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“As feiras na Alemanha 
são sempre grande 
feiras plataforma” 
Munique, Berlim, Colónia, Frankfurt, 
Düsseldorf, Essen: empresas portuguesas 
estiveram presentes um pouco por toda 
a Alemanha para mostrar o que melhor 
fazem e como contribuem para o aumento 
das exportações.
O PT Post aproveitou para conversar 
com o Secretário de Estado da Interna-
cionalização, Eurico Brilhante Dias, sobre 
o papel destas participações para a 
economia portuguesa.



Pedro e o Lobo
A precipitação e o imediatismo continuam a ser maus con-

selheiros. A Alemanha viu-se mergulhada numa crise política 
nacional de grandes proporções na sequência da eleição do líder 
de governo na Turíngia. Recordamos nesta edição os momentos 
determinantes da eleição, cujo desfecho foi a escolha de Thomas 
Kemmerisch (FDP) para encabeçar o governo estadual graças 
aos votos favoráveis da CDU e AfD a par dos do seu próprio par-
tido. Tudo o que se passou a partir do momento em que foi elei-
to só pode ser caracterizado como tendo ido de mal a pior, com 
o nervosismo da hora, ou mesmo histeria, a ditar a eliminação 
de qualquer razoabilidade na torrente de apreciações políticas, 
muitas longe de poderem ser consideradas análises, que se se-
guiram e que ditaram uma interpretação dos factos, no mínimo, 
insustentada.

A polémica da eleição de Thomas Kemmerisch foi deter-
minada pelo entendimento imposto em como terá sido cruzada 
uma linha vermelha da política alemã: a recusa de cooperação 
com a extrema-direita representada pela AfD. A questão princi-
pal a colocar prende-se com o facto de, em nenhum momento, 
essa cooperação ter ocorrido e, como tal, a impossibilidade de a 
demonstrar; afinal de contas, como ficou bem patente na reac-
ção de estupefacção de todos os membros do parlamento local 
aquando da apresentação dos resultados, a eleição de Kemme-
risch não foi sequer antecipada. O mesmo anunciou com trans-
parência que se apresentaria a votos caso não houvesse um líder 
eleito nas primeiras duas votações, com o propósito de procu-
rar de uma solução ao centro. Não houve qualquer acordo com 
a AfD, fosse ele de incidência parlamentar e, muito menos, de 
governação. Após a eleição, toda a declaração política de Kem-
merisch foram no sentido de apelar ao centro e de construir um 
governo sem qualquer influência da AfD.  

Com a reacção que se seguiu garantiu-se uma enorme vi-
tória à AfD, gritando-se, contudo, lutar contra a sua ascensão e 
os riscos que tal pode representar. Todo o mediatismo criado só 
conseguiu contribuir para o aumento a visibilidade deste parti-
do, sem lhe tecer qualquer crítica e validando-lhe o oportunismo 
esperto que o levou a tomar a opção de votar contra as expecta-
tivas. Contrariar a AfD tem necessariamente de passar por lhe 
tirar o poder de alcançar os objectivos a que se propõe, particu-
larmente negando-lhe a oportunidade de fazer uso das regras 
democráticas para minar a democracia por dentro.

A resposta certa ao que se passou teria sido a união em tor-
no de um democrata, mostrando abnegação do poder e preocu-
pação com uma governação moderada. Isso sim teria sido uma 
declaração de amor à moderação na política, mas não geraria, 
muito provavelmente, o número de títulos de jornal que pro-
duzissem o ruído e polémica pretendidos e que permitissem a 
projecção da vaidade e sobranceria de alguns. Parece ter preva-
lecido um amargo de boca pela incapacidade de se ter garantido 
o resultado que alguns pretendiam, pondo em causa o seu poder. 
A arrogância, má-educação e má-fé foram por demais visíveis no 
gesto de Susanne Hennig-Wellsow que, lamentavelmente, não 
pode ser considerado como uma declaração política (antes fos-

se), mas apenas uma manifestação de desgosto por não ter sido 
garantido o resultado que considerava ser titulado pelo partido 
que representa. Pelo que deixou visto, certamente não tardará 
a tomar a iniciativa de propor o abandono da eleição por voto 
secreto e a adopção da votação de braço no ar, com penaliza-
ções consagradas a quem ouse divergir de uma verdade previa-
mente ditada.

Tudo o que foi vivido na Turíngia recorda prontamente a 
parábola de Pedro e o lobo: de tanto se gritar perigo, sem que 
o mesmo seja observável,  e pedir-se socorro sob qualquer cir-
cunstância, o perigo real é recebido com indiferença quando 
realmente surge e requer o combate sério. Teríamos todos ficado 
a ganhar com menos alarido e com a criação de um governo que 
se distanciasse e combatesse a AfD. Conseguiu apenas dar-se-lhe 
projecção e que, no dia em que estiver mais próxima de contro-
lar a definição de políticas ou de integrar um governo, tal possa 
vir a ser visto com maior normalidade e não como o real perigo 
que é. Até lá e no imediato, corre-se o risco de novas eleições, das 
quais todos parecem querer fugir apesar da clarificação que ago-
ra se exigiria, poderem resultar num parlamento composto em 
2/3 por forças políticas de extremo. Seria importante não esque-
cer a proximidade que a História nos mostrou estas poderem ter.

2. Numa nota final sobre o que se viveu na Turíngia, não 
posso deixar de referir, com preocupação, a hipocrisia de mui-
tos apoiantes da solução que vingou para a constituição do XX 
Governo constitucional português, e que ficou popularmente 
conhecida por ‘geringonça’. Afastar forças políticas extremas pa-
rece, afinal, só ser legítima quando proveniente de um lado do 
espectro político. Em Portugal, com acordos formais de incidên-
cia parlamentar e com desrespeito à prática institucional, não há 
problema em construir uma maioria que integre a extrema es-
querda. Na Turíngia, em que não houve qualquer acordo de coo-
peração com a extrema direita e se seguiu a prática institucional, 
anuncia-se uma campanha apaixonada contra o extremismo. 
Estimaria maior consistência, para garantir um debate e luta 
mais saudáveis e menos ditados pelo oportunismo do momento.

3. Podendo respeitar a decisão de Luísa Semedo em demi-
tir-se da posição de presidente do Conselho Regional da Europa, 
história que também se desenvolve nesta edição, parece-me tra-
tar-se de mais um caso em que o resultado é o inverso do que se 
propõe. De repente, ao querer distanciar-se do deputado André 
Ventura, acabou por lhe dar uma oportunidade de visibilidade, 
que este sabe navegar como ninguém. Mais importante será 
rebatê-lo boa e alta voz, expondo a falácia das   posições que 
vem assumindo. Certamente que o continuará a fazer enquan-
to conselheira, mas é pena que alguém com a sua inteligência 
não faça uso do papel institucional que detinha para o fazer com 
mais peso. 
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F rancisco Ribeiro de Menezes é o 
novo Embaixador de Portugal na 
Alemanha, tendo iniciado a sua 

missão em Berlim no início Fevereiro.
Tendo crescido entre a Argentina, 

França, Estados Unidos da América e 
Portugal, seguiu as pisadas do pai, o ex-

-Embaixador Pedro Ribeiro de Menezes, 
ao escolher a carreira diplomática. Licen-
ciado em direito, entrou para o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros em 1990, onde 
trabalhou seis anos com o ministro Jaime 
Gama, acompanhando momentos chave 
da vida diplomática portuguesa como a 
questão timorense e a adesão de Portu-
gal ao Euro, no âmbito do quadro saído 
do Tratado de Maastricht. Chefiou, anos 
mais tarde, o gabinete do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros Luís Amado, após 
ter passado por Madrid como conselhei-
ro da Embaixada de Portugal em Espanha.

