-
do muito, sobretudo na promoção daquilo 

que temos. Nós ao promovermos e divulgar-
mos, quer os nossos produtos endógenos 
de qualidade, quer o nosso património e 
gastronomia, naturalmente estamos a fazer 
com que sejam muito os turistas que nos 
visitam. Nos últimos anos, o turismo tem 
crescido de forma exponencial. Por exem-
plo, o castelo no espaço de um ano tivemos 
mais dez mil visitantes. Passamos de 20 mil 
para 30 mil visitantes e queremos continuar 
assim, com esses indicadores, porque sabe-
mos que tem um reflexo muito grande quer 
no alojamento, quer na restauração, quer no 
comércio tradicional”.
Num calendário cheio, o autarca não es-
queceu o papel da diáspora portuguesa na 
dinamização dos eventos realizados. “Em 

primeiro lugar, deixo um reconhecimento 
muito grande a todos os nossos emigrantes, 
porque mesmo estando longe eu sei que 
eles vivem por dentro de facto o concelho e 
as freguesias onde nasceram. De facto, têm 
amor à terra e ao concelho. Sempre que po-
dem vêm a Trancoso e é sempre com uma 
amizade e gosto grande que os recebemos 
aqui, porque eles também investem muito 
no nosso concelho e queremos continuar 
assim”.
Tomás Martins, da Aenebeira, realçou a im-
portância da Feira do Fumeiro e da Feira de 
São Bartolomeu para as gentes e visitantes, 
e Carla Basílio, do Turismo do Centro, mos-
trou-se muito satisfeita com esta agenda de 
eventos. L



87



88

Academia do Bacalhau encerra 
2019 com valores favoráveis e já 
com projectos definidos para 2020

oi no Consulado Geral de Portugal em 
Paris que a Academia do Bacalhau 
de Paris (ABP) realizou a Assembleia 

Geral Ordinária para balanço de contas e 
actividades relativas ao ano 2019. Segundo 
o presidente da ABP, Manuel Soares, esta 
reunião decorreu em “grande espírito de so-
lidariedade e portugalidade”.
Durante o ano de 2019, as principais causas 
a que os 1068 membros da ABP se decidi-
ram juntar foram a ajuda financeira para os 
afectados pelo Furacão Idaí, em Moçambi-
que, e a doação de cinco mil euros aos pais 
de Afonso, uma criança portuguesa de dois 
anos que sofre de hipertrofia muscular. 

A Academia do Bacalhau de Paris realizou, no início do mês de Fevereiro, a sua típica Assem-
bleia Geral Ordinária para balanço do ano transacto e ajuste de contas. Nesta Assembleia 
Geral votaram-se ainda o orçamento e plano de actividades para 2020, bem como foram 
reeleitos os Membros do Conselho Fiscal para o próximo ano.

F
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José Ventura, Cônsul António Moniz e Manuel Soares
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Para 2020, os membros da Academia preten-
dem continuar a ajudar financeiramente esta 
criança na aquisição de medicamentos que, se-
gundo Manuel Soares, “custam vários milhares 
de euros”. Outro projecto que estará pronto 

daqui a poucos meses é a sede da Academia, 
que tem estado em trabalhos, mas que breve-
mente estará pronta. Houve ainda uma mudan-
ça no Conselho Fiscal da ABP que envolveu a 
passagem de José Ventura de vice-presidente 

do Conselho Fiscal, para presidente – cargo 
anteriormente ocupado por Frederico Passa-
douro. Também foi eleito Alfredo Nascimento 
como novo vice-presidente do Conselho Fis-
cal. A secretária será Marta Pimentel.  L
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Feira do Fumeiro de Vinhais 
celebrou 40 anos de existência

urante quatro dias, Vinhais recebeu 
milhares de visitantes durante a 40ª 
edição da Feira do Fumeiro. Foram 

quatro dias de vendas, exposições, muita 
animação e que dão ainda mais força à Capi-
tal do Fumeiro. “É a mehor feira do fumeiro 
do país. São 40 anos de uma feria em que 
o fumeiro é rei, e todos os produtos do fu-
meiro são certificados, são produtos de 
qualidade, são produtos de excelência, mas 
é uma feira que é muito mais do que fumei-
ro. Temos o pavilhão gourmet, o artesanato, 
exposição de máquinas agrícolas, espectá-
culos musicais ... são quatro dias de festa, 
em Vinhais, que pretendem ser uma montra 
deste produto de excelência que é o fumei-
ro”, começou por dizer Luis Fernandes à Lu-
sopress, presidente do Município de Vinhais.
A Cerimónia Oficial de Abertura da feira 
decorreu com a presença da Secretária de 
Estado da Valorização do Interior, Isabel 
Ferreira, do Secretário de Estado da Descen-
tralização e da Administração Local, Jorge 
Botelho e, em representação do Primeiro-
-Ministro, o Secretário de Estado da Agri-
cultura, Nuno Russo. A Feira do Fumeiro de 
Vinhais realiza-se anualmente, em Fevereiro, 

A Feira do Fumeiro de Vinhais está de parabéns. São já 40 anos de existência de um evento 
que promove o melhor que o concelho tem a oferecer: o fumeiro. Não é à toa que Vinhais é 
conhecida oficialmente como a Capital do Fumeiro.

D
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desde 1981. Destaca-se das demais pelo seu 
fumeiro de excelência, que lhe valeu a atri-
buição do título de “Capital do Fumeiro”. 
Nos quatro dias de feira, além do fumeiro de 
raça bísara, estão disponíveis produtos na-
turais da região, artesanato, produtos gour-
met, espectáculos musicais, luta de touros, 
tasquinhas e restaurantes preparados para 
receber milhares de visitantes todos os 
anos. A carne de mais de 600 porcos de raça 
bísara e 50 toneladas de enchidos são os 
pontos fortes deste evento de promoção da 
salsicharia tradicional transmontana. A feira 
contou com a participação de 40 produtores 
de fumeiro e não faltou também enchidos 
nas dez cozinhas regionais e nas quatro uni-
dades fabris que laboram no concelho, e que 
produzem segundo os ditames da tradição 
e da indicação geográfica protegida. “Feliz-
mente temos muita gente a querer ficar cá 
e a valorizar ainda mais o produto. É uma 
oportunidade, porque o fumeiro é facilmen-
te escoado e deixa-nos satisfeitos”, referiu 
Luís Fernandes, presidente da Câmara de Vi-
nhais. Todos os anos, durante os quatro dias 
do certame, vendem-se perto de seis tone-
ladas de fumeiro, transações que movimen-
tam entre 1,5 e dois milhões de euros. “O 
fumeiro é, conjuntamente com a castanha, 
o produto mais importante da economia do 
nosso concelho. Digamos que estamos a fa-
lar de produtos que têm uma importância 
grande em termos económicos, falamos de 
um valor de cerca de oito milhões de euros 
de produto vendido ao longo do ano”, expli-
cou Luis Fernandes.
O segredo deste sucesso passa muito pela 
qualidade do fumeiro. “Todo o fumeiro, ao 
longo da sua produção, é acompanhado, 
certificado e faz com que seja um produto 
de excelência, de qualidade. As pessoas que 
saboreiam este produto comprovam tudo 
isto que estou a dizer”, complea o autarca.
Fica a promessa de uma nova edição, já em 
Fevereiro de 2021.  L
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Carnaval 
em Portugal 
- as diferentes 
tradições

origem da festa em si é também des-
conhecida. Uns advogam o culto de 
Ísis, outros as festas em honra de 

Dionísio, na Grécia clássica, outros ainda as 
bacanais, lupercais e saturnais, festejos ro-
manos de grande licenciosidade e uso de 
máscaras, como aliás nas anteriores. Alguns 
não recuam tanto no tempo e apontam as 
suas origens para as festas dos doidos e dos 
inocentes da Idade Média. Cada uma em 
particular ou todas assimiladas na tradição 
acabaram por criar a tradição do Carnaval e 
as suas matizes ou formas regionais.
Depois, na Idade Média ainda, outras festas 
anunciavam já o Carnaval, apesar da Igreja 
não apreciar muito, ainda que tolerasse e 
não criasse barreiras institucionais ou mo-
rais incontornáveis. O papa Paulo II, no sé-
culo XV, por exemplo, permitiu, em Roma, a 
Via Lata, um desfile alegórico de carros, com 
batalhas de confetis e lançamento de ovos, 
para além de corridas de cavalos ou de cor-
cundas, entre outros folguedos.
Mas todas estas festas populares grotes-
cas foram “polidas” pelo Renascimento e 
pela Reforma Católica, acabando-se com a 

O Carnaval é, exclusivamente, um período de festas profanas e de divertimentos entre 
os Reis e a Quaresma, com o seu auge nos três dias anteriores à quarta-feira de Cinzas. 
Não se conhece verdadeiramente a origem da palavra Carnaval. Para uns, compreendia a 
terça-feira gorda, dia em que começava a proibição de ingestão de carne pela Igreja, 
como preparação para a Páscoa. Outros, procuram no latim a explicação para o vocábulo: 
carnelevamen, depois carne, vale (“adeus, carne”).

A

violência e ousadias públicas. O tétrico e o 
macabro, por outro lado, substituem o ca-
rácter de festa de “bobos” daqueles folgue-
dos medievais. Surgem as danças da Morte 
e suas representações cénicas, os bailes de 
máscaras, promovidos pelo papado, deca-
dente, do século XVI, que rapidamente se 
difundiram por Itália e França.
Aqui se manteve até ao século XIX, quando 
ganha um novo vigor. Em Inglaterra ganha 

também popularidade este tipo de baile 
(como o de 1884 promovido pelo Real Ins-
tituto de Pintores e Aguarelistas, em que os 
pintores ingleses se mascararam de mestres 
do Renascimento ou de figuras da realeza 
europeia). Perdia em festa “bufa” e de rua, 
ganhava em elegância, alegoria, ordem e 
requinte artístico, para além de tocar agora 
as classes mais abastadas, antes arredadas 
dos festejos populares. Bailes e desfiles or-
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ganizados tomavam, na Europa Ocidental, 
o lugar das turbas de gente etilizada e aos 
gritos. Este “novo” Carnaval europeu surgiu 
em fins do século XIX e meados do XX, so-
brevivendo ainda hoje, como por exemplo 
em Nice ou Munique.

O Carnaval em Portugal
No calendário cerimonial anual português, o 
Carnaval é um dos mais importantes “ciclos” 
festivos. Assume particular destaque actual-
mente nos meios urbanos, mas possui, ao 
mesmo tempo, ainda características muito 
próprias nos meios rurais tradicionais. Aqui é 
anunciado, por exemplo, ainda antes dos três 
dias que decorrem entre o Domingo Gordo e 
a Terça-Feira Gorda, por celebrações prepa-
ratórias, dir-se-ia, como, por exemplo, as dos 
“dias dos compadres e das comadres”.
Os antropólogos conotam a estas cele-
brações rituais de glorificação do próprio 
grupo sexual no respetivo dia - homens na 
quinta-feira dos compadres e mulheres na 
quinta-feira das comadres (esta tradição é 
muito forte em Lazarim, Lamego). As troças 
(com uso de chocalhos, como no Alto Alen-
tejo), perseguições e solidariedade dentro 
de cada grupo (no dia das comadres, até 
as mães são “contra” os filhos varões e os 

pais, no dos compadres, “contra” as filhas”, 
por exemplo) são as marcas visíveis destes 
festejos, para além da exibição de bonecos 
jocosamente alusivos ao “outro sexo” nos 
dias de cada grupo (compadres ou coma-
dres). Cortejos próprios de cada grupo ou 
casamentos fictícios, por sorteio, ocorrem 
em certas regiões, como no Alentejo. Ou-
tras regiões há em que as mulheres dão aos 
homens uma refeição melhorada, no dia das 
comadres, retribuindo os compadres, no 
seu dia, aquele favor culinário.
Quanto ao Carnaval propriamente dito, os 
seus rituais são mais ou menos comuns a 
todo o País, à excepção dos “cardadores” 
de Ílhavo ou das danças de Carnaval na ilha 
Terceira, Açores.
As características comuns do Carnaval em 
Portugal são essencialmente quatro:
- ausência completa de restrições alimen-

tares quantitativas e qualitativas, com 
a ingestão de carnes de toda a espécie, 
desde a orelheira no Norte ao galo em ou-
tras regiões, para além das sobremesas da 
quadra como o arroz doce e as filhoses. Os 
bodos são um exemplo festivo desta com-
ponente alimentar. Os excessos alimen-
tares carnavalescos são entendidos, por 
outro lado, como contraponto aos jejuns 

e abstinências quaresmais.
- uso de máscaras, essenciais nos festejos 

mas sem relação alguma com rituais espe-
cíficos, como noutras regiões da Europa 
(Veneza, Colónia...)

- exibição e destruição de manequins/bone-
cos de tipo burlesco, com carácter jocoso, 
visível nas paródias aos enterros (como o 
do “João”).

- As “pulhas” carnavalescas, ou sátiras de 
acusação e provocação, direta e humorís-
tica, por vezes com tom ofensivo.

Estas três últimas constantes revelam outra 
oposição - a da transversão ou subversão 
momentâneas da ordem normal (sem de-
sacatos organizados), licenciosidade, certa 
ruptura, excessos - à Quaresma, tempo de 
rigor e disciplina, contenção e discrição.
Estas características podem ser vistas tam-
bém numa perspectiva de comemoração da 
transição entre dois ciclos, o do inverno e o 
da primavera, com o Carnaval a antecipar os 
rituais ligados a ideias de regeneração da fer-
tilidade ou de retorno à abundância, as quais 
marcam as cerimónias do ciclo primaveril.
Os mais conhecidos carnavais de Portugal 
são os de Torres Vedras, Podence, Alcobaça, 
Sesimbra, Madeira e Mealhada, que a seguir 
apresentamos as suas diferenças.



98

Lusopress | FEIRAS, FESTAS, ASSOCIAÇÕES E SOLIDARIEDADE

Carnaval de Torres Vedras
As origens de uma tradição antiga 
Já no século XIII, nomeadamente no reina-
do de D. Afonso III, se festejava o Entrudo 
em Portugal, do latim introitus, “entrada”, 
referindo-se ao período de três dias que pre-
cedia a entrada na Quaresma. Tratava-se de 
uma festa popular resultante de comporta-
mentos espontâneos onde se lançavam pe-
las ruas baldes de água, ovos, laranjas, fare-
los entre outros produtos.
No século XVI, atesta-se também a utiliza-
ção do termo Carnaval, evocando as festas 
romanas então recuperadas pelo Cristianis-
mo, que começavam no dia de Reis (Epifa-
nia) e terminavam na quarta-feira de cinzas, 
vésperas da Quaresma. A sua origem parece 
advir do latim medieval carnelevāre, véspe-
ra de quarta-feira de cinzas, dia em que se 
inicia(va) “a abstenção da carne”. Uma alu-
são ao dia em que, anualmente, o sacerdote 
colocava as cinzas resultantes da queima 
das palmas bentas do ano anterior sobre a 
cabeça dos fiéis... idênticas às cinzas que re-
sultariam da queima do Entrudo, o Carnaval 
personificado, num rito purificador de re-
torno à ordem social e religiosa quotidiana. 

As mesmas cinzas a que seria votado, mais 
tarde, o rei do Carnaval, aquele que melhor 
encarna o espírito carnavalesco.
Neste período, de inversão das regras do 
mundo, a máscara, a mesma máscara usada 
no teatro grego, era um elemento obriga-
tório, símbolo da transformação de quem a 
usava em outra pessoa, de personna, termo 
latino para máscara. Com o mesmo sentido 
se estendeu aos restantes disfarces, de que 
são exemplo as matrafonas, testemunhos 
da inversão da ordem social e de quebra do 
interdito, sobretudo religioso.
De tudo isto bebeu o carnaval torriense, 
hoje como ontem desenvolvido na rua, com 
os seus cortejos, com as batalhas das flores 
em vez das laranjadas, por vezes violentas. 
Um tempo de excessos também na comida, 
através de alimentos gordos e flatulentos 
que libertariam gases pestilentos e sonoros, 
substituídos modernamente pelas bombas 
de mau cheiro.
A República domesticaria estes costumes 
espontâneos numa festa de rua organizada, 
dado o seu carácter profano. Assim se 

entende a popularidade do primeiro grande 
Carnaval de rua organizado em Torres Ve-
dras, pela mão dos republicanos, que subs-
tituíram a procissão das cinzas pelo enter-
ro do Entrudo, logo em 1912. Emergia uma 
nova festa cívica, porque invertia a ordem 
vigente, por extensão a ordem anticlerical. 
Como muitas outras, o carnaval afirmou-se, 
na primeira República, como uma festa de 
substituição, também ela de cariz republi-
cano, democrática, substituindo, em parte, 
uma festa religiosa, pelo que não tardaria 
que, a partir de 1923, o carnaval passasse a 
ser uma cerimónia de rua, com organização 
continuada.

Tradições
Reis: “Eram 10 horas e 17 minutos quando o 
comboio entrou na Estação. Sobem ao ar fo-
guetes. A banda musical atroa aos ares com 
uma marcha real (...) na assistência há pal-
mas e gargalhadas”. Foi em 1923 que se ini-
ciou a tradição de fazer a recepção ao Rei do 
Carnaval, “chegando no comboio, 
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após o que percorreu as ruas da Vila, integra-
do num cortejo”. A Rainha surgiu pela pri-
meira vez no Carnaval de 1924, ano em que 
se atingiu uma animação de rua nunca antes 
vista. A persistência do modelo dos “Reis do 
Carnaval” de Torres é surpreendente pela 
sua composição (sempre dois homens, por 
razões que a tradição social explica), pela 
pose sarcasticamente grandiloquente, pelos 
adereços desconcertantes ou pela sua afir-
mação como referência a foliões.