O diplomata de carreira de 54 anos 
exerceu, antes da vinda para a Alema-
nha, as funções de Embaixador de Por-

tugal em Espanha e na Suécia, missões 
que foram intercaladas pelo exercício de 
funções de chefe de gabinete do líder do 
XIX governo constitucional, Pedro Passos 
Coelho. Nessa posição, acompanhou de 
perto a implementação do programa de 
assistência financeiro a Portugal que se 
seguiu à crise de dívida soberana, e a crise 
política de 2013, na sequência da demis-
são ‘irrevogável’ de Paulo Portas.

Uma nota biográfica distintiva do 
novo embaixador é a sua participação na 
formação musical ‘Sétima Legião’, grupo 
que marcou a música portuguesa nos 
anos 80 e início dos anos 90, onde se dis-
tinguiu como letrista, embora tenha tam-
bém participado na composição e tocado 
instrumentos – em 2012, numa série de 
concertos a propósito dos 30 anos da ban-
da, tocou teclas. Em entrevista à revista 
Notícias Magazine, Francisco Ribeiro de 
Menezes confessou ainda escrever letras, 
assim como poesia.

Neste início de missão na Alemanha, 
deixa uma breve primeira mensagem aos 
nossos leitores:

“É com alegria e grande 
empenho que assumo as 
funções de Embaixador 
de Portugal na Alemanha, 
país amigo com quem con-
tinuaremos a aprofundar 
uma excelente relação bi-
lateral. 

Na Alemanha se encontra 
uma comunidade portu-
guesa muito significativa, 
integrada e respeitada. 
Com os nossos compatrio-
tas pretendo também tra-
balhar, defendendo os seus 
interesses e apoiando as 
suas iniciativas em estreita 
colaboração com a nossa 
rede consular.”

Portugal tem novo Embaixador na Alemanha

COMUNIDADE

Visite-nos no nosso Escritório de Representação na Alemanha em Schäfergasse 17, 5º  
60313 Frankfurt / Main. Ou ligue +49 69 9139 4716 / 17 (dias úteis das 08h30 – 13h e 14h-16h30).
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Francisco Ribeiro 
de Menezes,

Embaixador de Portugal 
na Alemanha
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C élia Fernandes, Cláudia Isabel 
Soqueiro, Daniela Washington 
Matias, Flávio Martins, Gil Kevin 

Carvalho e Ricardo Rodrigues são os no-
mes dos seis jovens com raízes portugue-
sas que decidiram mostrar o seu talento 
musical e enfrentar as críticas e comen-
tários temidos do conhecido membro do 
júri Dieter Bohlen, naquele que é um dos  
programas com maior audiência no canal 
de televisão privada alemã RTL: DSDS – 
Deutschland sucht den Superstar. 

O famoso programa  televisivo, que 
foi transmitido pela primeira vez em 
2002, é uma ramificação do programa 
britânico “Pop Idol”, conceito que se en-
contra licenciado, hoje em dia, em 
todo o mundo. O propósito do 
programa é a descoberta de 
um cantor com uma voz 
singular no curso de 
uma competição 
de talentos. 

As actuações 
dos candidatos 
são apreciadas 
por quatro jura-
dos e é estruturado 
por fases (os chama-
dos “recalls”).  Mais tar-
de, os candidatos apurados 
participam nos chamados “shows 
temáticos”. Conforme a avaliação do júri 
e a votação do público por telefone, os 
participantes com menos votos vão sen-
do eliminados até que seja escolhido o 
vencedor final. O vencedor recebe um 
contrato para a gravação de um álbum, 
assim como um prémio monetário, que 
chegou a cifrar-se nos 500 mil euros, mas 
que foi sendo reduzido até aos actuais 100 
mil euros.

Dieter Bohlen, conhecido como o titã 
da Pop é a alma e coração do programa, 
integrando o júri desde a primeira tem-
porada do. Este jurado, com suas frases 
engraçadas e à sua maneira um pouco 
rude na comunicação com os candidatos, 
ganhou uma legião de fãs. A sua carreira 
e o seu grande sucesso começou nos anos 
80, com a dupla pop “Modern Talking”, 
que integrou com Thomas Anders. 

Os outros três jurados são também 
conhecidos do grande público: Xavier 
Naidoo, um dos mais conhecidos canto-
res em língua alemã, cujo sucesso musi-
cal começou no final dos anos 90 com o 

álbum “Out of this world”; Oana Nechiti, 
dançarina profissional e coreógrafa, co-
nhecida principalmente pela sua parti-
cipação no programa de televisão “Let's 
Dance”; e, por fim, Pietro Lombardi, 
vencedor da 8ª temporada do DSDS e que 
é o primeiro ex-concorrente a integrar o 
júri, notando-se estar sob protecção de 
Dieter Bohlen.

A primeira etapa da temporada ac-
tual do DSDS, com a primeiras decisões 
do júri, teve lugar em 2019 em Königswin-
ter, na Montanha Drachenfels, perto de 
Bona; na Ludwigs Festspielhaus, em Füs-
sen (Baviera); e no Hanse Gate, em Ham-
burgo. Foram 126 os cantores talentosos 
que receberam o desejado certificado 

que dava 

acesso à fase seguinte do concurso, o 
chamado “recall”, e  que se realizou em 
Sölden (Áustria). Após esta audição, o nú-
mero de candidatos que continuou a con-
curso reduziu-se para 26, que receberam 
um dos cobiçados bilhetes, para voar em 
direcção à Cidade do Cabo, na África do 
Sul, onde serão escolhidos os 12 candida-
tos que seguirão para os chamados Motto 
Shows e que poderão chegar à final.

É a primeira vez na história deste 
programa que seis candidatos com des-
cendência portuguesa chegaram tão lon-
ge. Xavier Naidoo disse, aliás, na actuação 
de Daniela Matias, que “Portugal, não nos 
decepcionou, pelo menos até agora”.

Algumas das actuações dos candi-
datos portugueses já passaram na te-
levisão e, desses, todos conseguiram o 
desejado certificado. No que respeita 
àqueles cuja emissão ainda não teve lu-
gar, não podemos revelar o desfecho da 
sua sorte. Contudo, não deixa de haver 
dicas na Internet que sugerem que os 

candidatos portugueses tiveram todos 
grande sucesso e terão conseguido che-
gar bastante longe. Ainda assim, espe-
remos pelos resultados.

O PT Post esteve à conversa com os 
seis candidatos, a quem colocou as mes-
mas perguntas. 

PT Post Qual o teu nome (e nome artísti-
co, se tiveres) e idade? 

Célia Fernandes (CF) Célia Fernan-
des, tenho 24 anos.

Cláudia Isabel Soqueiro (YSA 
JB) O meu nome artístico é YSA JB, te-
nho 25 anos.

Daniela Washington Matias (DM) O 
meu próprio nome é o meu nome artísti-
co, já soa um pouco como nome de artis-
ta. Tenho 17 anos.

Flávio Martins (FM) Flávio, 
tenho 28 anos.

Gil Kevin Carvalho 
(GC) Não preciso de 

nome artístico, te-
nho 27 anos.

Ricardo Ro-
drigues (RR) Ri-
cardo Rodrigues, 
utilizo o nome ar-

tístico Ricky Rodri-
gues. Tenho 21 anos.

PTP Onde nasceste? 
CF nasci em Krefeld, 

na Alemanha.
DM Eu nasci nos Estados Unidos da 

América, em Washington, onde os meus 
pais viveram vários anos e, por amor a 
essa cidade, deram-me como segundo 
nome próprio o nome de Washington.

FM nasci em Santo Tirso, em Portu-
gal e vivo em Bamberg, na Alemanha

GC na cidade de Iserlohn, 
na Alemanha 

RR nasci em  Chaves, em Portugal, 
mas vivo em Basileia, na Suíça

YSA JB Nasci em Esslingen am Ne-
ckar, na Alemanha. 

PTP Os teus pais são de onde em Portugal? 
CF os meus pais são naturais 

de Guimarães
DM o meu pai é de Torres Vedras e a 

minha mãe é alemã da cidade de Muttlan-
gen, perto de Estugarda, mas foi muito jo-
vem viver para a Madeira.

FM o meu pai também nasceu 
em Santo Tirso e minha mãe nas-
ceu em Angola

GC a minha mãe é do Porto e o meu 
pai de Mangualde

RR Também são de Chaves 
YSA JB O meu pai é de Lixa , a minha 

mãe de Amarante

PTP Qual a tua profissão? 
CF Assistente médica, mas estou a 

tirar um curso  de cosmética na Universi-
dades de Ciências Aplicadas  

DM Eu ainda sou estudante
FM tirei o curso Administração de 

Empresas e agora estou a trabalhar na 
área de Marketing

GC sou  gerente numa firma de pro-
dutos de cosmética

RR estou a tirar um curso de educa-
dor de infância

YSA JB Sou estudante, estou a tirar 
o curso superior de línguas aplicadas na 
Universidade Aberta do Porto.

PTP Como surgiu o teu interesse pelo 
mundo músical? 

CF Em nossa casa sempre se fez mú-
sica: como os meus irmãos tocam instru-
mentos, a minha mãe também queria que 
eu aprendesse um. Mas o meu interesse 
sempre foi cantar. Eu canto no grupo “Se-
gur4-te”, composto por três elementos: 
eu e os meus irmãos, Stefan e David. Há 
algum tempo atrás lançámos um CD com 
músicas compostas e escritas por nós. O 
CD foi editado em Portugal, onde o nosso 
produtor Pedro Mouga vive.

DM eu já canto desde os cinco, seis 
anos. O meu pai é uma pessoa muito 
musical, ele também canta e toca vários 
instrumentos, em nossa casa sempre 
houve música.

FM na associação portuguesa de 
Bamberg organizava-se todos os anos um 
passatempo chamado “Flor de Bamberg”, 
onde todos podiam mostrar os seus talen-
tos. Foi aí que eu comecei a cantar com 7 
anos. Mais tarde, comecei a gravar vídeos 
e a colocá-los no o Youtube, sempre gostei 
de cantar. Com 25 anos participei no pro-
grama “Voice of Germany”.

GC (sorrindo) comecei aos 17, 18 anos 
a cantarolar, mas, ao princípio, só tinha 
interesse pela dança. Estava numa escola 
de dança, onde tínhamos um grupo que 
percorria toda a Alemanha e participavas 
em competições que se intitulavam “Dan-
ce for Fans“, onde um dos jurados era o 
coreógrafo Detlef Soost.  O nosso grupo 
(diz no meio de uma gargalhada) chama-
va-se CrazySexyCool. Comecei a cantar e 

Talento português na nova edição do 
Deutschland sucht den Superstar
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todos diziam que tinha boa voz.
RR a minha família está muito ligada 

à música, em casa cantava com os meus 
irmãos, comecei a cantar com uns 7-8 
anos. Mas a inspiração para estar em pal-
co veio da minha prima Marisa Monteiro, 
que oca numa banda – Orquestra Costa 
Verde – e eu, cada vez que ia a Portugal, 
acompanhava-a em todos os concerto. 
Desde que a vi em palco, tive sempre o 
sonho de também o pisar.

YSA JB O meu pai é uma pessoa mui-
to musical, toca vários instrumentos e 
tem o curso de maestro: há anos que ele 
ensaia o grupo coral da comunidade por-
tuguesa de Weilheim an der Teck. Foi ele 
que me levou para o mundo da música.

PTP Tens conhecimentos musicais? 
Tiveste aulas de música? Tocas algum ins-
trumentos? 

CF como disse, a minha mãe bem 
queria que eu aprendesse, mas eu de-
cidi-me pelo canto. Fiz, durante algum 
tempo, parte de um musical na cidade 
onde vivo.

DM aprendi a tocar piano, embora 
agora esteja um pouco parada. Tive au-
las de música

FM Toco guitarra e piano e tive tam-
bém aulas de canto.

GC ultimamente, para participar no 
DSDS, tive aulas de canto. Não toco ne-
nhum instrumento, apenas canto.

RR tive aulas de música e 
toco guitarra.

YSA JB toco Piano e tive au-
las de canto.

PTP Qual o estilo de música que mais 
gostas de cantar? 

CF eu gosto muito de cantar “Deut-
che Schlager”, mas também tudo o que é 
português. 

DM  eu gosto de vários estilos de mú-
sica. Gosto muito da música dos anos 60.

FM o meu estilo é mais o pop 
e baladas.

GC gosto de Hip-Hop, RNB, soul e ul-
timamente Deutschrap. 

RR Pop-Soul é o meu estilo preferido
YSA JB quando era mais jovem, gos-

tava mais de Pop. Há uns três anos come-
cei a cantar fado, mas também gosto de 
cantar o estilo de música do Pedro Abru-
nhosa, quem conheço pessoalmente. 
Tenho alguns concertos onde canto fado 
acompanhada ao piano. Em 2017 fiz um 
concerto para angariação de fundos que 
reverteram para as vítimas dos incêndios 
em Pedrógão Grande.

PTP Cantas também em português? 
Cantas fado?

CF sim, como disse antes, canto tam-
bém em português. No nosso grupo musi-
cal temos um vasto repertório de música 
portuguesa. Já cantei fado para amigos: 
dizem que eu tenho jeito, mas eu não es-
tou convencida (ri-se).

DM raramente canto em português, 
já cantei fado e a minha voz até soa bem 

no fado, mas não é esse estilo de mú-
sica que me preenche, não é bem isso 
que eu gosto.