Matrafonas: As “matrafonas”, sendo um 
dos símbolos fortes do Carnaval de Torres, 
demonstram a capacidade de renovação as-
segurando a fidelidade à tradição. Os grupos 
de “matrafonas”, homens mascarados de mu-
lher, surgem por volta de 1926, segundo teste-
munho oral. Esses grupos “mais não eram do 
que indivíduos que vestiam um fato de mulher 
- mas que não ficava bem a senhora nenhuma, 
procuravam era vestir um fato que lhes ficasse 
horrivelmente mal e feio”. Inicialmente, esses 
homens eram homens do campo, com poucas 
posses para comprarem máscaras e recorriam 
às roupas velhas das mulheres lá de casa, usan-
do caraças feitas com caixas de sapatos *. As 
“matrafonas” persistem no Carnaval de Tor-
res porque se tornaram num dos seus ícones 
mais fortes e actualizam a sua sátira. Não se 
confundindo nunca com um travesti, as “ma-
trafonas” ora satirizam alguns dos toques fe-
mininos mais vulgarizados, ora dão uma visão 
da mulher, nem sempre inocente e nunca isen-
ta, na óptica masculina. A imagem da mulher 
socialmente “mal comportada” é um pa-
pel recorrentemente retomado por muitas 
“matrafonas”. A Associação de Ministros & 
Matrafonas reúne muitos dos actores mais 
participativos do Carnaval de Torres.

Carros alegóricos: Os carros alegóricos do 
princípio do século XX patenteiam aquilo 
que são hoje: criatividade na sua concepção, 
carga satírica, valorização de elementos 
plásticos, animação das alegorias. Quase se 
pode dizer que a alteração mais significati-
va é a forma de tracção que vem evoluindo 
ao longo dos anos. Os carros alegóricos são, 
desde sempre, uma das imagens de marca 
do Carnaval de Torres. São-no, muito justa-
mente, pelas suas qualidades plásticas, pela 
sua temática centrada na sátira a temas da 
actualidade nacional e internacional e pelas 
suas grandes dimensões. A concepção e a 
construção são de execução inteiramente 
local. Nos últimos anos a concepção tem 
sido da autoria de Bruno Melo, Fernando 
Sarzedas, e de Jorge Travanca, com parti-
cipações mais pontuais de Catarina Lemos, 
Catarina Sobreiro, Antero Valério e Pedro 
Silva. Como escultores, além de alguns dos 
criadores citados, é justo nomear Hélder Sil-
va e Filipe Marques. A temática inclui inúme-
ras figuras públicas da sociedade, da política 
e do desporto. Os carros originariamente de 
tracção animal, passaram depois a ser puxa-
dos por tractores. Nos últimos anos tem-se 
assistido à crescente introdução de carros 
auto-motorizados. As grandes dimensões 
desta dezena de alegorias está materializa-
da nos 14 m de comprimento, 4 m de largura 
e que frequentemente atingem os 6,5 m de 
altura. Em rigor a preparação do Carnaval 
começa por volta do mês de março quando 
a Comissão do Carnaval reúne para proceder 
à avaliação da edição anterior, definindo as 
componentes a alterar, melhorar ou a intro-
duzir. Em julho é lançado o concurso de con-
cepção de carros alegóricos entre artistas 

plásticos locais, cuja selecção se processa 
até ao início de outubro. A partir daí co-
meça uma enorme azáfama nos estaleiros 
da Câmara Municipal e nas duas empresas 
locais a quem é adjudicada a construção. 
Mobilizam-se carpinteiros, serralheiros e 
pintores que montam a estrutura dos car-
ros alegóricos, enquanto os escultores rea-
lizam as caricaturas que vão marcar cada 
um dos dez carros. Simultaneamente repa-
ram-se os cabeçudos das mazelas recebidas 
nos corsos anteriores. Da enorme confusão 
em que se transformam os estaleiros emer-
gem verdadeiras obras de arte de grandes 
dimensões, que recebem frequentemente 
alterações de última hora na sequência de 
novos factos marcantes. No sábado anterior 
ao Carnaval, partem os carros, em caravana 
para o circuito dos corsos. É um alívio para 
todos, mas não é sinal de descanso: há que 
fazer constantes reparações ao longo dos 
dias de Carnaval.

Cabeçudos: “Sim, ele lá estava, o Carnaval. 
Nos cabeçudos que podem assustar os ga-
rotos mais pequenos, mas que o fazem rir 
a si, nas bandas de música e nos “Zés Perei-
ras”, na cor dos fatos e das máscaras.” Não 
deixa de ser curioso que os cabeçudos - um 
elemento indispensável no Carnaval de Tor-
res - apareçam nos primeiros documentos 
iconográficos. Originariamente feitos de 
pasta de papel nunca deixaram de engros-
sar, adquirir novas e mais diversificadas 
roupagens e de desenvolver o seu acompa-
nhamento musical - sempre grupos de Zés 
Pereiras.

Cocotte: Os primeiros corsos carnavalescos 
foram introduzidos pelas elites, no séc. XIX 
em Nice, Paris e Veneza, cuja matriz foi re-
plicada noutras cidades europeias, numa 
tentativa de demarcação destes grupos so-
ciais do entrudo popular e sujo. Os primei-
ros “cocottes” usados como projéctil nos 
folguedos do Carnaval eram feitos de papel 
colorido atado em forma de bolsa contendo 
no seu interior papelinhos e areia. Apesar 
de ser assumidamente um corso burguês, 
que aspira modernidade, o arremesso de 
objectos existente no entrudo permanece, 
substituindo-se a farinha, ovos, laranjas, por 
“cocottes”, serpentinas ou flores, mais ao 
gosto e requinte das classes mais abastadas. 
A primeira batalha de flores em Lisboa terá 
sido realizada em 1887 e terá entrado em 
declínio no início da década de 1930. No ano 
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seguinte, realizou-se, em Torres Vedras, na 
Avenida 5 de Outubro, em recinto fechado, 
revertendo o lucro desse ano a favor da co-
lónia balnear infantil, na praia de Santa Cruz. 
Ainda hoje, durante o corso, os carros alegó-
ricos percorrem as ruas da cidade e são ar-
remessados “cocottes”, remetendo para o 
imaginário das primeiras batalhas de flores.

Boneco do Entrudo: Designa-se de Entrudo, 
ao boneco, símbolo da quadra, tradicional-
mente feito de palha, que é queimado anual-
mente na quarta-feira de cinzas, após o jul-
gamento e leitura do testamento. A queima 
ou enterro do Entrudo encerra os folguedos 
do Carnaval, encontrando-se presente no 
Entrudo dito rural ou tradicional, prática que 
sobreviveu no Carnaval urbano de Torres 
Vedras. O ritual do enterro inicia-se com o 
cortejo fúnebre, que parte do centro histó-
rico até ao largo frontal do tribunal, sendo 
composto pelo julgamento e testamento 
(aos quais subjaz o momento de crítica polí-
tica e social), culminando com a condenação 
do rei à morte e a queima do boneco que o 
personifica (queima do Entrudo). Francisco 
Porfírio, carinhosamente chamado “Chico 
da Bola” construiu o primeiro boneco do 

Entrudo em 1944, e o último, em 2015, ano 
em que faleceu. O boneco começou por ser 
feito em palha como os bonecos tradicio-
nais. Nessa altura, segundo o próprio “iam 
buscar a palha para encher o boneco ao Ti 
Gregório e à Casa Gonçalo, na Praça da Bata-
ta”, no centro de Torres Vedras. Em seguida, 
apesar de ser difícil, era inserido o rastilho 
com bombas e depois, o boneco era vesti-

Carnaval de Torres Vedras

do. Mais tarde, a cabeça do boneco come-
çou a ser feita em pasta de papel e, desde 
sensivelmente 1998, que é feita uma arma-
ção de ferro no corpo (verguinha), na qual 
se coloca o rastilho com bombas. Depois, a 
armação é vestida com duas camadas (uma 
camada de plástico e uma de tecido). O teci-
do é colado ao plástico com cola branco. Por 
fim, é enfeitado a gosto.
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Carnaval 
dos Caretos de Podence
A festa de Carnaval dos Caretos de 
Podence - Entrudo Chocalheiro, é um 
ritual que se caracteriza pelo compor-
tamento específico dos seus protago-
nistas mascarados, os Caretos. Nas 
suas “sortidas à rua”, os Caretos per-
correm a aldeia tendo como principal 
missão chocalhar as mulheres. Este 
ritual festivo que é também caracte-
rizado pelo convívio entre vizinhos, 
amigos e familiares, foi num contexto 
passado, de que dá conta a memória 
dos residentes mais velhos na aldeia, 
protagonizado essencialmente pelos 
rapazes e homens solteiros, cujo alvo 
eram as jovens raparigas e mulheres 
solteiras, tendo  portanto uma função 
propiciatória, de passagem e de com-
portamento erótico-sexual. A partir do 
dia 12 dezembro de 2019, integra a Lista 
Representativa do Património Cultural 
e Imaterial da Humanidade – UNESCO.

Os Caretos representam imagens diabóli-
cas e misteriosas que todos os anos desde 
épocas que se perdem no tempo saem à rua 
nas festividades carnaveslacas de Podence 
- Macedo de Cavaleiros. Interrompendo os 
longos silêncios de cada inverno, como que 
saindo secretos e imprevisíveis dos recantos 
de Podence, surgem silvando os Caretos e 
seus frenéticos chocalhos bem cruzados nas 
franjas coloridas de grossas mantas. No mo-
mento actual, mais que uma tradição, são o 
símbolo da Cultura Nordestina, tornando-
-se um dos grupos mais emblemáticos a 
nível nacional. Constituído em 1985 dentro 
de uma associação cultural, como o objec-
tivo de preservar a tradição carnavalesca, 
o grupo assume-se como etnográfico, sen-
do constituído por cerca de 20 elementos, 
todos homens, e por onde passam deixam 
um fascínio sedutor. O seu curriculum é in-
vejável a nível de participações internacio-
nais, destaque para as duas participações 
consecutivas na Disneyland Paris, Carnaval 
de Nice, Carnaval de Viareggio, Alemanha, 
Espanha, Macau, entre outros. Em Portugal, 
este grupo tem percorrido o país de norte 
a sul nos mais diversos acontecimentos 
culturais e recreativos. São tema de inves-
tigação na área da antropologia cultural e 
social, participando também nos mais diver-
sos programas televisivos da actualidade. 
Enquadram-se em qualquer festividade ou 

animação cultural de preferência animação 
de rua com parte instrumental. Está-se pe-
rante um grupo que faz a diferença em ter-
mos de originalidade, alegria, cor e sedução 
pelo mistério num clima verdadeiramente 
fantástico apresentando uma coreografia 
fora do vulgar. A disponibilidade do grupo 
é total para animar qualquer evento festivo 
ou cultural em qualquer parte do mundo.

O Traje
Os Caretos usam máscaras rudimentares, 
onde sobressai o nariz pontiagudo, feitas de 
couro, madeira ou de vulgar latão, pintadas 
de vermelho, preto, amarelo ou verde. A cor 
é também um dos atributos mais visíveis das 
suas vestes: fatos de colchas franjados de lã 
vermelha, verde e amarela, com enfiadas de 

chocalhos à cintura e bandeiras com cam-
painhas. Da sua indumentária, faz também 
parte um pau que os apoia nas correrias e 
saltos. A rusticidade do ambiente é indisso-
ciável desta figura misteriosa.

Casa do Careto
A Casa do Careto foi inaugurada no dia 22 de 
Fevereiro de 2004. Este espaço proporciona 
a realização de vários eventos culturais e re-
creativos enquadrados no Roteiro Turístico 
do Nordeste Transmontano e de apoio ao 
Parque de Natureza do Azibo. O espaço é 
composto por sala de exposições, salão mul-
tiusos para realização de vários eventos, se-
minários, exposições e reuniões, tasquinha 
regional “O Careto” e um espaço de venda 
de merchandising dos caretos.
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Carnaval de Alcobaça

É muito antiga a tradição carnavalesca 
em Alcobaça, passando o espírito do Car-
naval de geração em geração. Um pouco 
por todo o concelho têm lugar festejos 
carnavalescos. O Carnaval de Alcobaça é 
conhecido pelo “mais brasileiro de Por-
tugal”. As pessoas vestem-se de branco, 
tal como no Brasil, tendo a moda pegado 
nesta cidade portuguesa. 
Logo a  seguir à Passagem do Ano come-
çam os preparativos do Carnaval. Pre-
param-se as máscaras e as farpelas, os 
grupos organizam-se, gravam-se novas 
músicas e começa assim a contagem de-
crescente para o Carnaval de Alcobaça!
Este ano, sob o tema a ÓPERA, a Câma-
ra Municipal de Alcobaça promove, com 
imensa “Folia & Algazarra”, um programa 
dedicado a todos os públicos, que atrai 
anualmente milhares de foliões na tenda 
junto ao Mosteiro de Alcobaça.
Tudo começa na quinta-feira, dia 20 de fe-
vereiro, com o Carnaval Sénior, dedicado 
à população sénior, mas também aberto 
a todos os foliões.
Na sexta-feira, o Carnaval sai à rua com o 
desfile das escolas, que percorre as ruas 
da cidade até à tenda, com animação es-
pecial de Carnaval.
Quanto às noites na tenda, a animação 
está a cargo de vários DJ’s e têm início às 
22h, prolongando-se até às 04h. São noi-
tes de grande diversão, para todas as ida-
des. À volta da tenda, em pleno Rossio, 

os bares e os cafés também estão abertos 
até de madrugada, fazendo de Alcobaça 
o epicentro do Carnaval da região.
Haverá ainda animação nas tardes na 

tenda de domingo e de terça-feira de Car-
naval, para os mais pequenos. Na quarta-
-feira de cinzas realiza-se o tradicional en-
terro do entrudo, a partir das 21h.
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Carnaval de Sesimbra 
Sesimbra está em contagem decrescente 
para mais um Carnaval, época do ano vivida 
intensamente pela comunidade.
Nas sedes das escolas e grupos a azáfama é 
grande, com centenas de voluntários a apro-
veitar todos os tempos livres para preparar 
ao pormenor trajes, passos de dança, ritmos 
e acordes. Aos fins de semana os ensaios 
saem às ruas da vila, originando momentos 
de grande animação, que revelam o lado 
mais genuíno deste Carnaval único, cujos 
momentos altos são os desfiles de domingo, 
23 de fevereiro, e terça-feira, 25, que atraem 
milhares de foliões.
Na segunda-feira, é tempo de sair à rua para 
aquele que é considerado o maior cortejo de 
palhaços do mundo, e que junta milhares de 
mascarados, de todas as idades num desfile 
que é uma autêntica festa em movimento.
O cartaz inclui ainda os desfiles das crianças 
dos estabelecimentos de ensino, em Sesim-
bra e na Quinta do Conde, o concurso de 
fantasias, destinado aos mais novos, o Desfi-
le Trapalhão, também na Quinta do Conde, e 
as tradicionais Cegadas, Cavalhadas e Enter-
ro do Bacalhau.
Venha divertir-se no Carnaval de Sesimbra.

Desfiles das Escolas de Samba e Grupos de Axé
Os desfiles das Escolas de Samba e Grupos 
de Axé, no domingo e terça-feira, são dos 
mais bonitos do país e o cartão-de-visita do 
Carnaval de Sesimbra. A um mês da grande 
festa, nas sedes das escolas e grupos a azá-
fama é grande, com centenas de voluntários 
a aproveitar todos os tempos livres para 
preparar ao pormenor trajes, passos de dan-

ça, ritmos e acordes. Aos fins de semana os 
ensaios saem às ruas da vila, originando mo-
mentos de grande animação. Realizados por 
seis escolas de samba e dois grupos de axé, 
os desfiles percorrem cerca de um quilóme-
tro sempre junto ao mar, o que lhes confe-

re um cenário único. Os fatos, as cores, os 
carros alegóricos e o ritmo e a alegria conta-
giante exibida pelos participantes atraem à 
vila milhares de foliões.

Cortejo de Fantasias de Palhaço
Em 1999, um grupo de amigos decidiu, por 
brincadeira, organizar um cortejo de fan-
tasias de palhaço para animar a tarde de 
segunda-feira de Carnaval. A ideia foi um 
sucesso, e logo na primeira edição juntou 
centenas de mascarados. Com o passar dos 
anos, a iniciativa ganhou destaque nacional 
e o título de um dos maiores desfiles de pa-
lhaços do mundo. O cortejo já contou com 
perto de 4 mil mascarados de todas as ida-
des e de vários pontos do país. O palco desta 
festa é a Marginal de Sesimbra, que durante 
algumas horas é transformada numa enor-
me moldura colorida e bastante animada. 
Os foliões vêm vestidos a rigor e equipados 
com vários objectos e transportes de todos 
os feitios, desde barcos com rodas, naves 
espaciais, triciclos com asas, que dão grande 
animação ao festejo, onde acontece habi-
tualmente muitas surpresas. Para participar 
basta trazer boa disposição e aparecer devi-
damente trajado.
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Carnaval da Madeira

Festa dos Compadres 
– 13, 15, 16 e 20 de fevereiro
Esta festividade de carácter tradicional in-
sere-se nos rituais de passagem do Inverno 
para a Primavera e de regeneração da co-
munidade local. A ação desenvolve-se num 
claro antagonismo entre os residentes locais 
do sexo masculino e os do sexo feminino, 
patente na confecção de bonecos e bonecas 
com um carácter satírico. A festa tem como 
objectivo o julgamento do “compadre” e o 
julgamento da “comadre”, durante o qual 
são feitas críticas sociais aos acontecimen-
tos e actuações dos indivíduos e instituições 
da comunidade durante o ano. No final, tan-
to o “compadre” como a “comadre” são 
queimados como punição. Desta forma, a 
comunidade regenera-se e alivia as tensões 
sociais, preparando-a para um novo ciclo, 
que se inicia com a Primavera.
 
Animação de Rua 
- 19 de fevereiro a 1 de março
A partir da quarta-feira terça feira que an-
tecede o dia de Carnaval, a baixa citadina 
do Funchal, especialmente a placa central 
da Avenida Arriaga, deixa-se contagiar pela 
magia do carnaval, e torna-se o centro de 
inúmeras iniciativas de animação de rua que 
incluem música carnavalesca, espectáculos, 
arruadas e actuações diversas, contribuindo 
para o despertar do espírito de folia de turis-
tas e residentes.  Na Avenida Arriaga estão 
também dispostas várias casinhas com os 
tradicionais comes e bebes e diversas igua-
rias típicas da época carnavalesca e outras 
típicas madeirenses.
 
Festas Temáticas 
As unidades de diversão nocturna oferecem, 
também durante o tempo que antecede o 
Carnaval, diversas noites temáticas, como a 
“Noite dos Hippies” e a “Noite dos Traves-
tis”, convidando os seus utentes a se diver-
tirem disfarçados com uma máscara desse 
tema.