FM adoro cantar em português, e 
gosto muito de ouvir os Anjos, Diogo Pi-
çarra e o Fernando Daniel. Gosto muito 
de fado, de vez em quando canto.

GC (sorrindo) o meu português é 
péssimo para cantar em português e fado 
nunca cantei, em nossa casa não era habi-
tual ouvir fado.

RR gosto de cantar baladas de Marisa 
Lis e Fernando Daniel, mas também gos-
to muito de ouvir a Raquel Tavares. Gosto 
muito de ouvir fado mas nunca cantei. 

YSA JB Sim como disse antes, canto 
também em português.

PTP Qual/como é a tua relação com 
Portugal? 

CF Faço, sempre que posso, férias em 
Portugal, adoro esse país maravilhoso. 
Mas, para nós, Portugal não é só férias: 
como disse, o nosso produtor vive em 
Portugal e isso implica muito trabalho.

DM Desde que os meus pais regressa-
ram dos EUA, era eu ainda bebé, vivemos 
na Madeira. Vou várias vezes à Alemanha, 
onde a minha irmã mora.

FM fortíssima, adoro Portugal, visitar 
a família e, principalmente, recarregar 
energias com aquele mar e sol.

GC até aos 18 anos ia todos os anos 
com os meus pais. Ultimamente não vou 
tanto, mas gosto imenso de Portugal, até 
tenho o cartão de cidadão português (sor-

ri). Gosto das praias, da comida, do sol, 
daquilo que todos gostam em Portugal.

RR Vou de férias sempre que posso e 
gosto imenso de conviver com a família e 
de ir a concertos.

YSA JB Tenho uma relação muito for-
te com Portugal. Além de estar a estudar 
em Portugal, já editei também um CD em 
2015 com o título „ Só preciso de ti“. O meu 
produtor vive em Portugal, o meu padri-
nho de música foi o Edmundo Vieira, e 
mais tarde, o Pedro Abrunhosa.

PTP Como surgiu a ideia de te can-
didatares? 

CF a minha melhor amiga Cici, há 
muito tempo que me dizia para me can-
didatar, mas eu não queria, não tinha 
interesse mesmo nenhum. Um dia está-
vamos num churrasco, e ela lá conseguiu 
levar a melhor.

DM a ideia foi minha e da minha 
mãe, ela sempre procurou integrar-me 
muito no meio alemão. Eu falo alemão, 
víamos sempre o programa e a minha 
mãe sempre quis que eu participasse. Em 
2019 candidatei-me e vim durante algum 
tempo viver com a minha irmã.

FM Uma das razões mais importan-
tes foi o Xavier Naidoo, de quem sou um 
grande fã há anos. Quando se soube que 
ele estaria novamente no júri, pensei que 
seria a minha oportunidade de cantar em 
frente ao meu ídolo e decidi concorrer.

GC eu sempre tive a ideia de me can-
didatar, tenho uma veia de entertainer e 

Agência Eugénio - Seguros na Alemanha
Seguros & Finanças
Kieferstr. 16 - 44225 Dortmund - Tel.: 0231 - 22 640 54 - Fax: 0231 - 22 640 53 - mail@segurosnaalemanha.de
www.segurosnaalemanha.de - www.facebook.com/seguros.eugenio

AGÊNCIA EUGÉNIO    Seguros na Alemanha    
A sua agência de seguros e 
produtos financeiros na Alemanha!

Informe-se sobre os nossos serviços 
e produtos:

SegurosSeguros automóvel, casa, recheio, responsabili-
dade civil, acidentes pessoais, incapacidade pro-
fissional, vida, saúde... Poupanças reforma, 
habitação,... Proteção jurídica,... Finaciamen-
tos imobiliários e muito mais... 

Ao serviço em toda a Alemanha 
desde 1995!
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dizia aos meus ami-
gos que um dia ia ao 
DSDS ou The Voice. 
Um dia, sentado a 
ver o programa, disse 
para mim: Gil, há tan-
to tempo que dizes 
que vais, agora vais 
mesmo (ri-se). Fiz 
um pequeno filme 
e mandei a candida-
tura por telemóvel. 
Para meu espanto, 
passado uma sema-
na, tinha o convite 
para participar.

RR Eu não que-
ria concorrer, tive 
convites da Voice of 
Portugal e Suíça, mas 
não aceitei. Na última 
temporada do DSDS 
ouvi o Dieter Bohlen 
na televisão a motivar 
à participação e, en-
tão, decidi concorrer: 
mandei a candidatu-
ra e, depressa, recebi 
o convite.

YSA JB Fui eu 
própria que tive a ideia de me candidatar 
e sempre contei com o apoio dos meus 
pais. Já tinha experiência de televisão 
em Portugal, onde actuei em vários ca-
nais. Enviei uns vídeos para a RTL, que 
acharam engraçado e convidaram-me a 
participar.

PTP Como foi o primeiro encontro com 
Dieter Bohlen e os outros jurados? 

CF penso que todos têm um certo res-
peito com o Dieter, ou talvez um pouco de 
medo dele (ri-se) , mas cantar em frente 
ao Xavier Nadoo não é nada fácil. Fiquei 
fascinada com a cor os olhos do Dieter, 
na televisão não sobressai aquela cor lin-
da de gelo azul. Foi dele que recebi um 
grande elogio  "No campo da “Schlager” 
fostes  a melhor candidata que já tivemos 
até agora", disse.

DM bom, todos temos a impressão 
que ele é mauzinho, ele até me disse que 
eu quis vir conhecer o Diabo pessoalmen-
te. Mas, comigo, até foi muito simpático, 
quis saber se não foi difícil deixar o país 
e os amigos para vir para a Alemanha, e 
recebi de todos uma boa avaliação.

FM é sempre algo excepcional estar 
frente a uma pessoa como ele. Foi sim-
pático, tive bons comentários, mas, para 
mim, o principal foi cantar em frente ao 
Xavier Naidoo.

GC ele não é aquilo que muitas das 
vezes vemos na televisão, foi simpáti-
co comigo, tal como os outros mem-
bros do júri. 

RR Não acreditava que estava peran-
te eles, gosto de críticas para poder me-
lhorar, mas eles receberam-me de braços 
abertos. Apenas criticaram o meu outfit, 
mas nesse dia estava muito calor por isso 
fui assim: como não era uma passagem 
de modelos, não me preocupei muito 
com a roupa.

YSA JB o Dieter foi uma pessoa ex-
celente, estava com receio dele e foi o 
que mais me elogiou. O Xavier Nadoo 
também foi muito simpático, Eu arris-
quei imenso ao ir a um concurso alemão 
cantar uma canção na nossa língua, o 
Dieter ele podia até 
ter tido uma outra 
reação, mas não, 
mais simpático não 
podia ter sido.

PTP Como foi o 
encontro com os outros 
candidatos? Foi amigá-
vel ou nota-se alguma 
rivalidade?

CF íamos no au-
tocarro e ouço falar 
português, e digo 
“vocês são portugue-
ses”. Nesse momen-
to ouve-se alguém 
mais atrás a dizer, 
hey, eu também sou 
português. Também 
com os outros candi-
datos foi um contac-
to amigável.

DM Na maioria notei que todos que-
riam fazer novas amizades, penso que só 
por isso já foi uma experiência incrível.

FM foram todos simpáticos, uma 
atmosfera muito amigável,  nunca no-
tei qualquer rivalidade. Foi nesse dia 
que conheci o Ricardo e nos torná-
mos amigos.

GC com o nervosismo que todos 
estão, acho que nem há espaço para ri-
validade, aquilo foi um encontro mui-
to amigável.

RR foi um encontro muito ami-
gável e não como concorrentes, antes 
pelo contrário, foi um encontro com no-
vas amizades.

YSA JB Foi um encontro agradável, 
ainda hoje tenho contacto com alguns 
deles, com o Ri-
cardo e o Flávio, já 
nos encontrámos. 
Com os outros, 
talvez derivado à 
distância, tem-se 
perdido um pouco 
o contacto.

PTP Que can-
ção cantaste e 
qual o CD joker 
que escolheste?

CF cantei 
uma canção da 
Helena Fischer 
“Achterbahn”  e 
escolhi a Ohana, 
pensei naquele 
momento “Frauen 
Power”: as mulhe-
res, no momento 
em que é preciso, 
ajudam-se umas 
às outras.

DM James Brown "It's a Man's World" 
e escolhi o Pietro Lombardi, gosto muito 
de o ouvir cantar.

FM uma canção de Marlons "Was 
immer du willst"  e escolhi o CD do Xa-
vier Naidoo.

GC cantei “Firestone” do cantor Kygo, 
para o CD de ouro escolhi a Oana Nechiti, 
por ela ser bailarina e eu também ado-
rar dançar.

RR "Pillowtalk" de Zayn e escolhi o 
Xavier, ele é uma das pessoas que transmi-
te um sentimento muito sincero, e as suas 
criticas são sempre muito construtivas.

YSA JB  (Sorrindo) cantei um fado,  
"Chuva" de Marisa (sorri). Fui a única a 
cantar em português, como joker escolhi 
o CD do Dieter Bohlen.

PTP Qual foi a sensação de passar à se-
gunda fase do concurso? Estavas à espera? 

CF ao principio não realizei o que se 
estava a passar a adrenalina é tão forte 
que não te deixa pensar. Fiquei em estado 
de choque. Quando saí e vi a minha ami-
ga Cici com lágrimas nos olhos, abracei-a 
muito emocionada.

DM naquele momento acho que são 
poucos os que realizam o que se está a 
passar, nós damos sempre o melhor, ou 
tentamos dar o melhor, mas a última de-
cisão é do júri. Eu fiquei muito feliz depois 
de ter saído com o certificado na mão e 
poder abraçar a minha família.

FM fiquei muito contente, os comen-
tários sobre a minha atuação foram muito 
positivos, o que para mim foi muito bom. 
Eu sou muito ambicioso e penso que se ti-
vesse uma nota negativa, principalmente 
do Xavier Naidoo, não continuaria mais 
no mundo da música.

Célia

Gil     

Daniela
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GC Como a minha atuação ainda não 
passou nos ecrãs, não posso revelar nada. 

RR A sensação é difícil de descrever, 
não a realizei no momento, mas deu-me 
imensa alegria saber que os quatro jura-
dos gostaram da minha actuação, excepto 
o meu outfit (ri-se). 

YSA JB como o programa ainda não 
passou na televisão não posso responder, 
a produção não o permite revelar (diz, 
com um sorriso revelador). 

PTP Como tem sido a reacção do público?
CF a reação tem sido sensacional, 

e o feedback de ter dado  a informação 
que era solteira fez com que eu recebesse 
imensos convites, que no entanto tenho 

rejeitado (ri-se).
DM inacreditável, te-

nho recebido tantas men-
sagens, que me deixam o 
coração quente e sinto-
-me muito feliz pelo apoio 
que me dão.

FM reações muito 
positivas, muitos que me 
conheciam do Voice of 
Germany ficaram muito 
satisfeitos por me tor-
narem a ver.

GC como ainda não 
fui visto na televisão, 
apenas posso dizer que 
os meus amigos e co-

nhecidos me 
congratula-
ram por ter 
participado.

RR Tem 
sido fantásti-
ca, e também 
a reacção posi-
tiva de muitos 
portugueses.

YSA JB 
Como tenho 
um curricu-
lum musical 
muito preen-
chido, embo-
ra agora com 
o DSDS seja 
mais forte, 
todas os que 

me conhecem desejam-me muita sorte. 
Depois da minha actuação passar na TV, 
vamos lá a ver como vai ser, mas eu estou 
habituada aos vários comentários, Jesus 
Cristo também não agradou a todos. O 
amor pela música é superior a todos os 
comentários que possa vir a ter.

PTP Como avalias a tua hipótese de pas-
sar à fase final?

CF em breve vamos poder ver, sobre 
isso não posso falar, apenas posso dizer 
que nesse dia, estava muito doente, com 
febre, mas no entanto consegui fazer a mi-
nha actuação, sobre a qual tinha algumas 
dúvidas que conseguisse chegar ao fim.

DM sobre isso não posso falar. Sei que 
não resulta para todos, mas vou colocar 
todas as minhas forças na minha próxi-
ma actuação.

FM sobre isso não me vou pronun-
ciar, mas claro que darei o meu melhor.

GC eu sou realista, sei que neste meio 
é tudo muito difícil e as barreiras a ultra-
passar são enormes.

RR sobre isso ainda é cedo para res-
ponder, mas darei o meu melhor. 

YSA JB (Sorri)  o tempo o dirá!

PTP Consideras  a tua participação 
apenas uma aventura ou esperas que seja 
a plataforma de lançamento para o mundo 
da música? 

CF No geral, foi uma experiência 
maravilhosa, mas claro que pode ser tam-
bém uma ajuda valiosa.

DM o meu sonho é mesmo ser can-
tora, gostava de fazer carreira e, por isso, 
aproveitei esta oportunidade. Mas em si 
só, participar já é uma grande aventura, 

por isso é um pouco dos dois.
GC para mim foi uma aventura, sim-

plesmente uma aventura, eu sei cantar, 
mas como disse, também sou realista e 
sei que cantar não vai ser o meu futuro.

FM é uma aventura, mas para mim 
considero um passo muito importan-
te para aquilo que faço. Eu gosto muito 
de espectáculo, gosto de estar em palco 
e oportunidades como estas são muito 
importantes.

RR em si mesmo é sempre uma aven-
tura. Sim, pode dar-me uma grande ajuda 
a concretizar o meu sonho que é cantar. O 
futuro o dirá.

YSA JB A minha participação é um mis-
to, tudo o que fazemos de novo é uma aven-
tura. Foi também uma forma de ver como é 
este mundo na Alemanha, em Portugal já ti-
nha a minha experiência. É, no entanto, um 

passo importante para a minha 
popularidade. 

PTP Quais os teus projectos 
para o futuro? 

CF continuar a fazer mú-
sica com os meus irmão para 
alegrar as festas na comuni-
dade portuguesa. Para breve 
está previsto o lançamento 
de um novo CD. E sem nunca 
abandonar o grupo, estou a 
planear também uma carrei-
ra a solo, mas sobre isso ainda 
é cedo para falar.