Carnaval Solidário - 21 de fevereiro
A baixa da cidade é novamente brindada 
com mais uma iniciativa de animação que 
prima pela originalidade e criatividade. Com 
uma energia contagiante, centenas de fo-
liões da Associação de Desenvolvimento 

Comunitário do Funchal desfilam pela Aveni-
da Arriaga até ao Jardim Municipal, onde se 
realiza um espetáculo.
 
Carnaval das Crianças - 21 de fevereiro
Durante este período, pais e crianças em-
penham-se em confeccionar as máscaras 
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que estas levam, depois, para a escola. Na 
manhã de sexta-feira que antecede o dia de 
Carnaval, cerca de um milhar de pequenos 
foliões provenientes de diversas escolas e 
creches do Funchal, desfilam, disfarçados, 
pelo centro da cidade (Avenida Arriaga), 
num ambiente de animação carnavalesca. 
 
Cortejo Alegórico de Carnaval 
– 22 de fevereiro
No sábado à noite, o colorido e animado 
cortejo alegórico leva milhares de turistas 

e residentes ao centro do Funchal para a 
ele assistirem ao mesmo. Este é a principal 
atracção das Festas de Carnaval da Madeira, 
participando no corso carnavalesco partici-
pam cerca de 1.900 de foliões com vistosos 
trajes, e uma dezena de carros alegóricos 
primorosamente enfeitados.

Espetáculo Circense - 23 a 25 de fevreiro
Realizado no Jardim Municipal, o público 

tem oportunidade de admirar um espec-
táculo em torno das artes circenses, dança 
e canto, onde a arte e a vida se misturam, 
sempre com a magia que nos liga às Festas 
do Carnaval da Madeira 2020. Com a dura-
ção de 45 minutos, o espectáculo comtem-
pla artes circenses, nomeadamente andas, 
aéreos, acrobatas, dança vertical, malabaris-
tas de bolas poi, cuspidores de fogo, e ainda 
bailarinos nos estilos urban style, burlesque.

Carnaval das Avenidas 
– 24 de fevereiro a 1 de março 
Entre os dias 24 de fevereiro e 1 de março, 
às 20 e às 21 horas, tem lugar o Carnaval 
das Avenidas na Placa Central da Avenida 
Arriaga. Cada dia sobem ao palco da Placa 
Central os membros das diversas trupes que 
integram o Cortejo Alegórico de Carnaval, 
fazendo uma actuação e proporcionando ao 
público um verdadeiro espetáculo carnava-
lesco.

Cortejo Trapalhão – 25 de fevereiro
Na terça-feira de Carnaval realiza-se o Corte-
jo Trapalhão, no Funchal. Este cortejo repre-
senta o cortejo que era feito originalmente 
na Rua da Carreira, de forma espontânea. A 
criatividade dos participantes não tem limi-
tes e abarca desde a sátira social e política, 
aos quadros tradicionais, e ao simples disfar-
ce de caracterização.
A participação é aberta a todos, nacionais e 
estrangeiros, podendo fazer-se individual-
mente ou em grupo nas diferentes catego-
rias das quatro classes que compõe a classifi-
cação - Classe de Adultos, Classe de Crianças, 
Classe de Melhor Trapalhão, Classe Rei Trapa-
lhão e Travesti. Os vencedores de cada cate-
goria ganham um prémio monetário.
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Carnaval da Mealhada 

À semelhança do que acontecia em outras 
terras bairradinas, o Carnaval não passava 
despercebido entre as gentes do Concelho 
da Mealhada.
Vivem ainda algumas pessoas, embora já 
com idade avançada, recordando com sau-
dades os Entrudos do seu tempo de infân-
cia ou juventude, com as rusgas de masca-
rados, as engenhocas partidas de Carnaval, 
os jogos próprios da quadra carnavalesca, 
exibidas por foliões nas ruas e nos bailes, as 
cartas anónimas com brincalhonas declara-
ções de amor e os apupos nocturnos e os en-
tremezes de rua como formas de crítica a si-
tuações sociais e comportamentos pessoais 
menos aceitáveis para todos os padrões da 
época.
Não falta também quem se lembre, pelo me-
nos na Mealhada e em Sernadelo, da Festa 
do Galo, na manhã de Domingo Gordo, que 
consiste num desfile dos alunos de cada es-
cola ou de cada turma até à casa da sua pro-
fessora ou do seu professor para lhe ofere-
cerem um galo. Esse galo era transportado 
num pequeno carro, muitas vezes construí-
do expressamente para o efeito, engalana-
do com serpentinas e flores de mimosa. Era 
este, essencialmente o Carnaval.
A pouco e pouco, a tradição foi cedendo 
lugar à modernidade e às formas de viver o 
Carnaval.

Carnaval desde 1914
Estava demonstrado que o Carnaval da Mea-
lhada tinha pernas para andar. E andar, me-
lhorando de ano para o ano, até 1975.
Primeiro, segundo informações do Dr. Bre-
da Carvalho, surgiu um cortejo carnavales-
co em 1914, na Mealhada. Depois foram os 
festejos de 1957 e1958. Em 1957, com um pe-
queno cortejo carnavalesco em que a princi-
pal componente era o grupo dos Escoceses 
e um desafio de futebol cómico entre os di-
tos Escoceses e jogadores do Grupo Despor-
tiva da Mealhada.
Em 1958, com outro pequeno cortejo e uma 
garraiada cómica, em praça de touros des-
montável, dentro do campo de futebol da 
Mealhada. Como estrela destas festas o 
Exmo. Sr. António José de Oliveira, o Maca-
ca, que foi o líder dos Escoceses, em1957, e 
palhaço – toureiro na garraiada de 1958.
Em 1970, um pequeno grupo de mordomos 
da festa de Santa Ana, com Luís Marques à 
cabeça, deliberou organizar na Vila da Mea-
lhada uns festejos de Carnaval modernos, de 
grande envergadura, à semelhança do que 
então se fazia em Ovar.
Constariam esses festejos da chegada do rei, 
de garraiada cómica e baile nocturno, no Do-
mingo Magro, e de cortejos e bailes no Do-
mingo Gordo e na Terça – feira de Entrudo.
Como atractivo principal da festa foi garanti-

da a participação de grande parte dos Estu-
dantes Brasileiros da Universidade de Coim-
bra, com os seus ritmos de Samba.
A população da Mealhada aderiu à ideia e 
os festejos fizeram-se. No Domingo e na 
Terça – Feira de Entrudo de 1971, respectiva-
mente nos dias 21 e 23 de Fevereiro, a Vila 
da Mealhada encheu-se de gente, vinda de 
todo o lado para ver os cortejos. Os Índios 
do Macacu, com o já referido António José 
de Oliveira, ou Macaca, como era conhecido 
deliciaram a assistência com os seus carros 
alegóricos, cómicos ou de critica e os brasi-
leiros magnetizaram novos e velhos, com o 
seu samba, nos cortejos e bailes.
Absorvidos pelas tarefas locais do processo 
de transformação política iniciado com a re-
volução do 25 de Abril de 1974, a maior parte 
dos membros da Comissão do Carnaval ficou 
sem tempo livre para a organização dos fes-
tejos carnavalescos. Por isso estes não se 
realizaram em 1976 e 1977.
Ressurgiram em 1978, novamente com Luís 
Marques à cabeça, mas com algumas dife-
renças em relação às edições anteriores. 
Os estudantes brasileiros deixaram de fre-
quentar a Universidade de Coimbra e, como 
consequência obviamente não puderam 
mais participar nos festejos carnavalescos 
da Mealhada.
Em sua substituição formaram-se alguns 
grupo de samba Mealhadenses, incipien-
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tes ainda, é certo, mas já, com a noção do 
essencial da técnica, da dinâmica e do espí-
rito de samba. Foi também neste ano que 
se acrescentou aos cortejos de Domingo e 
Terça-feira de Entrudo a chamada Festa do 
Vinho, com distribuição gratuita desta bebi-
da aos espectadores dos cortejos, e foi rei 
do Carnaval, pela primeira vez, um actor de 
uma telenovela brasileira.
Esse actor era Jaime Barcelos O Dr. Ezequiel, 
da telenovela Gabriela, em exibição no canal 
um da RTP. Como bom bebedor e folgazão a 

figura do Dr. Ezequiel adequava-se perfeita-
mente ao Carnaval da Bairrada e à festa do 
vinho que dele fazia parte.
O sucesso da presença deste artista deu ani-
mo à Comissão do Carnaval para assegurar a 
presença de outros actores nos festejos do 
Carnaval dos anos seguintes, prática que se 
vem mantendo até hoje.
Com o decorrer dos anos, o numero dos gru-
pos de samba cresceu e cada um passou a 
dispor de mais componentes. Cresceu tam-
bém a qualidade das suas interpretações 

musicais e coreografias, bem como o nível 
dos trajes que envergam.
A atriz e cantora portuguesa Luciana Abreu 
e o actor brasileiro Leonardo Vieira são os 
Reis em 2020 do Carnaval Luso Brasileiro da 
Bairrada, onde haverá dois Corsos diurnos 
(nas tardes de 23 e 25 de fevereiro) e um noc-
turno na noite de segunda-feira, dia 24, man-
tendo-se o centro da cidade como epicentro 
de toda a festa. A partir de sexta-feira, 21 de 
fevereiro, as noites serão por conta da Tenda 
até terça-feira de Carnaval.  L
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endo em conta a importância do envolvimento dos jovens na 
dinamização das nossas comunidades espalhadas pelo Mun-
do o Grupo Parlamentar do PSD apresentou, já esta legislatu-

ra, um Projeto de Lei tendo em vista apoiar o associativismo jovem 
no estrangeiro. Deixo-vos aqui as suas linhas principais:
“As Comunidades Portuguesas no estrangeiro são hoje constituídas 
por um número crescente de pessoas que já nasceram fora de Portu-
gal, que possuem um conhecimento ímpar dos países em que vivem.
Muitas delas são jovens com um papel vital na dinamização das ativi-
dades das diversas comunidades e com um extraordinário potencial 
no plano da afirmação externa do Estado, da promoção da imagem 
de Portugal, dos nossos valores culturais e da internacionalização da 
nossa economia.
É assim estratégica a nossa aproximação a este setor das nossas co-
munidades, sendo essencial o desenvolvimento de políticas que pro-
movam a mobilização destes milhares de jovens para uma relação 
mais ativa com Portugal e com as comunidades de que fazem parte.
É neste âmbito que têm de ser consideradas as inúmeras associa-
ções portuguesas que existem um pouco por todo o Mundo, en-
quanto espaços de apoio, de entreajuda e de divulgação dos nossos 
valores culturais, para cuja atividade cumpre mobilizar estes jovens.
De facto, é indiscutível o papel determinante do associativismo no 
contexto da emigração portuguesa no Mundo. 
As associações são fundamentais para aprofundar a consciência cí-
vica e participativa, essencial para a criação de um espírito democrá-
tico, assumindo-se como autênticas escolas de cidadania. Mas são 
igualmente fundamentais para promover a integração dos membros 
das Comunidades na sociedade de acolhimento, contribuindo para 

Carlos Gonçalves
Deputado do PSD eleito pelas Comunidades

superar dificuldades no domínio do acesso ao emprego, a oportuni-
dades de formação e em diversificadas vivências culturais.
Assim, é evidente que esta realidade pode e deve ser valorizada, 
aproveitando-se sinergias, potencialidades e voluntarismos que, por 
vezes, são desperdiçados por falta de incentivos por parte das mais 
variadas entidades públicas.
É, assim, importante aproveitar este contexto para proporcionar às 
associações portuguesas no estrangeiro, que possuem uma maioria 
de jovens com idade inferior a 35 anos, um quadro de incentivos com 
reflexos não apenas na sua atividade tradicional, mas igualmente no 
plano da intervenção cívica, da participação política, da afirmação 
da língua e da cultura portuguesa, do apoio social e da divulgação da 
imprensa regional, entre outros aspetos.
É assim nesta linha que o GP PSD propôs a criação de um novo 
Fundo de Apoio ao Associativismo Jovem no Estrangeiro, financia-
do através de uma pequena percentagem das receitas consulares 
e gerido pelos serviços competentes do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.
Porém, considera-se essencial que tal quadro de apoios seja muito 
mais desburocratizado do que o modelo adotado recentemente 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para os incentivos gerais 
ao associativismo, obrigando as associações no estrangeiro a proce-
dimentos incompatíveis com uma realidade muito informal e com 
reduzidíssimos níveis de profissionalização.
Deste modo, pretende-se desenvolver uma acção de afirmação de 
Portugal no Mundo, através da valorização das estruturas associativas 
das nossas comunidades, numa relação de total cumplicidade com os 
diversos departamentos da administração pública portuguesa”.

Apoio ao associativismo jovem 
no estrangeiro

T
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Aldeias Históricas de Portugal 
são o primeiro território português 
a liderar a comunidade internacional 
de Destinos Turísticos Sustentáveis

Depois de, em novembro de 2018, te-
rem recebido o certificado BIOSPHE-
RE DESTINATION, tornando-se assim 

o primeiro destino em rede, no mundo, e o 
primeiro a nível nacional, a receber a distin-
ção, as Aldeias Históricas de Portugal voltam 
a obter um importante reconhecimento por 
parte do Instituto de Turismo Responsável.

As Aldeias Históricas de Portugal acabam de ganhar a liderança da comunidade internacional 
de Destinos Turísticos Sustentáveis. É a primeira vez que o Instituto de Turismo Responsável 
(ITR) atribui essa responsabilidade a Portugal.

U
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Com efeito, a organização internacional de-
cidiu atribuir à rede das Aldeias Históricas de 
Portugal a liderança da comunidade interna-
cional de Destinos Turísticos Sustentáveis. É 
a primeira vez que um destino português é 
eleito para este cargo. Até ao momento, a 
liderança da comunidade Biosphere estava a 
cargo da região de Thompson Okanagan, na 

Colúmbia Britânica. Situado no Canadá, este 
lugar foi eleito, em 2018 e 2019, como o Des-
tino Mais Sustentável do Mundo.
Desta forma, as Aldeias Históricas de Portu-
gal vão dinamizar o projeto a nível interna-
cional e pôr em prática um plano integrado 
de ação para os 28 destinos que fazem parte 
desta rede.
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Das várias ideias propostas pelas Aldeias His-
tóricas de Portugal destacam-se a realização 
de uma ação de responsabilidade social con-
junta, a promoção em rede junto dos opera-
dores turísticos, a partilha de boas práticas 
entre as equipas, a transferência de conheci-
mento para os diversos destinos e o reforço 
do envolvimento das empresas do setor já 

certificadas em matéria de sustentabilidade 
no turismo.
O Instituto de Turismo Responsável (ITR) 
é uma organização internacional indepen-
dente, que tem como propósito implemen-
tar ações e programas de desenvolvimento 
sustentável na indústria turística. Para isso, 
criou e desenvolveu o Sistema de Turismo 
Responsável (STR), que se traduz na Certi-
ficação BIOSPHERE Responsible Tourism. 
Para isso, segue as recomendações da Agen-
da 21 da ONU e as linhas de orientação de 
vários programas da OMT e da UNESCO, 

relativos ao desenvolvimento sustentável e 
à proteção do património cultural e natural.
A certificação surge como uma resposta 
para estabelecer os critérios necessários 
para se obter um comportamento susten-
tável no negócio internacional do Turismo. 
Assim, o STR promove atividades turísticas 
sustentáveis, de forma a que o Turismo res-

ponsável se torne num produto turístico.
A missão da comunidade Biosphere é tirar 
proveito das sinergias que podem ser cria-
das entre os vários destinos.
 
Sobre a Rede das Aldeias Históricas 
de Portugal:
Perdidas entre montes e vales da verdejante 
paisagem do interior de Portugal, repletas 
de lendas e castelos, sabores e tradições, há 
12 singelas aldeias onde apetece perdermo-
-nos, para nunca mais nos encontrarmos. 
Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Caste-

Momento oficial da atribuição da liderança do Instituto de Turismo Responsável às Aldeias Históricas de Portugal

lo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, 
Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Pió-
dão, Sortelha e Trancoso: as Aldeias Históri-
cas de Portugal, um destino que são 12, são 
paraísos escondidos que nos levam numa 
viagem ao tempo de reis e rainhas, épicas e 
infinitas batalhas que escreveram a História 
como a conhecemos hoje. Viajar até às Al-

deias Históricas de Portugal é, assim, descobrir 
a História de um país de temerários conquista-
dores, através das pedras das suas calçadas e 
das suas frondosas muralhas e castelos, orgu-
lhosa e imponentemente erguidos. É, ainda, a 
garantia de momentos inesquecíveis de lazer, 
aventura e descoberta, temperados com os 
inigualáveis aromas e sabores da região, que 
compõem a sua típica gastronomia. No terri-
tório das Aldeias Históricas de Portugal há um 
sem fim de trilhos para caminhadas e percur-
sos de bicicleta e BTT – como a Grande Rota 
22 (GR), a maior rota de Walking & Cycling em 
Portugal, com cerca de 600 km.
As Aldeias Históricas de Portugal são o pri-
meiro destino em rede – à escala mundial 
–, e o primeiro destino nacional a receber a 
certificação BIOSPHERE DESTINATION.
A Grande Rota das Aldeias Históricas de Por-
tugal (GR22) é a maior rota europeia para 
caminhadas com selo Leading Quality Trails 
– Best of Europe, entregue pela European 
Ramblers Association (Associação Europeia 
de Caminhada).



118

Lusopress | POLÍTICA

Programa de Permanências 
Consulares para 2020

Programa de Permanências Con-
sulares para 2020 prevê a realiza-
ção de um total de 886 sessões de 

atendimento descentralizado às comunida-
des portuguesas em todo o Mundo, o que 
traduz um crescimento de 20% face a 2019, 
quando foram calendarizadas 740 perma-
nências consulares. 
As permanências serão levadas a cabo por 
64 postos consulares, sendo abrangidas 
234 localidades em todos os continentes. 
Entre os postos consulares que vão reali-
zar novas permanências consulares, têm já 
calendarizadas iniciativas deste tipo as Sec-
ções Consulares das Embaixadas de Portu-
gal em Lima, Washington, Otava e Praga, 
os Consulados-Gerais de Portugal em Bos-
ton, Estrasburgo, Nova Iorque e Salvador 
da Baía e o Vice-Consulado de Portugal em 
Vigo. 
De referir ainda, num contexto marcado 
pelo Brexit, as 44 permanências consulares 

O

previstas para o Reino Unido que levarão o 
atendimento consular a vários pontos de 
Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País 
de Gales e ainda às ilhas de Jersey. 
Na Venezuela, prevê-se a realização de 32 
permanências consulares em 11 estados. 
Indicadores ainda provisórios, referentes a 
2019, indicam que tiveram lugar nesse ano 
mais de 700 permanências consulares, ten-
do sido atendidos mais de 50 mil cidadãos e 
praticados mais de 58 mil atos consulares. 
Em 2018, realizaram-se 618 permanências 
consulares, o que permitiu o atendimento 

de 34 mil utentes e a realização de 43 mil 
atos consulares.  
As permanências consulares consistem na 
deslocação de colaboradores dos serviços 
consulares a localidades mais distantes des-
tes serviços e onde existem comunidades 
portuguesas. Com recurso a equipamentos 
portáveis, as permanências consulares per-
mitem a recolha de dados para a emissão 
do cartão do cidadão, de passaportes, bem 
como a realização de atos de registo civil, 
de atos de notariado, de inscrições consula-
res ou do recenseamento eleitoral. L

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

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

Président : Christine FERNANDES DUCROT

Directeur Général : David FERNANDES

Directrice du pôle entretien : Sandra ALVES
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Presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa visita comunidade 
portuguesa em Paris
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, esteve em Paris a convite de 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, para um encontro com outros representantes europeus numa 
troca de ideias sobre questões de justiça climática e social. Após esse debate, Fernando 
Medina, encontrou-se com emigrantes e lusodescendentes num típico café parisiense.

Fernando Medina esteve presente 
num encontro entre vários presiden-
tes autárquicos a nível europeu (pre-

sidentes das câmaras de Bruxelas, Copenha-
ga, Liège, Lausanne, Lisboa, Malmo, Milão, 
Oslo, Valladolid, Varsóvia) e representantes 
de cidades como Amesterdão, Budapeste 
e Florença, que foi organizado por Paris en 
Commun – grupo político cuja cabeça de 
lista é Anne Hidalgo, e que é candidata às 
eleições autárquicas de Paris, em Março de 
2020.
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
mostrou-se bastante agradado com esta vin-
da à capital francesa e aproveitou para agra-

F decer o convite da sua homóloga parisiense, 
para participar num debate que considera 
ser “de extrema importância”. 
Após este debate entre os vários repre-
sentantes europeus, Fernando Medina 
encontrou-se com emigrantes portugueses 
e lusodescendentes num típico café portu-
guês, Café du Château chez César e Paulo, 
no coração de Paris. Hermano Sanches, ve-
reador da Mairie de Paris, esteve também 
presente nesta reunião com a comunidade 
portuguesa.
No que se refere a medidas a pôr em prática 
pela Câmara Municipal de Lisboa já em 2020, 
Fernando Medina anunciou que a distinção 

de Capital Verde 2020 – que foi atribuída a 
Lisboa pela Comissão Europeia – “está a ser 
utilizada para fazer aumentar mais rapida-
mente a nossa agenda ambiental, porque 
as alterações climáticas são uma realidade 
do presente e que Lisboa o tem vivencia-
do muito ultimamente”. Fernando Medina 
afirmou que vários têm sido os fenómenos 
climáticos que Lisboa tem vivenciado nos úl-
timos anos, desde secas, a cheias e também 
incêndios. Na prática, estas medidas passam 
por uma limitação da circulação automóvel 
na cidade, um investimento nos transportes 
públicos, abertura de novos parques, planta-
ção de árvores e a instalação de um sistema 
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de água reciclada (com vista à diminuição do 
uso de água potável). 
O presidente do Município de Lisboa afir-
mou ainda que mais de duzentas institui-
ções portuguesas assinaram contratos com 
a autarquia de Lisboa, comprometendo-se a 
alterar as suas práticas. Estas, passam por al-
gumas empresas transformarem as suas fro-

tas de automóveis a diesel em automóveis 
eléctricos, ou assegurarem o pagamento do 
passe de utilização dos transportes públicos 
a todos os seus funcionários.
O edil afirmou ainda que o gosto adicional da 
sua visita, promovida pela campanha política de 
Anne Hidalgo, é o de “poder estar com a comu-
nidade portuguesa que é tão importante pela 

Hermano Sanches e Fernando Medina com o proprietário do café César e Paulo

história que tem, mas também pelo que esta já 
mudou através de segundas e terceiras gera-
ções”, referindo-se assim ao facto das últimas 
gerações de portugueses já terem tido também 
acesso a outras oportunidades e possibilida-
des profissionais e, assim, terem conseguido 
alterar as mentalidades dos povos estrangeiros 
relativamente à cultura portuguesa.
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Eleições Municipais em França 2020 
lusodescendente Julien Garcia 
é candidato a Etréchy
Chama-se Julien Garcia, 
e o nome não deixa enganar. 
Filho de pais portugueses, nascido 
em França. Julien é director 
de publicidade e já exerceu 
funções políticas na Mairie 
de Étrechy. Cidade que o viu 
nascer e crescer e à qual 
se tem dedicado profundamente.

ulien Garcia tem 28 anos, é lusodescendente, e 
nasceu e cresceu na cidade de Etréchy. Os pais 
são oriundos do distrito de Castelo Branco, mais 

concretamente de Sobral do Campo e Ninho do Açor. 
“Estou aqui desde que nasci, por isso sinto-me 100% 
um cidadão de Etréchy”. Foi este facto que o levou a 
candidatar-se às eleições municipais de Março de 2020 
em França. “Foi uma decisão natural, porque já estou 
envolvido na política desde 2014, já fui maire-adjoint, 
mas demiti-me no ano passado por razões políticas. 
Agora, esta candidatura é algo natural porque tenho 
mesmo Etréchy no coração”, sublinha. 
Foi vários anos vereador e maire-adjoint da Mairie de 
Étrechy. Defender os interesses da sua cidade foi o 
que o lançou para se candidatar às eleições munici-
pais a realizar em França, em Março de 2020. “Sou 
daqueles que querem mais justiça social, mas uma 
justiça de maneira natural. A minha iniciação na polí-
tica foi um processo natural, fui-me interessando pe-
los partidos políticos nacionais depois das eleições de 
2014”, recorda.
A sua ideologia política? “Se devo definir uma ideolo-
gia será mais do centro direita, porque não sou de acordo com a 
linha política da direita a 100%, mas também não sou de acordo com 
Emmanuel Macron, que está a fazer uma linha contra a Frente Na-
cional, e isso é muito perigoso para a França. A direita e a esquerda 
têm de ter mais peso em França, porque tem-se tornado perigoso a 
Frente Nacional, e isso não pode acontecer”, afirma. Foram mesmo 
algumas questões polícias que o levaram a despedir-se da Mairie de 
Etréchy. “Eu estava na equipa municipal e há algumas políticas com 
as quais não estava de acordo, por exemplo o projecto imobiliário 
onde as regras de ética não foram respeitadas. Hoje, na política, pen-
so que falta sinceridade e ética, falta muita moralização da política. 

J

Se a nível local não podemos fazer esta política, compreendo que 
as pessoas a nível nacional estejam totalmente desiludidas com a 
política”.
Há muito que a política faz parta da sua vida, lutando sempre pelos 
interesses de Étrechy. As suas ideias para o município são, por isso, 
claras. “Hoje em dia as pessoas estão à espera que a municipalidade 
esteja à escuta das preocupações e das vontades. Para mim, o que 
falta em Etréchy é informação aos cidadãos. Também Etréchy está a 
mudar ao nível da sua urbanização, que está forte demais. Amanhã 
queremos que Etréchy cresça, mas que cresça de maneira susten-
tável e equilibrada, de maneira a guardar as suas características na-
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turais, porque está a mudar de maneira não 
muito boa ao nível dos alojamentos sociais. 
Estamos a deixar construir muitos bairros 
sociais. Também há um impacto na demo-
grafia na qual temos de ter um controlo. São 
alguns dados que queremos ver diferentes”.
Etréchy é uma comuna francesa situada a 
42 quilómetros ao sudoeste de Paris, no 
departamento de Essonne, na região da Île 
de France. “É uma linda cidade, que está 
no campo mas também é uma vila. Temos 
menos de sete mil habitantes. Estamos no 
sul de Essone, e é uma boa cidade. As cida-
des ao lado são mais pequenas, por isso as 
pessoas das cidades vizinhas vêm a Etréchy 
pelas associações, ao comércio e por isso é 
uma cidade importante no território. Somos 
uma cidade dinâmica, mas na qual também 
é bom viver porque é calma e tem um pouco 
de campo”.
A pouco tempo das eleições, a lista de Ju-
lien Garcia não tem poupado esforços na 
campanha. “Tem sido uma campanha onde 
as pessoas têm o direito de falar, de propor 
coisas, projectos para amanhã. Uma campa-
nha onde vamos falar com os presidentes 
das associações. Se há algo a dizer é que 
vamos mesmo à escuta das pessoas, vamos 
muito porta a porta e é uma campanha que 
esperamos que seja respeitosa, onde eu sou 
o único candidato que nasceu e sempre vi-
veu em Etréchy. Temos uma candidatura de 
extrema direita, um candidato que veio do 
exterior com os partidos políticos atrás e 
outra candidatura ecologista. É uma campa-
nha por Etréchy, sobretudo. Nós pensamos 
que somos a única lista que coloca Etréchy à 
frente dos interesses pessoais”.
Apesar da sua ideologia política, a lista “Unis 
pour Étrechy”, apresenta-se sem etiqueta, 
integrando pessoas de diferentes visões 
partidárias. “Eu tenho uma lista sem etique-
ta, na qual temos pessoas da esquerda, do 
centro e da direita. não temos ninguém dos 
extremos e não quis nenhum apoio de ne-
nhum partido político”.

Julien Garcia está ciente da dificuldade, mas 
mantém confiança nos resultados. “Estou 
confiante, mas vai ser renhido, porque é uma 
cidade importante no território, mas a nível 
nacional é uma pequena cidade. São qua-
tro listas, potencialmente cinco, e é muito 
quando sabemos que temos 4500 pessoas 
que podem votar. Mas estamos confiantes, 
temos o apoio das pessoas de mais idade, 
dos jovens também, de presidentes de asso-
ciações. Até na lista temos dois presidentes 
de associações e um que tem a maior asso-
ciação de Etréchy. Há confiança, de toda a 
maneira fazemos isto para ganhar e fazer 
ganhar Etréchy, sobretudo”.
Também Portugal e os portugueses não são 
esquecidos por Julien. “Há uma comunida-
de, não é a maior de Essone, porque é mais 
no norte onde encontramos os portugue-
ses. Há alguns portugueses, mas não somos 
muitos”. Contudo, há alguém na política 
portuguesa que o tem marcado de forma 
especial. “O presidente Marcelo Rebelo de 

Sousa tem uma sensibilidade muito grande. 
O personagem que ele é, vai mais além de 
ser direita ou de esquerda. Representa bem 
Portugal, está mesmo à escuta das pessoas. 
Vimos quando existiram os fogos em Portu-
gal, ele foi mesmo às aldeias ver as pessoas. 
E esperamos isto também dos políticos, que 
saiam um bocadinho das suas salas de reu-
nião, para estar mais ao contacto com as 
pessoas. Falo também do Carlos Gonçalves, 
deputado português eleito pelo Circulo da 
Europa, que também dá possibilidade aos lu-
sodescendentes, como eu, de descobrir um 
bocadinho mais as instituições portuguesas. 
Deu-me a possibilidade de visitar a Assem-
bleia de Portugal e dar-me algumas explica-
ções. Estas pessoas dão também a vontade 
de fazer o que faço”.
Resta, por fim, deixar um apelo ao voto. 
“Não é votar em mim. É votar na lista, é vo-
tar por Etréchy, é votar por um futuro me-
lhor, para Etréchy mais sustentável e que 
guarda as suas características”.
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L´Expertise télécom depuis près de 30 ans (maison mère)

Fourniture et maintenance d´installations TELECOM
Fourniture et maintenance d´installations d´ALARMES
Fourniture et maintenance d´installations de VIDÉO     

Operateur Télécom inscrit a l´ARCEP

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

Votre partenaire en architecture et administration de réseau

Confier-nous la gestion de votre informatique, 
et consacrer vous a votre métier   

Sìege social
8, rue Rigollet - 93700 DRANCY

Tél. : 33 (0)1 48 30 14 14 - Fax :  33 (0)1 48 30 00 08 - Email : costa@costa.fr
http://www.costa.fr
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Padre Nuno Aurélio
Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Paris

s questões da vida estão em debate 
em Portugal e França. Supostamente 
democráticas, as nossas sociedades 

viciam o debate, pois à partida a decisão 
está tomada: há que dar apenas um arzinho 
de diálogo para convencer mais alguns e dar 
a impressão que estamos quase todos de 
acordo. Aborto, procriação medicamente 
assistida (PMA), gestação por terceiros (vul-
go «barrigas de aluguer», GPA em França, 
acessível a todos) e a eutanásia. No pouco 
espaço de que disponho terei de ser muito 
breve e simples. 
Comum a todas estas práticas defendidas 
como avanços humanos – permitidos ar-
tificialmente por leis e, sobretudo, pelo 
progresso tecnocientífico – estão algumas 
convicções que nada têm de progressistas, 
porque na verdade significam um recuo éti-
co e humano. 
Como recentemente recordava o médico 
Michel Aupetit, actual Arcebispo de Paris, 
acerca do debate da PMA/GPA: «A dificul-
dade básica é a mesma em todos os casos. É 
chamada “a moral da autonomia”. O primei-
ro pecado [ou seja, o dito “pecado original”, 
que é também comum a todos nós, porque 
continuado na história – nota minha] mos-
tra quanto o homem quer ser autónomo, ele 
quer ser a sua própria lei para si mesmo. Ele 
quer decidir sobre sua felicidade que, portan-
to, considera devida. É então que ele se torna 
escravo de seus próprios desejos, ilusões e 
fantasias. Agora temos que reconhecer e con-
fessar o quanto é a Aliança que faz o homem 
feliz, o facto de receber a vida dos outros, do 
Totalmente Outro [isto é, Deus]. Essa depen-
dência do Criador e da humanidade, quando 
assumida, torna-nos seres livres e responsá-
veis, seres capazes de amar e verdadeiramen-
te dar vida. » E continua D. Michel Aupetit: 
«‘Uma criança como eu quero e quando que-
ro’ é um slogan ilusório e egoísta... Felizmen-

A te, a criança sempre nos surpreenderá... mas 
a que custo? Quem somos nós para privá-lo 
voluntariamente de suas origens? É uma vio-
lência incrível que infligimos a ela e que inevi-
tavelmente teremos que explicar...».
Ou seja, estas posições nestes vários assun-
tos têm mais base ideológica que humanis-
ta, assente na realidade natural, e recriam 
uma outra realidade alternativa, pela exal-
tação dos desejos e liberdade individuais, 
vistos como direitos absolutos. Parte-se de 
um novo princípio que o corpo humano e a 
vida humana são bens que nos pertencem e 
dos quais podemos dispor livremente como 
se de coisas se tratassem. E que o valor da 
vida vem da sua autonomia total: ou seja, 
ser possível viver “com qualidade”, ou seja, 
sem depender de  ninguém e, sobretudo, 
isento de qualquer sofrimento. No aborto, a 
mulher (com o homem ou não) pretende ser 
dona do seu corpo (assim o dizem nas mani-
festações), embora o bebé seja outra vida e 
outro corpo distintos, e por isso se julga(m) 
com o direito a dispor dele, eliminando-o. Na 
eutanásia, é o mesmo princípio: a minha vida 
e o meu corpo pertencem-me, como qual-
quer outro bem material ou imaterial, que 
possuo como propriedade. Se posso fazer 
o que quero com um livro, uma joia ou uma 
casa, porque não o poderei fazer comigo 
mesmo? E se a minha autonomia e “quali-
dade de vida” não são mais possíveis, então 
prefiro a morte.
Quanto às questões bioéticas ligadas à con-
cepção da vida humana, D. Michel resume 
bem a falsidade enganadora de toda esta 
questão: «Ninguém é senhor da vida, nem 
mesmo dos seus próprios filhos. Nós trans-
mitimos vida, ela não nos pertence. O meu 
filho vem de mim, mas não é “minha proprie-
dade”. Não posso reivindicar um direito à 
criança como direito à habitação. Uma crian-
ça é sempre um dom que deve ser recebido, 

É a vida!
sem torná-lo um produto fabricado graças à 
tecnologia humana e sujeito ao poder do di-
nheiro. Temos que aprender a ser filhos, ou 
seja, entender que a nossa vida não vem de 
nós mesmos, que a recebemos, que temos 
que aprender a viver nela. Nessa condição, 
podemos ser verdadeiros pais humildes o 
suficiente para transmitir a vida e criar uma 
pessoa que toma a sua própria liberdade. Não 
é possível instrumentalizar uma criança com o 
pretexto de realizar um desejo individual. Se a 
frustração leva a um sofrimento que é preciso 
saber acompanhar, ela não pode justificar em 
caso algum uma reivindicação dos pais.»
Esta ideologia «coisificante» do ser humano 
acerca do homem, nada tem de progres-
sista, pois leva-nos aos tempos antigos em 
que as sociedades consideradas civilizadas, 
como a romana, a grega ou os regimes tota-
litários no séc. XX (nazismo e socialcomunis-
mo), aceitavam esta posse do outro como 
uma coisa: a servidão, a escravatura, a pena 
de morte, o extermínio em massa de uma 
raça, de opositores ou de deficientes, etc.
Estranhamente, neste tempo em que a pro-
tecção do meio ambiente e dos animais, le-
vam muitos a exaltar o que é natural e bio-
lógico, a humanidade é a menos protegida e 
considerada. Como diz ainda, e assim termi-
no, o Arcebispo de Paris: «Uma palavra que se 
baseia na verdade de nossa condição humana 
(...) inscreve-se no futuro, quando a consciên-
cia comum poderá avaliar as suas consequên-
cias mais assustadoras que são da mesma or-
dem que as que a ecologia revela hoje. Existe 
um elo íntimo entre o delírio tecnológico que 
leva à destruição do nosso planeta em nome 
do progresso e a loucura dos técnicos do de-
sejo, que perturba a antropologia e a natureza 
profunda da nossa humanidade.»
É a Vida! Não uma vidinha... Por isso vale a 
pena pensar a vida e protegê-la sem prisões 
ideológicas e sentidos únicos à la mode. 
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Projecto @portugalnomundo
que é
Os portugueses e os seus descendentes estão espalhados 
pelo mundo e todos temos algo em comum, é o amor por 

Portugal. A criação desta página surgiu pela necessidade de parti-
lhar histórias de portugueses que têm Portugal no coração mas por 
diversas razões emigraram.  