DM Como disse, em pri-
meiro lugar, quero seguir o 
caminho da música. Sei que 
este não é nada fácil, mas na 
vida nada é fácil. Além de 
cantar, tenho outra paixão 
que é a escrita. Se realmente 
não conseguir o meu sonho, 
irei continuar os meus estu-
dos na universidade e estudar 
jornalismo.

FM Estou a trabalhar com um gran-
de produtor alemão no meu CD, com 
letras minhas e música do alemão Chris 
Plowmann, que deve estar pronto para o 
Verão. Além disso tenciono continuar a 
estudar para tirar o meu “Master”.

GC Penso continuar na área do co-
mércio, na qual tirei o meu curso profis-
sional. E, nos tempos livres, talvez fazer 
qualquer coisa como entertainer.

RR Gostaria de continuar a cantar 
e também gostaria de cantar em Portu-
gal com letras portuguesas, vamos lá a 
ver as surpresas que o futuro tem para 
nos oferecer.

YSA JB Como disse a música é o meu 
mundo, este ano vou editar um novo CD, 
desta vez aqui na Alemanha, cantado em 
inglês e alemão. Em todo o caso, também 
concluirei o meu curso que estou a tirar.

Ricardo

Ysa IB (Cláudia)

Flávio
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O Grupo Gerações, bem conheci-
do dos portugueses residentes 
na Alemanha, viu um sonho seu 

tornar-se realidade, ao fazer uma peque-
na digressão em Lisboa após 21 anos da 
sua formação.

O mote para que tal acontecesse sur-
giu há alguns meses atrás quando a fadis-
ta Suzana Pais, que integra o grupo, afir-
mou, numa entrevista conduzida por 
Rui Correia, da CoolCast FM, desejar 
cantar numa casa de fado em Lisboa. A 
par desta vontade expressa já Ivo Gue-
des, outro membro do grupo e Artur 
Domingues, da Associação Lusitanos de 
Paderborn e dinamizador das populares 
noites de fado nessa cidade (e desta via-
jem!), tinham conversado sobre o sonho 
de ir a Lisboa, não só para actuar, mas 
também para encontrar amigos que os 
têm visitado na Alemanha.

A estada em Lisboa iniciou-se a 30 de 
Janeiro quando, mal chegados à capital 
portuguesa, foram à casa mais antiga de 
fado, a "Parreirinha de Alfama". Ouviram, 
primeiro, os fadistas residentes, nomea-
damente a grande Yola Dinis e Rute Soares, 
enquanto apreciavam a boa comida e be-
bida, que é tradição nessa casa. Seguiu-se 
a actuação do Grupo Gerações, Suzana 
Pais e João Marques na voz. 

No dia seguinte, tiveram oportunida-
de de estar presentes no concerto de Ana 
Laíns, que festejava o vigésimo aniversá-
rio de carreira. 

A 1 de Fevereiro teve lugar a grande 
noite de fado no Café Luso, que teve como 
convidado especial Sandro Costa, guitar-
rista que toca com Cuca Roseta e amigo 
do grupo alemão. À semelhança do serão 
da primeira noite, primeiro  actuaram 
os fadistas residente. Seguidamente, 
cantou o fadista João Marques acompa-
nhado pelos guitarristas Ivo Guedes, Mi-

guel Ruas e Ruben Claro. A seguir a um 
breve intervalo, cantou e encantou, com 
seu talento e timbre de voz, a fadista Su-
zana Pais, numa sala que estava cheia 
com muitos amigos e convidados, como 
por exemplo, Ana Laíns, Maria Anadon 
e David Zaccaria. 

Esta grande noite do fado foi acom-
panhada e registada pela jornalista Paula 
Oliveira da RDP, que aproveitou a ocasião 
para entrevistar o Grupo Gerações.

De regresso a casa, o Grupo Gerações 
prosseguirá com uma série de actuações 
em perspectiva.

Grupo Gerações tocou 
em casas de fado de Lisboa

Fado-Abend am 21.03.2020 in der 
   

Kulturwerkstatt

Os Lusitanos de Paderborn e.V. 
Kulturwerkstatt  
Bahnhofstr. 64, 33102 Paderborn 

Reservierung unter: 0160 973 72 98 2 
www.lusitanos-paderborn.com

Suzana Pais João Marques Liliana Luz

Einlass: 19.30 Uhr 

Eintritt: 18,00 € begleitet durch 

Grupo Gerações 

Ivo Guedes 
Miguel Ruas 
Ruben Claro
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L uísa Semedo, presidente do Con-
selho Regional da Europa (CRE) 
do Conselho das Comunidades 

Portuguesas (CCP) demitiu-se do cargo, 
para o qual havia sido eleita pelos seus pa-
res há dois anos. A decisão, formalizada 
em carta dirigida à Secretária de Estado 
das Comunidades Portuguesas, ao Presi-
dente do Conselho Permanente do CCP 
e aos demais conselheiros, datada de 8 de 
Fevereiro, foi partilhada através da rede 
social Facebook e deriva do entendimen-
to da conselheira eleita por França em 
“não reunir as condições necessárias para 
continuar a representar a totalidade das 
Conselheiras e Conselheiros deste digno 
órgão de representação das Comunidades 
portuguesas na Europa”. 

Na base da decisão da conselheira 
esteve o entendimento pessoal em dever 
recusar qualquer diálogo com qualquer 
representante do grupo parlamentar do 
partido ‘Chega’, partido encabeçado por 
André Ventura, que obteve um mandato 
de deputado na Assembleia da República 
nas eleições legislativas de Outubro pas-
sado. Tem sido prática o CCP convidar to-
dos os deputados e partidos com assento 
parlamentar a estar presentes na reunião 
anual do CRE, que este ano terá lugar a 27 
e 28 de Fevereiro, pelo que se anteciparia 
a necessidade de trabalhar com o depu-
tado sobre quem Luísa Semedo expressa 

uma opinião forte “Não lhe reconheço 
legitimidade, penso que é fruto de uma 
anomalia, de uma falha do nosso sistema 
democrático. O racismo, o fascismo, o 
nazismo, o sexismo, a homofobia não são 
opiniões, são crimes. Não concebo dialo-
gar, dar legitimidade, banalizar quem de-
fende práticas criminosas que contrariam 
os valores de Igualdade, Justiça e Liberda-
de essenciais numa Democracia.”

Com respeito a posições desfavorá-
veis sobre imigração já defendidas pelo 
deputado em questão, Luísa Semedo 
equacionou o que as mesmas poderiam 
significar se aplicadas analogamente à "fi-
lhas e filhos luso-descendentes que de-
têm dupla nacionalidade”, “que poderiam 
também ser discriminados e incitados a 
serem devolvidos à sua terra por políticos 
que perfilham a mesma ideologia de An-
dré Ventura nos países de residência."

A visão da conselheira das comunida-
des sobre como lidar com o novo partido 
com representação parlamentar não é 
unânime dentro da estrutura a que pre-
sidia, tendo precipitado a decisão tomada 
“Esta posição que emana de uma ética de 
convicção e que é, portanto, pessoal, não 
me pode fazer perder de vista a ética da 
responsabilidade que me obriga a ter em 
conta o facto de que represento enquanto 
Presidenta do CRE outras visões que te-
nho o dever de respeitar”. 