Quem é
Quem se esconde por detrás desta página são actualmente três pes-
soas. O Nuno está neste projecto desde a sua criação, emigrou em 
1998, trabalha nos TPG e vive em Fribourg; a Marisa vive em Genebra 
e trabalha no aeroporto da cidade e a Joana vive actualmente em 
Portugal mas já viveu na China, trabalha na área da segurança.

O Objectivo 
Nós mostramos ao mundo casos de sucesso, como o povo lusitano é 
aventureiro e lutador. Histórias verdadeiras de pessoas que emigra-
ram pela necessidade, pelo gosto do desconhecido ou simplesmen-
te por melhores oportunidades.

Feedback
Temos um retorno muito positivo, agradecem-nos pelo trabalho que 
fazemos, todas as pessoas são importantes, todas têm algo único 
que merece ser publicado.

@anaimcosta
Quem está por detrás de @anaimcosta?
Por detrás da @anaimcosta está uma arouquense de 28 anos, licen-
ciada em Publicidade e Relações Públicas, a viver em Bruxelas 🇧🇧 há
mais de 4 anos e com constante vontade de conhecer o mundo.

O que significa Portugal para ti?
Portugal significa casa, família e amigos, é sol e céu azul, é comidinha 
boa, é pessoas com gosto de viver.

Ser portuguesa no estrangeiro e no mundo é ser ... ?
Os Portugueses são reconhecidos como pessoas gentis, trabalhado-
ras, leais e com quem se pode contar para tudo. São reconhecidos 
mais e melhor profissionalmente fora de Portugal 🇧🇧 . Ser Português
no estrangeiro  para Ana é convencer toda a gente que Portugal é o 
melhor país e que o que é Português é que é bom, mesmo que, entre 
portugueses se queixem.

Qual é o teu lugar preferido em Portugal e porquê?
Arouca, sem dúvida é o seu local favorito. Para ela significa casa e 
família, calma e retiro. Sobressai a natureza espetacular, gastrono-
mia divinal e pessoas genuínas. Lisboa é a sua segunda paixão, a sua 
cidade-luz, depois de ter lá vivido e trabalhado durante três anos.

Como ocupas o teu tempo livre?
Ocupa os seus tempos livres com concertos, viagens, séries, foto-
grafia amadora, degustação de cerveja e brunches.

Porque saíste de Portugal? Queres voltar um dia?
A oportunidade concreta de sair de Portugal apareceu de forma algo 
inesperada mas sempre desejou ter uma experiência de trabalho in-
ternacional. Um dia voltará mas por agora ainda tem muito mundo 
para viver e oportunidades para aproveitar.

Gostas do que fazes? Trabalhas na tua área?
Adora aquilo que faz. Trabalha na área da comunicação, atualmente 
numa agência da Comissão Europeia, e não só tem paixão pela sua 
área profissional como pelo projeto europeu.

Costumas estar a par da actualidade de Portugal?
Acompanha avidamente a atualidade portuguesa, até mais do que a 
estrangeira. Às vezes é como se ainda vivesse em Portugal.

@anaimcosta é mais uma história de @portugalnomundo!

@joaoreisesilva
João Silva é a pessoa por trás de @joaoreisesilva, é de Lisboa e vive 
nos Emirados Árabes Unidos desde Setembro de 2015 e trabalha 
numa das maiores e mais prestigiadas cadeias de fitness do mundo, 
a Fitness Middle East , como General Club Manager. 
Para o João, ser Português no estrangeiro é uma honra e sempre 
que lhe perguntam: “Where are you from?!”, enche o peito de orgu-
lho e fala das terras que o viram nascer com todo o carinho; do clima, 
das praias, da hospitalidade das suas gentes e da sua simplicidade 
como pessoas. Não tem dúvidas dos seus sítios favoritos em Portu-
gal, como destaque a cidade de Lisboa, a sua luz é como diz, indes-
critível, onde ainda mantém casa e faz questão de voltar 1/2 vezes 
por ano. Outro sítio é a Costa Vicentina, mais concretamente a vila 
de Odeceixe, onde diz que tem a praia mais linda do mundo! Onde 
também faz questão de ir sempre que volta a Portugal. No Dubai 
descobriu o triatlo, modalidade desportiva que o apaixonou e o fez 
levar a outros caminhos e sair da sua zona de conforto. Em Fevereiro 
participou no IronMan 70.3, uma prova muito dura para atletas que 
se querem superar a nível fisco, psicológico e emocional. Como diz, 
Dubai é o sítio perfeito para crescer, a nível pessoal, profissional e 
como ser humano devido a todas as diferenças culturais, sociais e 
religiosas com as quais se depara cada dia.

João é mais um grande exemplo de @portugalnomundo
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Ana Moura 
encheu a sala Grand Rex,
em Paris, e conquistou 
o coração do público

ensivelmente dois anos depois da ac-
tuação no Palácio de Congressos, em 
Paris, Ana Moura voltou a actuar na 

capital francesa. Muitos quilómetros depois, 
muitos palcos pisados, muitas cidades per-
corridas ... foram dois anos de muito trabalho 
para a fadista portuguesa. “Neste período 

A sala Grand Rex esgotou para ver Ana Moura. Foram 2800 lugares conquistados pela energia 
e pela voz da fadista portuguesa

S aconteceu um tour gigante, temos andado 
por todo o mundo e estamos agora na recta 
final. Neste momento já estou a gravar um 
disco novo, que sairá ainda este ano”, come-
çou por revelar Ana Moura, em entrevista à 
Lusopress.
Desta vez, o concerto decorreu na sala Grand 

Rex, tendo esgotado com vários dias de an-
tecedência. Foram 2800 lugares ocupados 
pelos amantes do fado de Ana Moura. Com 
a sua voz única, o espectáculo conquistou o 
coração do público também pela ajuda dos 
músicos que a acompanham, da bateria à 
guitarra portuguesa. Ana Moura começou o 
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concerto cantando “La Vie en rose”, em fran-
cês, uma performance para convencer quer 
franceses, quer portugueses que se encon-
travam na sala. É certo que Paris já se rendeu 
a Ana Moura, e por isso torna-se uma cidade 
obrigatória, e repetida, nas digressões inter-
nacionais de Ana Moura. “Paris é uma cidade 
que nos recebe super bem. Regressamos 
aqui mais do que uma vez por ano, e como 
somos tão bem recebidos, é com imenso gos-
to que regressamos a esta cidade tão bonita. 
A comunidade portuguesa recebe-me sem-
pre muito bem, aliás faço sempre questão de 
perguntar se há portugueses na sala cada vez 
que estou fora de Portugal e aqui em Paris 
sinto que há sempre uma comunidade enor-
me nos concertos e isso faz-me sentir mais 
em casa”.
Na sala Grand Rex foram também muitos os 
franceses que marcaram presença. Amantes 
de Ana Moura ou simplesmente do “novo 
fado”. “Eu acho que a mensagem é-lhes 
transmitida, eles conseguem sentir a mensa-
gem que estamos a passar e essa é a virtude 
desta linguagem universal que a musica re-
presenta”, explicou Ana Moura.
Sem revelar grandes pormenores sobre o seu 
próximo trabalho, a fadista revelou que “será 
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um disco ainda mais arriscado do 
que os álbuns anteriores. Arrisca-
do no sentido de não ser fado tra-
dicional, puro e duro. Ainda está 
numa fase muito embrionária, 
ou seja, só as bases é que foram 
gravadas, mas a ideia é sempre 
continuar a explorar ... o meu 
objectivo nunca é fugir do fado, 
mas é usar o fado que tenho em 
mim, porque sou fadista, embora 
goste de cantar outros géneros 
de música. Sou fadista, mas gosto 
de explorar outros universos mu-
sicais e gosto de construir o meu 
próprio caminho, que é influencia-
do por aquilo que oiço, que expe-
riencio”. Considera-se fadista de 
natureza, e considera o “fado a 
expressão da alma”.
Não fugindo à sua essência, Ana 
Moura brilhou e contagiou o pu-
blico presente. No final, todos 
sairam satisfeitos. “Foi mesmo 
sensacional, sempre uma linda 
presença da Ana Moura sobre o 
palco. Foi um momento que ser-
viu para fugir à rotina, aqui em Pa-
ris”, disse Isabel Bacelar, uma por-
tuguesa que assistiu ao concerto. 
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Por entre romances e histórias 
do fantástico, Mylène encaixa 
a realidade 

unca Mylène Maccio pensou que aquilo que 
era apenas e só um passatempo, quando ti-
nha 12 anos, estivesse agora a fazê-la acreditar 

numa futura carreira literária. Mylène era uma crian-
ça, como tantas outras, bastante imaginativa e com 
algumas lacunas na sua auto-confiança. E foi isso que 
a fez começar a escrever as suas primeiras histórias e 
poemas ainda na ‘meninice’. A primeira história que 
escreveu foi sobre um conto no mundo do fantásti-
co, mas com algumas pinceladas de realidade tam-
bém. Desde essa altura, até há bem pouco tempo, 
apenas escreveu alguns poemas a pedido dos seus 
avós, que sempre gostaram de a ouvir declamá-los.
Acontece que, em 2018, em grande parte por incenti-
vo do seu marido, decidiu voltar a escrever para par-
ticipar num concurso literário intitulado “Romance 
de Verão 2018”. 
Escreveu um romance em francês - cujo título é Bau-
nilha e Chocolate - e para espanto seu, no meio de 
230 participantes, Mylène conseguiu terminar o con-
curso em 10º lugar. A recém-escritora considera que 
esta classificação a encorajou para continuar a escre-
ver, fazendo reavivar este gosto tão antigo, mas que 
ultimamente estava como que fechado num baú.
Após o concurso, Mylène Maccio decidiu utilizar a 
plataforma Stories da Fyctia para fazer a difusão do 
seu trabalho, que se encontra neste momento aces-
sível a todos, em formato digital, através de grandes 
empresas como a Amazon e Fnac. Espera também 
que seja possível o início da venda em formato físi-
co, mas tal opção ainda não está disponível, a jovem 
escritora precisa ainda de atingir um determinado 
número de vendas da publicação em formato digital.
“Baunilha e Chocolate retrata a história de uma jo-
vem rapariga chamada Stella Mendes que, apesar de 
ter origem latina, é tão branca como uma aspirina”, 
retrata a autora. “O seu caminho cruza-se com o de 
Luca Romano, um homem sedutor com um bronze 
perfeito, que ela por pouco não atropelou com o seu 
carro. Desde esse dia o destino diverte-se com eles 
e mete-os, sem parar, na presença um do outro por 
capricho do acaso da vida”.
A autora garante ainda que tem um seguimento para 
dar a esta história, que estará disponível nas mesmas 
plataformas, já em Dezembro deste ano.

Mylène Maccio é ludescendente e foi na escrita que encontrou o seu refúgio aos 12 anos 
de idade. Começou a escrever com o objectivo de dar asas à imaginação e ganhar 
auto-confiança. Hoje, com 28 anos, descobriu que pode levar este passatempo mais além, 
após ficar nos dez primeiros classificados num concurso literário.

N
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Dia Mundial da Rádio: 
a influência da rádio 
nos portugueses

Dia Mundial da Rádio celebra-se 
anualmente a 13 de Fevereiro. A data 
foi escolhida pois foi neste dia que a 

United Nations Radio emitiu, pela primeira 
vez, em 1946, um programa em simultâneo 
para um grupo de seis países. A data foi de-
clarada em 2011 pela UNESCO e o primeiro 
Dia Mundial da Rádio foi celebrado em 2012.
A rádio continua a ser o meio de comunica-
ção social que atinge as maiores audiências, 
continuando a adaptar-se às novas tecnolo-
gias e a novos equipamentos, com a trans-
missão online via streaming, por exemplo. 
É um meio bastante útil para a população, 
seja como ferramenta de apoio ao debate e 
comunicação, de promoção cultural ou em 
casos de emergência social. Para os pro-
fissionais de comunicação social, a rádio é 
uma plataforma para se divulgarem factos 
e histórias.
A rádio acompanhou os principais aconteci-
mentos históricos mundiais e, hoje, continua 
a ser um meio de comunicação fundamental. 
Este meio de comunicação social adaptou-se 
à era digital e continua a ser um meio fiável 
para a população, que recebe a informação 
na hora, sendo esta uma das características 
mais positivas da rádio.
Também em Portugal a rádio vem marcan-
do gerações. Como forma de assinalar o Dia 
Mundial da Rádio, a Lusopress esteve à con-
versa com António Sala, o “senhor Rádio” 
em Portugal e acompanhou uma emissão do 
programa “Manhãs da Comercial”, da Rádio 
Comercial, a estação líder em Portugal.

António Sala: o “Senhor Rádio”
De nascença, chama-se António Manuel Sala 
Mira Gomes. Do grande público e da história 
da rádio portuguesa, simplesmente Antó-
nio Sala. Chamam-lhe o “senhor Rádio”, e a 
alcunha não é à toa. António foi viver para 
Lisboa aos dez anos de idade, e entrou na 
rádio em 1966. Estreou-se aos microfones 
dos Emissores Associados de Lisboa, onde 

Como forma de assinalar o Dia Mundial da Rádio, a Lusopress esteve à conversa 
com António Sala, o “senhor Rádio” em Portugal, e acompanhou uma emissão do programa 
“Manhãs da Comercial”, da Rádio Comercial, a estação líder em Portugal.

O

também era sonorizador e técnico de som. 
Candidatou-se a um concurso da Rádio Riba-
tejo, onde veio a apresentar o programa Ca-
ravana das Cinco. Cantou em coros de igreja 
e formou os seus primeiros grupos: primeiro 
Os Fachos, depois os Argonautas. Tornou-se 
locutor profissional, novamente nos Emisso-
res Associados de Lisboa, onde apresentou 

o programa da manhã com Paulo Medeiros 
e Carlos Pereira da Silva. Quando foi chama-
do a cumprir o serviço militar, também o fez 
como radialista, no programa Alerta Está, da 
Região Militar de Lisboa. É como cantor que 
surgiu na televisão, em Canal 13, de Mário 
Dias Ramos. A carreira dos Maranata, agru-
pamento saído de um coro de igreja, inicia-
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-se em 1971. A sua estreia como apresenta-
dor de televisão, em 1972, aconteceu com 
Música Maestro, a primeira produção da Edi-
pim. Após o 25 de Abril, gravou o primeiro 
disco a solo, Recados de Telex.
Em 1978 apresentou o concurso Ou vai ou 
taxa, na RTP1. Transfere-se da RDP para a 
Rádio Renascença em 1979, onde obteve 
um enorme sucesso no programa matinal 
Despertar, em co-apresentação com Olga 
Cardoso. Escreveu a música de Zé Brasilei-
ro Português de Braga, com letra de Vasco 
de Lima Couto, para a cantora Alexandra, 
e interpretou com esta um dueto, no Festi-
val RTP da Canção de 1980. No mesmo ano 
publica Dicionário de Anedotas. Em 1983 
juntou-se a Carlos Paião e Luís Arriaga para 
co-protagonizar O Foguete, de que foi um 

dos autores, na RTP1. Lançou o livro Anedo-
tas de Sala em 1984. Nesse ano, regressou 
ao Festival RTP da Canção com Uma Can-
ção Amiga. Com o seu filho Miguel lançou, 
em 1985, o single Parabéns a Você. Em 1987 
cantou ao vivo no Coliseu de Lisboa, na co-
memoração dos seus 20 anos de carreira, as-
sinalando também os 50 anos de emissões 
da RR. Em 1989 lançou o LP Microfone e Voz, 
dedicado a Carlos Paião. Em 1990 começou 
a apresentar, na RTP2, o concurso Palavra 
Puxa Palavra. A partir de 1992 assumiu o 
cargo de director de programas da Rádio 
Renascença, em simultâneo com a apre-
sentação do programa Despertar. Em 1993, 
apresentou na RTP o programa Você Decide 
e a nova versão do concurso 1,2,3. Ainda na 
RTP apresentou, em 1995, o concurso Quem 
é o quê?. Em 1996 celebrou 30 anos de car-
reira, com a edição do duplo CD Trinta Anos 
de Carreira, juntando 44 canções, e do lança-
mento do livro “Palavras despidas de músi-
ca”, com letras de músicas. Passa a conduzir 
um programa de entrevistas na Renascença, 
tornando-se ainda director-geral do Grupo 
Renascença, entre 2003 e 2007, ano em que 
passa a assessor do Conselho de Gerência. 
A Videofono editou em 2007 um DVD com 
o documentário António Sala, o Comunica-
dor. É editado também o duplo CD, Lisboa 
e o meu piano, com 15 temas de sua autoria 
ao piano. Em 2007, é eleito pela Rádio Clube 
Português (do Grupo Media Capital) a maior 
figura de sempre da história da rádio em 
Portugal. Recebeu a Medalha de Mérito da 

Cidade de Lisboa e foi, ainda, condecorado 
a 8 de Junho de 2010 com a insígnia hono-
rífica de Comendador da Ordem do Mérito 
pelo Presidente da República Cavaco Silva, 
durante as comemorações do 10 de Junho, 
Dia de Portugal. Em 2011, o comunicador edi-
tou o livro António Sala - Memórias da Vida 
e da Rádio dos Afectos. Também foi jurado 
nas várias edições dos programas televisivos 
da TVI A Tua Cara Não Me É Estranha e A Tua 
Cara Não Me É Estranha Kids.
Um percurso singular, de entrega à rádio.

É considerado, pela generalidade, o “senhor 
Rádio”. Encara com motivo de orgulho ou 
com responsabilidade acrescida?
António Sala: Encaro das duas formas. Claro 
que é um enorme motivo de orgulho, mas 
logicamente também acresce todas as mi-
nhas responsabilidades. Não enjeito nenhu-
ma dessas coisas.

Para si, o que significa fazer rádio, trabalhar 
em rádio?
É uma profissão apaixonante. É utilizar o 
“palácio” dos sons como forma de comu-
nicação. Seja em informação, formação ou 
puro entretenimento. É trabalhar no mara-
vilhoso mundo dos sons, silêncios, música e 
palavras. Com uma enorme força comunica-
tiva. É apaixonante e viciante. Inesquecível 
fazer Rádio.

Na época em que não existia tanta oferta te-
levisiva, que papel tinha a rádio na sociedade 

portuguesa?
Tinha um papel quase que dominante. A 
Rádio era destacadamente importante no 
panorama comunicacional. Nas últimas duas 
décadas com o crescimento da internet e 
dos incontáveis novos canais televisivos, as 
audiências pulverizaram-se e a importância 
e influência da Rádio viu-se diminuída. Mas, 
mesmo assim é importante.

Foi assistindo à evolução natural da rádio, 
para os meios digitais. Hoje, o que é para si 
a rádio?
“Todo o tempo é composto de mudança” 
mas a Rádio continua como a banda sono-
ra informativa, formativa e recreativa do 
mundo e das sociedades onde se insere, por 
isso está viva e atenta e deverá ser espelho 
dessas mesmas mutações. Tem apenas de 
acompanhar permanente essas mudanças e 
dar-lhes voz e sons. Nomeadamente na uti-
lização das novas tecnologias e diferentes 
plataformas da sua propagação. A Rádio é 
um espantoso meio de comunicação.

Considera que a linguagem utilizada na rádio 
é diferente dos restantes meios de comunica-
ção?
Claro que há diferentes linguagens de comu-
nicação. A forma escrita é manifestamente 
diferente da forma apenas sonora, e mesmo 
esta, desde que alicerçada em imagem tam-
bém é substancialmente diferente. A Rádio 
tem linguagem e formas próprias de utiliza-
ção. É uma arte com regras muito suas.
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Muitos emigrantes continuam a ouvir as rá-
dios portuguesas. Sente que é uma forma de 
se sentirem mais próximos de Portugal?
É sem duvida das melhores formas de sen-
tirem uma grande proximidade com as suas 
origens. Ouvindo falar a nossa língua, escu-
tando a nossa música, e tomando conheci-
mento das notícias que retratam aquele que 
é o seu país. A televisão e a imprensa, seja 
esta em papel ou digital, têm o seu lugar, 
mas o da Rádio é sempre insubstituível.

Uma mensagem que queira deixar aos emi-
grantes portugueses que seguiram a sua 
carreira.
Toda a vida senti o grande carinho dos meus 
compatriotas que estão espalhados pelo 
mundo. Durante décadas tive a oportunida-
de de fazer Rádio para eles e foi uma expe-
riência muito gratificante. Tenho orgulho no 
que de tão positivo eles representam nou-
tros países e diferentes continentes. Como 
ali são respeitados e como se tornam mes-
mo, nos principais embaixadores de Portu-
gal. Parabéns e muito obrigado por tudo 
isso. Felicidades e tudo de bom nas suas vi-
das. Forte abraço com muito afecto.

‘Manhãs da Comercial’ é líder de audiências

Fazem um sucesso indiscutível em Portugal. 
Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirim, Nuno Ma-
rkl, Vera Fernandes e Elsa Teixeira compõem 
a equipa vencedora das manhãs da rádio em 
Portugal. De segunda a sexta, das 7h às 11h, 
assumem que são a companhia dos portu-

gueses com “pura parvoíce”, proporcionan-
do as manhãs mais divertidas de Portugal. 
Para além das manhãs, a Rádio Comercial 
conseguiu terminar o ano 2019 com um re-
forço nas audiências. O segredo? Tratar a rá-
dio por tu e chegarem ao coração dos ouvin-
tes. É sempre com alegria e boa disposição 
que diariamente a equipa das Manhãs da 
Comercial acompanha os portugueses, na 
sua generalidade, no caminho para os seus 
trabalhos. 

Pedro Ribeiro
A equipa é liderada por Pedro Ribeiro, que 
acumula também o cargo de director de pro-
gramação da Rádio Comercial. Iniciou a sua 

carreira no mundo da rádio a fazer noticiá-
rios nas madrugadas da extinto CMR - Cor-
reio da Manhã Rádio em 1990. Apresentou 
programas como “Jogo Aberto” e o maga-
zine Prok Der e Vier. Mudou para a Rádio 
Comercial, em 1993, onde começou como 
editor de informação das manhãs. “Traba-
lhar na rádio é a minha vida há 30 anos. É o 
que mais gosto de fazer, e torna-se mágico 
ao fim destes anos todos. Faço há muito 
tempo, mas a magia renova-se no dia-a-dia”, 
disse à Lusopress, explicando ainda a sua vi-
são sobre o papel da rádio na vida dos portu-
gueses: “a rádio é muito importante na vida 
das pessoas e nós temos demonstrações 
disso todos os dias. Pessoas que nos con-
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tactam a dizer que as ajudamos de alguma 
maneira, seja acordar e dar cabo do sono, 
seja ao nível mais profundo quando estão 
a passar momentos mais difíceis da vida, e 
encontram alegria e alento naquilo que nós 
fazemos. Damos uma alegria muito grande 
mas também é uma responsabilidade enor-
me saber que não é só um trabalho, isto toca 
as pessoas de maneira tão particular e tão 
funda”. Pedro Ribeiro é um dos responsá-
veis pela liderança da Rádio Comercial, facto 
que reconhece ser motivo de orgulho. “É 
uma alegria enorme, a Comercial nunca ti-
nha sido líder antes da equipa actual chegar, 
e isso é um orgulho enorme para nós. Isso 
está na nossa cabeça, é importante sermos 
líderes há tanto tempo e de forma tão cons-
tante como somos”.

Vasco Palmeirim
Vasco Palmeirim assume-se comunicador. 
Ainda hoje se lembra do momento em que 
percebeu que a comunicação seria a sua 
vida. Estava na casa da sua avó a ver Conan 
(O’Brien). E pensou: “Aqui está um gajo in-
teligente, que não é bonito, demasiado alto, 
que foge completamente ao estereótipo de 
uma figura televisiva, a fazer um programa 
de conversa e humor nonsense puro. É isto 
que quero fazer”. Mas foi na faculdade que 
descobriu a rádio, no momento em que um 
colega chega e o convida para fazer um tra-

balho, na área da rádio, que contava para 
nota. Ambos gostavam muito de fazer gra-
ças e Vasco percebeu que aquela ideia de 
rádio era algo que sempre lhe tinha passado 
ao lado. Até ali, para ele, rádio era música ou 
relatos da bola, ponto. Nunca tinha pensado 
naquele meio como forma de fazer humor. 
“Rádio, para mim, é o meu primeiro amor. 
É algo que todos os dias me faz levantar da 
cama com um sorriso. Assim que chegámos 
ao estúdio há uma dupla vertente. Primeiro, 
a vertente pessoal entre nós. Acordamo-

-nos uns aos outros com conversas e piadas 
e com a surpresa, porque passados tantos 
anos ainda nos conseguimos surpreender 
uns aos outros, e isso é óptimo. A segunda 
coisa é quando temos o feedback das pes-
soas. Com a ferramenta do WhatsApp, o 
imediatismo das reacções por parte dos ou-
vintes é cada vez mais rápido. Percebemos 
agora melhor a importância deste programa 
para muita gente. Importância que às vezes 
nos assusta, mas depois de passar essa fase, 
é uma importância que abraçamos e gosta-
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mos muito de chegar tão longe na vida das 
pessoas. Estamos no trânsito, no pequeno-
-almoço das pessoas, em outras situações 
mais pessoais, e cada vez mais é bom saber 
que esta galhofa chega cada vez melhor aos 
ouvintes. É para eles que nós trabalhamos e, 
por isso, a rádio é um pouco de tudo isso. É 
um prazer para nós fazer isso e é muito bom 
saber quando o prazer chega ao lado de lá”. 
Vasco Palmeirim orgulha-se ainda da evolu-
ção da rádio ao longo do anos, tendo sabido 
adaptar-se às novas tecnologias. “A rádio 
conseguiu muito bem abraçar coisas que 
diziam que a podiam matar, por exemplo a 
Internet, que levou a rádio a chegar cada vez 
mais longe, a que caísse o mistério de não 
se conhecer a pessoa que está a falar na rá-
dio. Hoje em dia toda a gente se conhece, 
até porque as pessoas da rádio fazem cada 
vez mais televisão e vice-versa. É bom saber 
que a rádio se adapta muito bem, cada vez 
mais a essas novas amizades e cumplicida-
des tecnológicas. A rádio mudou, deixou de 
ser aquele transistor de companhia, é muito 
mais que isso. É imagem, é também televi-
são e, por isso, é bom fazer parte desta nova 
fase da rádio, e a Comercial tem-se adapta-
do muito bem a um século XXI cheio de novi-
dades e gostamos muito destes novos desa-
fios. É bom que, ano após ano, tenhamos de 
nos adaptar, mudar coisas, por isso, venham 
esses novos desafios”. Sobre o Dia Mun-
dial da Rádio, Vasco Palmeirim assume ser 

um dia especial: “é um dia extraordinário, 
merecido para quem faz rádio, para quem 
ouve rádio e da importância de vida desta 
pequena coisa chamada rádio que, desde o 
início, faz companhia, informa, dá musica, e 
faz parte da vida das pessoas. Por isso, é im-
portante que haja o Dia Mundial da Rádio. A 
rádio merece soprar as suas velas”.

Nuno Markl
Nuno  Markl é um humorista, escritor, radia-
lista, apresentador de televisão, cartunista, 
dobrador e argumentista. São muitas as fun-

ções, mas a todas desempenha apaixonada-
mente. Na rádio, começou a ser conhecido 
em 1993 pela radionovela humorística “A 
Saga de Abílio que caiu da cerejeira”, tendo 
alcançado grande sucesso poucos anos de-
pois com a rubrica de notícias bizarras O Ho-
mem que Mordeu o Cão, que deu origem a 
livros, um programa de televisão e espectá-
culo ao vivo com digressão nacional. Foi em 
1997 que começou a rubrica O Homem que 
Mordeu o Cão, durando até hoje. O segredo 
da longevidade? “Eu acho que O Homem 
que Mordeu o Cão é uma rubrica inesgotá-
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vel, porque todos os dias fala de histórias 
que supostamente existiram mesmo, são 
coisas que ando a recolher em vários recan-
tos da Internet e que provam que a espécie 
humana é sempre surpreendente e é sem-
pre capaz de coisas inimagináveis, prodígios 
de estupidez e que, para mim, são minas de 
ouro. Por vezes, uso na rubrica os meus pró-
prios prodígios de estupidez. A rubrica é tão 
aberta, acontecem tantas coisas diferentes 
todos os dias que talvez isso explique por-
que existe há tanto tempo e que continua a 
dar-me muito gozo fazer, porque gosto de 
contar histórias e de criar suspense na his-
tória e sentir a reação das pessoas”. Por isso 
mesmo, a rádio é das coisas mais importan-
tes na vida de Nuno Markl. “As pessoas po-
dem pensar que a rádio é apenas som, mas 
hoje em dia já não é só. Na sua essência, há 
aquela ideia que a televisão é o parente rico 
e que a rádio é algo inferior. Mas não é, na 
realidade. Logo para começar porque che-
ga, de facto, a muita gente. E não é só isso, 
os meios da rádio são infinitos, ao contrário 
da televisão em que são necessários cená-
rios e, na rádio, consigo contar uma história 
apelando à imaginação de quem está a ouvir 
e a pessoa faz o filme todo na sua cabeça. 
Essa é a magia da rádio, esse veículo de con-
tar historias que é tão rico e puxa pela imagi-
nação de quem faz e de quem ouve”.

Elsa Teixeira
Elsa Teixeira foi o último membro a juntar-
-se à equipa das Manhãs da Comercial. Mas 
a sua importância não é inferior por isso, foi 
conquistando diariamente o público com 
a subtileza da sua voz. A paixão pela rádio 
surgiu inicialmente pelo jornalismo e só mais 
tarde é que o entretenimento surgiu na sua 
vida. “Eu quando fui para a rádio queria con-
tar histórias com sons, queria ser jornalista e 
achava que o caminho passava muito por aí. 
Nunca pensei ser locutora e animadora de 
rádio, nunca. Comecei a fazer e percebi que 
afinal era muito divertido e que podia ser eu, 
que podia ser como sou com os meus ami-
gos, e começou tudo por aí. Para mim rádio 
é isso, é estar com amigos que não conhece-
mos, mas que se calhar vamos conhecendo 
porque recebemos o feedback”. Elsa Teixei-
ra revelou ainda o que pensa ser a maior difi-
culdade do trabalho em rádio. “É descrever, 
porque na televisão as pessoas vêm tudo o 
que está a acontecer, na rádio não. Temos 
de transportar o ouvinte para o que está a 
acontecer, e isso é a maior dificuldade. Não 
nos podemos esquecer que temos de des-
crever tão bem para as pessoas ficarem com 
a imagem na cabeça tal como ficam quando 
estão a ler um livro, em que imaginam o ce-
nário. Temos de ter esse papel também. E 
isso é o mais difícil da rádio”.

Vera Fernandes
Foi em 2017 que Vera Fernandes entrou na 
equipa das Manhãs da Comercial. Mas a rá-
dio entrou bem mais cedo na sua vida. “Eu 
entrei para a faculdade para Ciências da Co-
municação e descobri a rádio através das 
rádios locais. Eu comecei a estagiar em rá-
dios locais e fui-me apaixonando pela rádio. 
Há muita gente que tem esta paixão desde 
criança, comigo não foi assim. Eu fui-me 
apaixonando lentamente. Ainda hoje, já es-
tive a fazer contas, e aqui na Média Capital 
Rádio já estou há cerca de 18 anos. Com as 
rádios locais, são 20 anos de rádio, é muito 
tempo. Acabamos por passar aqui mais tem-
po do que em casa e acho que isto da-me a 
certeza e o direito de dizer que é a minha se-
gunda família”. Vera Fernandes revelou ain-
da o que mais gosta no trabalho em rádio: 
“gosto da equipa, daquilo que fazemos e o 
impacto que isto tem na vida das pessoas. 
É muito fácil sair e perceber através do fee-
dback que nós salvamos vidas, e tem muito 
valor porque não há ninguém que faça isso 
por nós quando saímos da cama. Nós faze-
mos isso pelos outros todos os dias, de se-
gunda a sexta, e compensa quando as pes-
soas nos mandam mensagens, quando nos 
encontram na rua e dizem apenas ‘obriga-
do’. Sabe bem, é porque estamos a fazer um 
bom trabalho”. L
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uas culturas distintas 
“Quando emigramos, nos anos 70, 
havia, desde logo, a saudade e a nos-

talgia do nosso país, do convívio humano que 
tínhamos nas nossas aldeias. Quando chega-
mos a França, tínhamos uma vida totalmente 
transformada, devastada da nossa maneira 
de viver em Portugal”, começa por recordar 
Beatriz Peixoto. Sempre com um espírito in-
quieto, rapidamente criou formas de se sentir 
“em casa”. Uma das primeiras imagens que 
tem, da juventude, é dos rapazes irem jogar 
à bola e das raparigas irem dançar. “Fizeram-
-me uns vestidos à moda antiga e rapidamente 
criamos os primeiros movimentos de grupos 

Corria o ano 1970, quando Beatriz Peixoto emigrou para França. Para trás, deixou a sua pátria, 
Portugal, e com ela, foi crescendo saudade e a nostalgia da vivência portuguesa. Isso foi o mote, 
para a criação de associações portuguesas em França, e para o desenvolvimento do associativismo 
na região da Normandie, fazendo reviver as tradições da terra de Camões. Hoje, com 62 anos, 
Beatriz Peixoto recorda os primeiros passos em terras gaulesas e abre as portas 
do Castel des Vergers à Lusopress. É o seu mais recente projecto e aquele que a mais faz recordar 
e recriar a cultura portuguesa. 

D

Entre no Castel des Vergers 
e sinta-se em casa, 
sinta-se em Portugal

folclóricos na região. Era uma forma de passar 
momentos de brincadeira, de convívio entre a 
juventude”, conta.
Rouen-Grand´Mare foi a cidade que acolheu 
Beatriz Peixoto. Juntamente com ela, eram 
muitos os portugueses que, na altura, aqui se 
instalaram. “Essa zona estava a desenvolver-
-se muito na época, com a construção de mui-
tos edifícios e existia falta de mão-de-obra”, 
explica. Os seus pais tinham 40 anos e Beatriz 
Peixoto emigrou com a quarta classe feita. 
“Não havia possibilidade de fazer grandes es-
tudos, por isso comecei a trabalhar na fundi-
ção. Hoje tenho imenso gosto de saber que os 
políticos estão a dar novamente oportunidade 

a jovens que não são intelectuais. Eu, apesar 
de só ter a quarta classe, vim com a vontade 
de aprender e de mostrar que também tinha 
valores manuais. Foi o que fui fazer: aprendiza-
gem. Fiz 40 anos de trabalho numa fundição, 
comecei como aprendiz e terminei como res-
ponsável e encarregada superior, nos quadros 
da empresa”, sublinha.
Ainda recordando a juventude, Beatriz Pei-
xoto relata que foi através do associativismo 
que transportou os valores portugueses. “Fal-
tavam os nossos valores, perdemos as nossas 
marcas, não sabíamos como as coisas funcio-
navam. A França, em termos de convívio, é um 
país muito diferente de Portugal, que vive até 
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mais tarde, tem mais sol. Daí a importância do 
associativismo para deixarmos morrer a nossa 
identidade. Criei a Associação da Juventude 
Franco-Portuguesa, e fundei a Federação das 
Comunidades Portuguesas da Normandie. Ha-
viam perto de 17 associações naquela época 
e andei 37 anos no meio associativo, que foi 
muito importante para mim porque do norte 
ao sul do nosso país há homens e mulheres de 
grandes valores com muita coisa a aprender. 
Nós aprendemos muito uns com os outros, e 
foi o meu caso. Aprendi a fazer pratos portu-
gueses típicos, diferentes de uma região para 
outra, mas tudo com o mesmo sabor, com 
aquele amor, aquele carinho do produto que 
há na nossa região”.