Apesar de abandonar a presidência 
do CRE, Luísa Semedo mantém-se "como 

conselheira até ao fim do mandato e é 
nesse cargo pelo qual respondo e como 
cidadã que lutarei sempre, com todas as 
minhas forças, contra todo o tipo de vi-
sões e práticas hierarquizantes".

O Presidente do Conselho Perma-
nente do Conselho das Comunidades 
Portuguesas (CPCCP), Flávio Martins, 
comentou a demissão de Luísa Semedo 
em declarações à agência Lusa, “Quanto 
à demissão da Luísa Semedo […], os Con-
selhos regionais têm autonomia de fun-
cionamento, que o Conselho permanente 
respeita, e a decisão pessoal dela merece 
também o meu respeito e a minha solida-
riedade. Já, inclusive, expressei isso dire-
tamente a ela”, declarou Flávio Martins.

Também a Secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, 
prestou declarações à Lusa sobre a decisão 

da conselheira “Ela demitiu-se, apresentou 
as suas razões e eu só tenho mesmo de as 
respeitar. Isso não interferirá em nada, su-
ponho eu, com o trabalho que ela vai agora 
fazer como Conselheira das Comunidades 
portuguesas”, disse a Secretária de Estado.”

André Ventura, por seu lado, mani-
festou a sua satisfação pela decisão de 
Luísa Semedo através de declaração pu-
blicada na rede social Facebook: “Ótimo. 
É dinheiro que os portugueses poupam 
nestes tachos que não servem para nada. 
Espero que mais uns tantos e tantas lhe 
sigam o caminho”, escreveu o deputado 
único do Chega”. A posição de conselhei-
ro não é remunerado, facto aparentemen-
te desconhecido do líder do ‘Chega’.

As próximas eleições para o Conse-
lho das Comunidades Portuguesas estão 
marcadas para Outubro de 2020.

TPP

O início de 2020 está a ser marca-
do por um debate aceso sobre a 
política de ensino de português 

no estrangeiro (EPE), pautada por uma 
argumentação intensa por meio da publi-
cação de artigos de opinião em órgãos da 
comunicação social.

A discussão foi reavivada com a pu-
blicação de um artigo de opinião de San-
tana Castilho, professor universitário, 
publicado no jornal Público nos últimos 
dias de 2019. A linha de argumentação 
principal subjugava-se ao argumento que 
“as decisões políticas da última década 
têm promovido a menorização do ensino 
do português, como língua materna, para 
os filhos dos emigrantes, revelando um 
condenável desprezo pela necessidade de 

manter uma forte ligação identitária (lin-
guística e cultural) de Portugal com a sua 
diáspora”. O desenvolvimento da ideia fo-
cava-se na apresentação de resultados ne-
gativos da passagem da tutela do ensino 
de português do Ministério da Educação 
para o Ministério dos Negócios Estran-
geiros, a que acrescida a introdução da 
propina para a frequência dos cursos e 
não exigência de experiência lectiva aos 
coordenadores EPE levavam a concluir 
que “está moribundo o Ensino do Portu-
guês no Estrangeiro (EPE)”.

A tomada de posição de Santana Cas-
tilho foi objecto de refuta por Paulo Pisco, 
deputado eleito pelo círculo da Europa 
nas listas do PS, em coluna de opinião que 
mantém no mesmo jornal. Do seu ponto 
de vista “nada evidencia que o EPE esteja 
pior e muito menos que esteja moribun-

do. Pelo contrário, o EPE está a crescer e é 
cada vez mais considerado politicamente, 
como o demonstram os números do in-
vestimento e o aumento dos alunos, dos 
cursos, dos docentes e das coordenações”. 
A sustentar a sua análise, o deputado re-
feria o carácter político das decisões da 
introdução da propina e de mudança de 
tutela do EPE entre ministérios, aludin-
do a um critério de eficácia na base desta 
última “é ligado ao Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros que o ensino da Língua 
tem todas as condições para se expandir 
globalmente, precisamente porque este 
é o único departamento da Administra-
ção capaz de ter uma melhor perceção 
da importância da presença dos portu-
gueses espalhados pelo mundo. Por isso 
mesmo, é também pela diplomacia, mais 
do que pelo Ministério da Educação, que 

passa a resolução de muitos problemas 
associados ao Ensino de Português no 
Estrangeiro, seja em que modalidade for, 
pelo simples facto de serem as embaixa-
das e consulados que têm uma relação de 
proximidade maior com as comunidades 
e com os governos e administrações dos 
respetivos países.”

A intervenção de Paulo Pisco gerou 
uma resposta muito vincada por parte 
de Pedro Rupio, conselheiro das comu-
nidades eleito pela Bélgica e promotor 
da petição “Português para Todos”, bem 
visível pelo título que lhe deu “Deputado 
Paulo Pisco mente e manipula, ou desco-
nhece a realidade das Comunidades Por-
tuguesas?”. A opinião do conselheiro não 
é meiga, sugerindo ter havido objectivos 
não assumidos nas alterações políticas 
implementadas no EPE:  “Qual era o ob-

Presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho 
das Comunidades Portuguesas abandonou funções

Discussão do Ensino de Português no Estrangeiro 
gerou tensões entre intervenientes

Foto:  Susie Knoll
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A prova dos nove
T  

rês vezes seis dezoito, noves 
fora , nada!

A chamada “prova dos nove” era um 
sistema matemático utilizado , antes da 
era informática e das calculadoras, tanto 
por guarda-livros  como por crianças na 
escola primária para verificar a exatidão 
das contas feitas.

Neste processo, o algarismo nove aca-
ba por ser igual a zero.

Ora é exatamente disso que se trata, 
zero!  Zero, como os resultados da tutela 
do Instituto Camões relativamente aos 
cursos de ensino básico e secundário,  
dantes destinados ao ensino da Língua e 
Cultura Portuguesas,  língua e cultura de 
origem, para aos filhos dos trabalhadores 
portugueses no estrangeiro, que hoje são 
em número cada vez mais reduzido e mar-
cados por uma qualidade de ensino  defi-
ciente, pois que o número sempre menor 
de alunos obriga a lecionar conjuntamen-
te vários níveis etários, de escolaridade e 
de conhecimentos do  Português.

Atualmente, e ao contrário do que ge-
ralmente surge na imprensa portuguesa, 
o número de professores e leitores a cargo 
do citado Instituto diminui a olhos vistos, 
restando pouco mais de 300 professores e 
42 leitores a nível mundial, dados muito 
incorreta e falsamente inflacionados com 
pretensos largos números de professores 
e alunos  que, na verdade, não têm qual-
quer ligação ao Estado Português e que 
não custam um cêntimo ao mesmo, visto 

esses docentes, sem exceção, serem con-
tratados e remunerados localmente.

O que realmente admira, e até indigna, 
é que nada disto seja questionado pelos par-
tidos políticos em Portugal, especialmente 
pelos deputados da emigração, que até 
agora se têm mantido num quase religioso 
silêncio, que permite especular sobre a  pos-
sível existência  de um  plano objetivando a 
eliminação progressiva de cursos, com um 
também já programado “Amen” final quan-
do pouco ou nada restar.