Le Castel des Vergers
Com 40 anos de trabalho, teve a oportunidade 
de ir embora, e repensar o seu futuro. É aqui 
que aparece o seu projecto: Le Castel des Ver-
gers. Beatriz Peixoto começou por tentar re-
gressar a Portugal e agarrar um projecto, difi-
cultado por alguns por pormenores. “Em 2008 
não havia a possibilidade de hipoteca entre 
países da Europa e, para comprar em Portugal 
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tinha de vender uma parte do meu patrimó-
nio aqui em França. Não fui capaz, nem o meu 
marido, de tomarmos essa decisão. Então de-
cidi transmitir aqui na região da Normandie a 
parte do nosso gosto português de receber e 
acolher”, explica o início do projecto. 
Por isso, hoje, Beatriz Peixoto assume, que 
pertence a duas pátrias. “Portugal viu-me 
nascer, a França é que me deu o ser. Não sou 
capaz de vender o que adquiri aqui em França 
com o meu marido e os meus filhos, porque 
a França é um país maravilhoso”. Então, em 
2010, Beatriz Peixoto abriu o Castel des Ver-
gers, deixando para trás, 40 anos de trabalho 
em fundição. Situa-se em Quiberville e, mais 
do que um hotel, é uma casa de família para 
receber amigos, sendo uma continuação da 
vida de Beatriz Peixoto.
Aqui, Beatriz Peixoto transmite aos clientes 
(que apelida de amigos) a maneira de viver 
portuguesa, e o gosto por Portugal. O Castel 
des Vergers não é mais que uma cada de con
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vívio. “A Amália Rodrigues justificou e bem, 
numa casa portuguesa há sempre pão e vinho 
na mesa, e por isso a qualquer hora que ve-
nham há sempre algo para se comer, princi-
palmente um bocadinho de peixe ou carne, 
porque estamos entre terra e mar”.
Neste espaço, Beatriz Peixoto tem oportuni-
dade de acolher até 32 pessoas para dormi-
da, e 40 para refeições. “Temos quartos fa-
miliares, individuais e a, nível de distracção, 
temos uma discoteca e um bar que está pri-
vatizado ao serviço dos clientes, apenas re-
servado aos clientes que dormem no nosso 
espaço. Actualmente, estamos em trabalhos 
para cumprir a lei francesa sobre o Hancipac, 
ou seja, para termos condições de acolher 
pessoas de mobilidade reduzida. Espero que 
no próximo ano estejam finalizadas”. 
O sentimento que reina na “casa da dona 
Beatriz” é o à vontade. “Aqui colocamos 
sempre o cliente à vontade, para se sentir 
como se estivesse na sua própria casa. Po-
dem comer connosco, ou então irem à beira-
-mar escolher um peixe para grelhar aqui, ou 
fazerem um pedido especial”.
Localizado na região da Normandie, não fal-
tam opções para os clientes, amigos, desfru-
tarem da zona envolvente. “Toda a França 
é muito linda, mas a zona da Normandie em 
especial. Temos casas típicas, vilas muito bo-
nitas para descobrir, há monumentos, par-
ques muito lindos”.

Para além de aqui saber receber e acolher, 
Beatriz Peixoto assume um desejo. “Gos-
tava que esta casa vivesse muitos anos”. A 
conversa não terminou sem antes explicar 
que “deixei a minha função em 2012 para 
me ocupar a tempo inteiro com a minha fi-
lha, mas não penso valorizar isto para tirar 
um ordenado, porque é um património que 
pede muita despesa para manter. Estamos 
a renovar como podemos, mas gostaria 
que um património destes continuasse a 
viver com o passado que teve. O meu maior 

gosto aqui é encontrar compatriotas que 
vêm relembrar, como eu, a paixão de cer-
tos momentos que tínhamos na infância. 
Eu tento continuar, na nossa região, a fazer 
as mesmas coisas, mostrar que há pessoas 
que têm valor e que continuam a defender 
essa cultura. Para mim é importante re-
lembrar o que os nossos pais faziam numa 
certa época, relembrar as tradições. Quero 
também salientar que não estou sozinha 
nisto, tenho sempre ajuda de amigos e fa-
mília”, termina. L
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A Galeria dos Pioneiros 
Portugueses em Toronto 

Lusopress | CRÓNICA

JFundada em 2003 pelos lusodescendentes José Mário Coelho, Ber-
nardette Gouveia e Manuel da Costa, a Galeria dos Pioneiros Por-
tugueses, é um espaço museológico singular em Toronto que se 
dedica à perpetuação da memória e das histórias dos pioneiros da 
emigração portuguesa para o Canadá.
Conquanto a presença regular de portugueses neste território do 
norte da América remonte ao início do séc. XVI, a emigração por-
tuguesa para o Canadá começou a ter expressão a partir de 1953. 
Ano em que ao abrigo de um acordo Luso-Canadiano, que visava su-
prir a necessidade de trabalhadores para o sector agrícola e para a 
construção de caminhos-de-ferro, desembarcaram a 13 de maio em 
Halifax, província de Nova Escócia, um grupo pioneiro de oitenta e 
cinco emigrantes lusitanos.
Se entre 1953 e 1973, terão entrado no Canadá mais de 90.000 
portugueses, na sua maioria originários dos Açores, estima-se que 
atualmente vivam no segundo maior país do mundo em área total, 
mais de meio milhão de luso-canadianos, sobretudo concentrados 
em Ontário, Quebeque e Colúmbia Britânica, representando cerca 

Daniel Bastos

de 2% do total da população canadiana que constitui um hino ao 
multiculturalismo.  É a partir da dinamização deste legado histórico 
da comunidade portuguesa, uma comunidade que se destaca hoje 
no Canadá pela sua perfeita integração, inegável empreendedoris-
mo e relevante papel económico e sociopolítico, que a Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, impulsionada no presente pelo comendador 
Manuel da Costa, a quem se deve desde 2013 as novas instalações 
museológicas na St. Clair Avenue West, se tem dado a conhecer à 
comunidade canadiana em geral e a outras culturas.
Mais do que um espaço de memória e de homenagem dos pioneiros 
da emigração lusa para o Canadá, a Galeria dos Pioneiros Portugue-
ses, alavancada na ação benemérita do comendador Manuel da Cos-
ta, fautor entre outros, do Portuguese Canadian Walk of Fame, que 
anualmente laureia portugueses que se têm destacado no território 
canadiano, é um exemplo inspirador para as comunidades portugue-
sas disseminadas pelo mundo, principalmente naquilo que deve ser o 
respeito pelo seu passado, a construção do seu presente e a projeção 
do seu futuro entre as pátrias de acolhimento e de origem. L
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Rota dos sabores
da LUSOPRESS

Victor Ferreira

Para continuarmos a nossa viagem anual à descoberta dos 
aromas e sabores de Portugal, a primeira etapa de 2018 
começa na antiga vila de Leomil, mais precisamente “Nos 
Moinhos da Tia Antoninha”.
Leomil foi conquistada aos Sarracenos por Henrique de 
Borgonha (o Conde D. Henrique) em 1112 com a ajuda de 
D. Garcia Roiz. No século XIII, já vigorava nela o regime 
municipal e foi considerado um dos mais célebres e vastos 
Coutos medievais portugueses da época.
Com o passar dos tempos perdeu um pouco da sua impor-
tância e tornou-se Coutinho (pequeno-couto), nome que 
foi adoptado pelos descendentes de D. Garcia Roiz, Fidal-
gos que circulavam em Portugal com o nome dos Couti-
nhos de Leomil.
Vila muito antiga da Beira Alta, foi sede de Concelho en-
tre 1283 e 1855, nela existiu uma importante comunidade 
Judaica (judiaria), da qual ainda hoje se pode visitar a rua 
do cancelo.
Grandes Senhores e famílias Nobres aqui viveram, a sua 
feira (mercado), era a mais importante de toda a região e 
Leomil uma das terras mais prósperas do Distrito.

“São Tiago Padroeiro”
Vila da Freguesia de Moimenta da Beira no Distrito de 
Viseu, tem São Tiago como Padroeiro e as festas em sua 
honra, realizam-se durante 5 dias em Julho e são muito fre-
quentadas pelo seu programa atractivo :
Imponente procissão, animação musical e a famosa “Barraca” de 
comes e bebes, muito apreciada pelos forasteiros.

“O magnífico empedrado das ruas do centro histórico de Leomil”
Foi a dois paços do centro histórico, mais precisamente no lugar do 
Cabeço de Lebrais, que fomos à descoberta dos Antigos Moinhos 
Da Tia Antoninha.
Situados no contrabaixo da Serra de Leomil, os três moinhos que 
recebiam cereais de toda a região, eram movidos pela água da pe-
quena ribeira e constituíam um polo económico muito interessante 
para a Aldeia.

“Um passado glorioso, caído em desgraça”
Como muitos outros do nosso país, (por causa do chamado progres-
so), estes moinhos depois de terem cessado a sua actividade esti-
veram abandonados e escondidos pela vegetação durante muitos 

anos, estavam condenados a desaparecer por completo, para quase 
toda a população local, os velhos Moinhos não representavam mais 
que um amontoado de pedras inertes, abandonadas e sem história, 
mas para Eduardo, filho da terra e um apaixonado da natureza, estas 
pedras tinham Alma e continuavam a dialogar com a água cristalina 
vinda de uma nascente da serra. O Eduardo era o único a escutar 
o martelar (certo, moribundo), dos corações dos três Moinhos que 
nunca deixaram de bater, para este defensor da natureza era ne-
cessário encontrar a forma de os fazer reviver e voltarem a atrair as 
atenções para a vila de Leomil que também ela, vai sendo abando-
nada pela população que parte à descoberta de novos horizontes.

“Turismo Rural”
Foi a solução mais sustentável, reabilitar o sítio e criar sobre as ruí-
nas dos velhos Moinhos: A Casa de Hóspedes da Tia Antoninha.
Constituída por seis quartos e um apartamento de casas baixas e 
construídas em pedra da Serra, é um complexo hoteleiro com a clas-
sificação de 3 ***.
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Um autêntico cenário cinematográfico, campestre e 
num ambiente bucólico que foi respeitado, enriquecido 
por um jardim florido e uma piscina fluvial criada no leito 
da ribeira.
Com água pura de furos artesianos e aquecimento central 
com caldeira, a biomassa vegetal, micro-hídrica, que apro-
veita a força da água para em conjunto com os painéis 
solares produzirem toda a electricidade necessária para 
o funcionamento das instalações.
Não se passa pelos Moinhos da Tia Antoninha,  é preciso 
querer lá chegar para poder ser recebido pelo jovem e 
simpático Gonçalo filho do Casal Eduardo e Marinela.
Ficámos uma noite neste recanto de paz e sossego, no 
quarto do moinho do fundo, situado por cima do desvio 
da água que servia a fazer mover a mó e foi embalados 
pelo cintilar da água cristalina que corre a abraçar de 
novo a ribeira, que mergulhamos no sono reparador.
Todos os quartos mantêm os nomes do lugar sobre 
o qual foram erigidos: Curral do Gado, Loja da Burra, 
Quarto do Forno, Quatro do Moleiro, entre outros. 
Foram reabilitados: o forno do pão e um dos moinhos 
que podem ser reservados para sessões temáticas.

“Acordar com os aromas da Serra e os doces caseiros à nossa es-
pera”
A nossa Anfitriã Marinela preparou-nos o famoso pequeno-almoço 
caseiro servido na ampla e calorosa sala onde são recebidos os visi-
tantes, é um autêntico brunch, uma refeição rica e completa com o 
seu delicioso bolo de laranja, quatro deliciosos doces caseiros, nota 
particular para o de cereja, pão, manteiga e fiambre, sumos de fruta 
natural e para completar este autêntico festim a famosa bola de car-
ne da Dolores (Padaria de Leomil).

“Prontos para a caminhada do dia”
Impõe-se subir ao alto da Serra (1008) metros, para poder avistar 
os vales e aldeias longínquas, encontrar vestígios pré-históricos que 
atestam que aqui havia vida há milhares de anos, a vista é deslum-
brante sobre as fragas e o mítico Penedo da Pena, que a lenda diz 
proteger Leomil dos invasores, a oxigenação do corpo é perfeita ao 
respirar o ar puro da Serra. A passo lento mas firme, a meta é o mar-
co Geodésico das proximidades, situado no ponto mais alto da Serra 
e só depois se deve começar a descer... 
Já sabem amigos leitores, se viajarem por perto e quiserem passar 
uma noite agradável num ambiente de paz, sossego e rigorosamen-
te mantido campestre pelo casal Eduardo e Marinela, ”Os Moinhos 
Da Tia Antoninha”, esperam por si de braços abertos.
Antes da partida de Leomil visitem o bairro histórico, sentem-se na 
esplanada do café do Justino para admirarem a beleza do largo do 
pelourinho, com a antiga casa do Juiz na (antiga judiaria) e do fonta-
nário cuja água serve ainda hoje para refrescar a atmosfera.
Se ficarem mais tempo, perguntem pelo primo Abel “O Comandan-
te”, e peçam-lhe para vos mostrar a antiga capela do Outeiro, a casa 

dos Viscondes 
de Balsemão e a lindíssima talha 
dourada da igreja de Leomil. A Lusopress, felicita o Senhor Presiden-
te da Junta da Freguesia e os habitantes de Leomil pelo asseio das 
suas ruas...

“Leomil, Pombal e Tinto”
Antes de chegarmos à nossa próxima etapa, imponha-se fazer uma 
paragem em Pombal para abraçarmos o nosso grande amigo Armin-
do Freire e família. Nada estava previsto, mas é assim, é no espontâ-
neo que se descobre grandes talentos culinários: Arroz de marisco 
(à moda de Aveiro), confecionado pela simpática esposa do irmão 
do Armindo residentes no Canadá.
Uma delícia que nos fez perder as boas maneiras e até lamber os 
dedos, um agradável momento na presença da mãe do Armindo e 
em família que muito me apraz registar.

“Tinto, uma aldeia da região de Pombal”
A nossa segunda etapa gastronómica tem um registo particular por 
se tratar de um convívio entre amigos na região de Pombal, mais 
precisamente em Tinto, uma pequena aldeia e terra natal do nosso 
amigo Manuel Silva mais conhecido pelo ”Manel dos Aviões”.

“Um Embaixador e um Comendador despido de títulos e para quem 
só a amizade conta”
O Senhor Embaixador Luís Ferraz e o Senhor Comendador Nuno 
Cabeleira acompanhado da sua esposa Regina fizeram parte deste 
convívio onde estiveram também os casais:
Mário de Sousa, Luís Goncalves, Albino Gonçalves aos quais se jun-
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taram o Rogério Vieira, Pedroso Leal, Mário Coelho, Victor Fer-
reira, Armindo Freire, José António Sousa (Tó) e muitos outros 
amigos do nosso anfitrião da região de Pombal entre os quais o 
Doutor Hélder Monteiro, membro da associação os Cavaleiros 
do Céu. Não houve trajes de Gala nem de galinha e muito menos 
o tapete vermelho, os convidados (amigos) foram recebidos pelo 
Manel e a sua deliciosa esposa, num ambiente campestre, ar puro do 
pinhal e à volta de um churrasco de Pernil de Porco Preto no espeto.

“Tinto, Aldeia ou base de aviões prontos a descolar“
Ao aproximarmo-nos da casa do nosso amigo, Manel dos 
aviões, pairava no ar vindos do pinhal, os aromas deste ex-
celente pitéu, muito bem preparado pelo amigo Jorge Maga-
lhães, a pequena aldeia estava em efervescência ao ver chegar 
os carros com os convivas, o ambiente era de aeroporto com 
a chegada de amigos de todos os lados do país para este for-
midável convívio.

“A Rua das Estrelas, no estrelado da noite”
Para acompanhar a carne bem perfumada e cortada com rigor, um 
saboroso arroz com feijão encarnado foi cozinhado, o pão casei-
ro estava atento e pronto a abraçar a carne suculenta que pouco 
e pouco chegava quentinha à panela. Uma sinfonia de paladares 
bem orquestrada e o coro de vinhos de boa qualidade pronta a 
actuar: Tinto Bio da encosta do Vale Godinho do nosso produtor 
preferido Rogério Vieira e o Branco maduro da adega particular do 
ti-Camilo que aos 90 anos ainda produz este néctar Divino.

“Alegria, pão e vinho na mesa é um ambiente de casa portuguesa”
Toca a música maestro, as panças abastadas e as gargantas afinadas, 
tudo a postos para actuação:
Os foles do acordeão e da concertina abriram-se para libertarem as 
melodias populares portuguesas, a viola e o inimitável cavaquinho 
dão o ritmo a esta música que nos transporta às nossas origens e 
que dá a este simpático convívio um ar de festa na aldeia.

“As bicas dos pinheiros, transformadas em nascente de bebidas 
frescas”
A temperatura no pinhal é amena e o ambiente de pura amizade, 
fazem-se saltar as caricas das garrafas de água de Vialonga “cerveja” 
bem geladinha, para refrescar as gargantas e as bolinhas libertadas 
do champanhe afinam as vozes que começavam a cantarolar. 

“O baile dos bombeiros“
Cantou-se e bailou-se num convívio caloroso e de franca camara-

dagem, os amigos de cá da aldeia trocaram palavras com os de lá 
de Paris, contaram-se histórias, ouviam-se francas gargalhadas, 
não fora a distância que separava as casas de muitos convidados, 
a festa iria até de madrugada e só terminaria depois do tradicional 
banho da meia-noite, na piscina aquecida do nosso amigo Manel 
dos aviões.
Abraços fraternos e rostos felizes no adeus aos nossos anfitriões 
que estão de parabéns pela qualidade do convívio e pela forma 
simpática e hospitaleira como nos receberam.

“A gastronomia, a bom preço no Solar da Valada”
A nossa terceira etapa e a pedido do nosso amigo Rogério Vieira, 
levou-nos ao restaurante Solar da Valada situado na Quinta da Vala-
da entre Torres Novas e o Riacho na estrada EN 243.
É o Jovem Chef Marcos Santos de 30 anos de idade que oficia neste 
espaço acolhedor e de boa mesa que a Lusopress foi descobrir para 
os nossos leitores.
Natural de Torres Novas, filho de mãe alentejana e pai ribatejano, 
conversamos com o Chef Marcos acerca da razão que o levou a abra-
çar a Arte Culinária, ficámos a saber que foi com os excelentes cozi-
nhados alentejanos que a sua mãe confecionava, que foi crescendo 
e graças aos quais nasceu a vocação para abraçar a profissão.
É um verdadeiro apaixonado pela cozinha alentejana e os seus sabo-
res, mas não só, depois de uma formação de base em alguns restau-
rantes da região, sala e cozinha, frequentou a Universidade de Peni-
che na área da alimentação, onde adquiriu uma excelente formação 
que confirmaria a sua paixão pela arte culinária.
O seu grande prazer é de receber no seu restaurante os clientes e 
servir-lhes uma cozinha caseira, mas inventiva o que se traduz por 
transmitir às receitas tradicionais um toque personalizado, como 
podemos constatar no arroz de Bacalhau que nos confecionou, ao 
juntar-lhe os aromas da farinheira dando-lhe uma nota: saborosa, 
agradável, subtil e refinada.
O jovem Chef elabora todos os dias dois pratos diferentes de peixe 
e carne que são apresentados em pequenas frigideiras esmaltadas, 
como antigamente nas casas senhoriais, segundo o que nos disse a 
dificuldade consiste a não ultrapassar o preço de base de 10€ (ao al-
moço) por pessoa, com a bebida incluída o que segundo ele o obriga 
a um exercício quotidiano de rentabilidade e que para a sua clientela 
regional está no limite do suportável. 

“Não é uma azenha que move o talento, é o açude que o impede 
de passar”
Quisemos saber se contava continuar para sempre neste tipo de 
prestação de autêntico malabarismo económico e que no nosso 
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modesto parecer, o impede de exprimir todo o seu talento culi-
nário, ficámos a saber que nos seus objectivos mora a esperan-
ça que um dia possa dirigir um pequeno restaurante, com uma 
cozinha mais elaborada e um serviço requintado no qual poderá 
abrir as portas: à criatividade e aos valores da Cozinha Tradicional 
Portuguesa.
O Solar da Valada tem um serviço sem pretensão a cargo de Mar-
co António cuja jovialidade e simpatia nos transmite a sensação de 
bem-estar, é agradável constatar o seu manifesto prazer de nos 
servir as preparações que o Chef Marcos nos confeciona, com arte, 
paixão e esmero.
A Lusopress deixou expressa a toda a equipa a satisfação por ser sido 

tão bem recebida e desejou os maiores sucessos ao Jovem Chef e ao 
seu Restaurante Solar da Valada. Já sabe se viaja nesta região, visite o 
Solar da Valada onde o melhor acolhimento vos será reservado.
Para terminar este pequeno roteiro gastronómico, voltámos à nossa 
baá de Setúbal, mas não sem passarmos pela cervejaria Joka situada 
na vila da Bobadela (Sacavém), às portas de Lisboa, recebidos pelo 
patrão e sentados à sua mesa, deliciámo-nos com as famosas cara-
coletas assadas com molho perfumado de ervas do campo e acom-
panhadas de pão caseiro torrado.

Bom apetite 
Até à próxima
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Couto dos Pardinhos é uma zona tu-
rística inserida no distrito de Castelo 
Branco. Com uma vegetação que de-

monstra o lado ímpar da natureza, é fácil des-
de logo perceber o porque de ser uma área 
protegida. Inserido no Parque Natural do Tejo 
Internacional a área, de 26484 ha, torna-se 
numa experiência convidativa para quem quer 
manter um contacto directo com a natureza. 
Que o diga, uma associação de caçadores que, 
durante três dias viajaram até ao distrito albi-
castrense para desfrutar de uma maratona de 
caça e muito convívio.
A paixão pelo mundo da caça esteve bem evi-
dente aquando as tradicionais montarias. Para 
“matar o bichinho”, os caçadores levantaram-
-se de madrugada e enfrentaram três dias com 
temperaturas bastante elevadas. Nada que 
demovesse os convictos homens que subli-
nharam o forte entrosamento entre os cama-
radas. “Permite-me sair das obras, dos meus 
trabalhos, dos problemas diários que temos 

Deitar cedo, cedo erguer dá saúde e faz crescer. Uma velha máxima que perdura no tempo 
e que corresponde na perfeição a um grupo de amigos que tem como paixão a caça. Durante 3 dias, 
os amantes da actividade puseram literalmente as mãos no gatilho e em contacto com a natureza 
dispararam momentos que não irão esquecer.

O

À caça de bons momentos 
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e de passar aqui uns dias com os amigos. 
Tudo se fez num bom ambiente e dentro de 
um bom clima. O balanço que faço é que há 
bastantes animais. Quando vamos à caça gos-
tamos sempre de ver animais. É um ambiente 
muito simpático”, refere Joaquim Filipe. 
O desafio foi lançado e um grupo de caçado-
res amigos não quis perder a oportunidade 
para mais um momento de caça. De França 
partiram com as espingardas na bagagem e 
ao chegar a Portugal, mais concretamente a 
Castelo Branco, os aficionados pela montarias 
puderam desengatilhar as armas e disparar 
em direcção ao horizonte. “A caça antes de 
tudo é o contacto com a natureza e é o con-
vívio com os colegas. Também é bom vermos 
os animais a correr e a saltar. Ficamos con-
tentes quando conseguimos apanhar alguns. 
Por vezes também se fazem negócios nestes 
convívios da caça, isto não é só desporto”, diz 
Armindo Freire. Habituado a estas paradas, o 
empresário deixa um aviso. “Acho que seria 
necessário fazer mais plantação, como olivei-
ras e sobreiros, porque isto está a ficar deser-
to. Os animais têm pouca comida durante o 
ano. Acho que devia haver um trabalho feito 
nesse sentido, é a minha opinião”, conclui. À 
semelhança do ano anterior, a Lusopress 
viajou até Castelo Branco e testemunhou 
o ambiente vivido no Couto dos Pardinhos, 
área pertencente ao Parque Natural do Tejo 
Internacional. L
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Um “corso” de carnaval 
de Torres Vedras na Praça do Rossio

O Carnaval de Torres Vedras rumou a Lisboa para uma noite de fo-
lia na capital. O relógio marcava 17h45 quando a Real Embaixada 
Verde do Carnaval de Torres Vedras embarcou na Estação Ferro-
viária de Torres Vedras, juntando Rei e Rainha, bandas de músi-
ca, associações carnavalescas e muitos mascarados. Ao comboio 
juntaram-se vários autocarros, assim como grupos de foliões que 
rumaram a Lisboa de forma individual. Ao todo, cerca de 1000 
foliões estiveram este sábado nas ruas de Lisboa.

Chegada à Estação do Rossio, a Real Embaixada Verde rumou à 
Câmara Municipal de Lisboa, onde uma representação da Embai-
xada torriense liderada por Suas Altezas, os Reis do Carnaval, foi 
recebida pelo vereador do ambiente da Câmara Municipal de Lis-
boa, José Sá Fernandes. “É mais uma vez uma honra para Lisboa 
receber o Carnaval de Torres Vedras” afirmou o vereador, no Sa-
lão Nobre dos Paços do Concelho, recordando que Torres Vedras 
e Lisboa foram “as únicas cidades [portuguesas] que foram con-
sideradas pela Comunidade Europeia como verdes”, numa alusão 
ao galardão European Green Leaf, atribuído a Torres Vedras em 
2015.

Após as boas-vindas do vereador lisboeta, o presidente da Câ-
mara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, agradeceu a 
“magnífica receção” a Lisboa, Capital Verde Europeia 2020, su-
blinhando que “Torres Vedras continua a dar o seu contributo 
naquilo que são os desígnios da sustentabilidade.” De seguida, 
coube aos Reis do Carnaval de Torres Vedras atribuírem o título 
de “Visconde das alfaces e seus derivados verdes” a José Sá Fer-
nandes que recebeu, ainda, um molho de vegetais do concelho 
de Torres Vedras.
 
Mas o momento “solene” ficou marcado pela aparição do Rei e 

da Rainha na varanda dos Paços do Concelho, saudando os fo-
liões que, em plena Praça do Município, dançavam ao som do 
Samba da Matrafona.

Após a receção, as ruas da baixa lisboeta voltaram a encher-se 
de cabeçudos e mascarados, acompanhados pelo rufar dos tam-
bores e pelos “cavalinhos”, tendo o cortejo seguido pela Rua do 
Arsenal, Praça do Comércio e Rua Augusta até à Praça D. Pedro 
IV. As expressões no rosto de portugueses e estrangeiros que cir-
culavam pela “zona nobre” da capital começavam por refletir o 
espanto e a surpresa, a que se seguia um sorriso e a tentativa de 
acompanhar o gingar dos foliões ao som de músicas bem conhe-
cidas dos torrienses.

Ao chegar ao Rossio estavam reunidas todas as condições para 
que a verdadeira folia começasse: “Por um Planeta Verde” foi o 
tema do carro alegórico preparado especialmente para este dia, a 
que se juntou a música da associação carnavalesca “As Lúmbias”. 
Lisboetas e outros visitantes da capital juntaram-se às centenas 
de foliões torrienses que desfilaram em torno da praça do Rossio 
até ingressarem no comboio que os levou de volta à “capital da 
folia”.
O carro “Por um Planeta Verde” ficará agora em exposição na 
Praça como testemunho de uma noite memorável na capital e 
participará nos corsos do Carnaval de Torres Vedras na próxima 
semana.
O Carnaval de Torres Vedras 2020 é organizado pela Câmara 
Municipal de Torres Vedras e produzido pela Promotorres E.M., 
patrocinado pela Sagres, PALADIN e Vimeiro, tem como televi-
são oficial a TVI, rádio oficial a RFM e o apoio da Oeste Portugal, 
Green Destinations, Valorsul, Novo Verde, Loving the Planet e De-
clareAção.
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Installé à Morsang sur Orge, SOVILLAS est spécialisée dans la construction de maisons individuelles 
entièrement sur-mesure.
Nous maîtrisons l’ensemble de votre projet de la conception des plans à la livraison.
Nous sommes à même d’intervenir dans l’ensemble des corps d’état liés à la construction du bâtiment.
Dans le cadre du CCMI, ses ouvriers qualifiés mettent tout  leur savoir-faire en œuvre pour la réalisation 
de maisons individuelles de standing.
Mario Jorge a su acquérir, de part ses années d’expérience, un savoir-faire considérable.
Il est à votre écoute et vous conseil sur la conception de votre projet de A à Z.

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

Chaque maison SO VILLAS se différencie par une recherche adaptée à votre terrain et à son environnement.
Nous réalisons des maisons individuelles entièrement sur-mesure, pour répondre à tous vos projets, 
vos envies et vos besoins en respectant votre budget.
Nous concevons ensemble la maison qui vous ressemble.
Parce que vous avez votre façon de vivre, vos habitudes et vos attentes, nous travaillons
en collaboration avec des architectes qui s’adaptent à vos souhaits pour les transformer en réalité.
Du conseil le plus simple à la solution la plus complexe, nous mettons tout en œuvre pour vous 
apporter la réponse professionnelle.
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CARNEIRO ( 21/3 a 20/4 )

Vá à luta! Entre em acção ago-
ra e faça perguntas depois, 
porque é um líder nato, sem-
pre o primeiro e nunca teme-
roso de ir sozinho.

O seu sentido de missão faz de você impulsi-
vo, algumas vezes imprudente  ( mas sempre 
bravo) nas suas acções. A sua maneira de agir 
é: “não pense muito a respeito, aprenderemos 
a fazer no caminho!!”
 

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. Touro é disposto a ouvir os outros, ou-
vir as dicas, perceber as pistas,  reflectir sobre 
elas e construir sobre estas informações.  Os 
outros acham-no gentil, firme, e, quase sem-
pre, afável. O Touro torna o seu campo fértil. 
Um ouvido atento e pronto.
  

GÊMEOS ( 21/5 a 20/6 )

Adora investigar, procurar, e 
explorar. Você também é co-
municativo por qualquer meio: 
falando, escrevendo, nos 

meios de comunicação. Sempre indo além do 
convencional: para o que quer que seja novo, 
excitante, e picante. Você sente-se feliz em ser 
capturado pela variedade de coisas da vida. É 
um  pouco superficial mas aí está a sua contri-
buição para o mundo: novidades, variedades:  
ver a superfície que outros signos não vêem .

  

CARANGUEJO
 ( 21/6 a 20/7 )

É uma pessoa muito sensível que depende de 
sentimentos e intuição para se virar na vida.
Possuindo um grande bom senso, você é sem-
pre pratico e pé-no-chão – cuidando e prote-
gendo a todos como um pai ou uma mãe. A 
segurança é muito importante para você ( em 
todos os sentidos ). Você pode amar, cozinhar, 
ver as coisas crescerem e a música.

LEÃO ( 21/7 a 22/8 )

É extrovertido, sempre entu-
siástico, optimista, e generoso. 
Sempre o líder, se não o centro 
de qualquer grupo, é impossível 

ignorar suas fortes emoções. Você é orgulhoso 
de si mesmo e de suas conquistas.
Dramático e feliz de simplesmente estar vivo, 
você é caloroso de coração, sociável e  inde-
pendente.

VIRGEM ( 23/8 a 22/9 )

Tem uma natureza compas-
siva. Interessado em servir 
os outros, você se preocupa 
pelo bem estar deles.
Gosta de tomar conta de 

tudo (dos mínimos detalhes), e é sempre útil, 
salvando, consertando e restaurando. Acredi-
ta  na conservação de tudo. Você se sente bem 
sendo responsável e ajudando os outros.
  

BALANÇA
( 23/9 a 22/10 )
Suas palavras chave são 
responsabilidade, e  rela-
cionamento – responsabili-
dade é a habilidade de res-
ponder ( eu diria responder 
com prestatividade).

Você é capaz de se encontrar a si mesmo nos 
outros, nos relacionamentos, mais do que es-
tando sozinho – espelha-se  nos outros. Você 
tem a capacidade de ser pacífico, calmo e im-
perturbável. 
Um génio para lidar com as pessoas e fazê-las 
agir, você é um estrategista nato.

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, você é capaz de ver através do cora-
ção das coisas.
Raramente interessado em refinamentos.
Você pode ser bem magnético, mesmo selva-
gem às vezes, e tem um sentido de poder e um 
instinto de sobrevivência bem acurado.

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12 )

é sempre extrovertido, 
franco, e mesmo rude às 
vezes indo directo ao as-
sunto (você não é de ro-

deios. Sempre em movimento, é um viajante 
no mundo e na mente – filosofia e religião.
Aberto, amigável, e bem visto pelo publico, 
você pode gostar de desporto e actividade fí-
sica.Sendo sem mesquinhez, você gosta de 
grandes temas e grandes gestos.

CAPRICÓRNIO
( 22/12 a 20/1 )

tem uma visão clara das coi-
sas e vê o que fazer. Feliz 
quando no controle, desfruta 
lidando com coisas praticas. 

Não muito emotivo você é objectivo, sistemá-
tico, e confiável - disciplinado.
Para você a vida é um negócio sério e você é 
um grande provedor, sempre vendo adiante. 
Você é social, de orientação pública. Prático.

AQUÁRIO 
( 21/1 a 19/2 )

Pessoa de mente aberta, 
democrático, entusiástico, 
e tem um senso de mis-
são 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. Sente-se 
em casa com pessoas de diferentes culturas, 
pessoas, e outras terras, você adora trabalhar 
com e em grupos.

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 é orien-
tado para o futuro. Você é intuitivo e sente-se 
em casa  com as coisas psíquicas e psicoló-
gicas. Tem um grande senso místico também.
Pode ser capaz de fazer ideias e sonhos torna-
rem-se realidade, fazer o espírito virar maté-
ria. Ou materializar o imaterial.
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SUDOKU CLÁSSICO
 2   8   9    
  7    9  2
   9  7    3 
 5   9    1   
   7  5  2    
  2    7   8 
   8  4   9   
 6     2   1 
  4  1   3

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

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

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

Su
do

ku
 n

iv
el

 1:

Su
do

ku
 n

iv
el

 2
:

Su
do

ku
 n

iv
el

 3
:

Su
do

ku
 n

iv
el

 4
:

 2 5 3 8 6 1 9 4 7

 4 7 1 5 3 9 8 2 6 

 8 6 9 2 7 4 1 5 3 

 5 3 6 9 2 8 7 1 4 

 1 8 7 4 5 3 2 6 9 

 9 2 4 6 1 7 5 3 8 

 3 1 8 7 4 5 6 9 2 

 6 9 5 3 8 2 4 7 1 

 7 4 2 1 9 6 3 8 5

 

Sudoku nivel 2

Sudoku nivel 3

Sudoku nivel 4

 3 5 6 7 2 8 1 9 4 

 1 8 9 4 5 6 3 7 2 

 7 2 4 3 1 9 6 8 5 

 6 1 2 8 4 5 9 3 7 

 5 3 7 2 9 1 8 4 6 

 9 4 8 6 7 3 5 2 1 

 2 6 3 1 8 7 4 5 9 

 4 9 1 5 3 2 7 6 8 

 8 7 5 9 6 4 2 1 3

 

 5 2 3 7 6 9 1 4 8 

 8 1 9 3 4 2 5 7 6 

 6 4 7 5 1 8 2 3 9 

 9 5 4 6 7 3 8 2 1 

 1 7 8 4 2 5 6 9 3 

 2 3 6 9 8 1 7 5 4 

 4 8 2 1 9 7 3 6 5 

 3 9 1 2 5 6 4 8 7 

 7 6 5 8 3 4 9 1 2 

      

 3 7 8 5 9 1 6 4 2 

 9 4 2 7 6 3 5 1 8 

 6 5 1 4 2 8 9 3 7 

 1 9 6 8 3 4 7 2 5 

 5 3 4 2 7 6 1 8 9 

 2 8 7 1 5 9 4 6 3 

 4 2 3 9 1 7 8 5 6 

 8 6 9 3 4 5 2 7 1 

 7 1 5 6 8 2 3 9 4 

 

Preencha as casas vazias com algarismos de 1 a 9 de forma a que o 
mesmo número não se repita em cada linha, coluna e quadrado.
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