Entretanto, entre os citados deputa-
dos, houve quem recentemente erguesse 
a voz, mas, em vez de denunciar o estado 
lastimoso do sistema,  preferiu  esmerar-
-se  na propaganda de vários factos falsea-
dos  ou deturpados, como por exemplo o 
aumento do número de coordenadores, 
que na verdade nada tem de positivo, pois 
embora  o Instituto Camões tenha coloca-
do nos EUA, Venezuela, Canadá, Austrália 
e Nova Zelândia, países com ensino de 
responsabilidade local, indivíduos com 
esse título, a missão dos mesmos reduz-se 
a  vender os manuais de deficiente quali-
dade e um certificado que, se na Europa 
pouco valor tem, nos países em questão 
está próximo do zero.

Isto além de enviarem para Portugal 
números de professores e alunos que nin-
guém sabe se correspondem à realidade e 
que na verdade nem deveriam figurar em 
lado nenhum, pois se o nosso país não 
remunera os docentes também não lhe 
compete efetuar a contagem os mesmos. 

Elogiar um processo deste tipo dei-
xa dúvidas, tanto quanto à idoneidade de 
quem o sanciona como de quem o louva.    

“Está tudo melhor  no EPE mas 
não pagamos nada, pelo contrário, 
vendemos!” 

Esta situação, apresentada como  me-
ritória, é  realmente uma vergonha  para 
todos os responsáveis, sinónimo da me-
diocridade, mesquinhez e tacanhez polí-
tica infelizmente reinantes.

Um dos melhores exemplos para 
o acima citado pode ser encontrado na 
Alemanha, onde  os estados da Renânia- 
Vestefália, Hessen, Baixa- Saxónia e Re-
nânia do Palatinado  oferecem, aos filhos 
dos trabalhadores portugueses, cursos e 
manuais gratuitos da sua língua de ori-
gem,custeados pelas instituições locais, 
enquanto que a entidade portuguesa exi-
ge pagamento de uns e de outros.

Uma vergonha, que  será em breve 
ainda maior, pois o estado de Hamburgo 
irá juntar-se à lista, tendo-se disponibili-
zado para proporcionar ensino gratuito 
do Português como língua de origem ou 
materna, com nota e certificação, tam-
bém gratuita, às crianças e jovens luso-
descendentes.

Entretanto, que faz a entidade portu-
guesa, além de exigir pagamento de pro-
pina e fazer propaganda de certificados 
sem valor? 

Completamente perdida no labirinto 
de contradições e inverdades  que criou, 
primeiro insistindo que seria melhor para 

os luso-descendentes aprender a sua língua 
materna como língua estrangeira, pois isso 
traria “dignificação” junto das entidades lo-
cais, apregoa agora uma chamada “língua 
de herança”, onde não está definido o que 
se vai ensinar e, muito menos ainda, aquilo 
que os alunos vão aprender.

Continuando por este caminho, os tão 
valorizados certificados irão classificar os 
conhecimentos dos alunos em Português 
Língua de Herança, seja lá isso o que for, 
segundo os parâmetros utilizados para lín-
guas estrangeiras e constantes no Quadro 
de Referência das Línguas Europeias.

Sem aprender História nem Geogra-
fia de Portugal, porque o tempo para tal já 
não chega, com manuais onde a gramática 
aparece apenas pela rama e a literatura não 
existe, com um certificado que não se sabe 
o que certifica , reduzidos tempos letivos, 
etc, o futuro do Português nas Comunida-
des como língua identitária afigura-se mui-
to incerto, estando tanto alunos como pro-
fessores estigmatizados pela inferioridade, 
pois enquanto os primeiros só podem ter 
ensino mediante pagamento, os segundos 
apenas se podem candidatar a lugares do-
centes em Portugal em prioridade inferior.

 O resultado? Noves fora, nada! 
Absolutamente.

Maria Teresa 
Nóbrega Duarte Soares
Secretária Geral do Sindicato 
dos Professores nas comunidades 
Lusíadas

COMUNIDADE / OPINIÃO

jetivo secreto desta reforma que jamais 
nenhum político terá a coragem de assu-
mir pública e abertamente? Em primeiro 
lugar, aproveitar o orçamento que estava 
previsto para o ensino de português para 
filhos de emigrantes (cerca de 38 milhões 
de euros em 2009) de modo a reforçar o 
ensino de português como língua es-
trangeira. E em segundo lugar, acabar 
progressivamente com o ensino de por-
tuguês para as crianças portuguesas que 
residem no estrangeiro.”

Pedro Rupio argumenta também que 
há um uso inadequado de números com 
o intuito de alegar estar em curso uma 
expansão do EPE: “quando nas Comuni-
dades, confrontamos os nossos políticos 
sobre o estado do EPE para filhos de emi-
grantes, respondem-nos que está tudo 
bem e tudo melhor, que o EPE está em 
”expansão”, que há perto de mil professo-
res no EPE e quase duas centenas de mi-
lhares de alunos! Só que essas referências 
dizem essencialmente respeito ao ensino 

de português como língua estrangeira, 
destinado a pessoas de nacionalidade 
estrangeira. Relativamente ao EPE para 
filhos de emigrantes, não há ”expansão”, 
há sim destruição”. 

O conselheiro eleito pela Bélgica re-
correu ainda a um conjunto de citações 
de Paulo Pisco para evidenciar uma in-
flexão nas ideias que defendeu, argumen-
tando que tal se terá devido a uma questão 
de oportunidade política “quando está na 
Oposição, diz uma coisa, quando está no 
Poder, diz o seu contrário”. Conclui que “a 
posição do Sr. Deputado Paulo Pisco sobre 
o EPE é infelizmente alimentada pelos 
muitos preconceitos que ainda existem 
em relação à Diáspora portuguesa. Mas 
ele não é caso único porque muita gente 
da nossa classe política e administração 
pública tem um conhecimento rudimen-
tar da realidade das Comunidades. Estão 
essencialmente preocupados com a ex-
pansão do ensino de português dirigido 
a pessoas de nacionalidade estrangeira, 

e à imagem do Sr. Deputado Paulo Pisco, 
desconhecem e desvalorizam a impor-
tância dos cursos de LCP para filhos de 
emigrantes.”.

A gravidade das alegações apresen-
tadas por Pedro Rupio mereceram, por 
sua vez, uma nova intervenção de Paulo 
Pisco, desta feita sob a forma de carta 
pública dirigida ao Conselho das Comu-
nidades Portuguesas. Esta pautou-se por 
acusações graves ao conselheiro belga 
que considera que “decidiu responder de 
forma pouco abonatória para a sua con-
dição de conselheiro das Comunidades, 
que além de ser um órgão de consulta 
do Governo é também um espaço onde a 
opinião de cada um é respeitada. Não me 
parece que este tipo de atitudes seja positi-
va para a imagem do Conselho das Comu-
nidades Portuguesas, que não é um órgão 
de combate às políticas do Governo, mas 
sim de consulta com um papel muito im-
portante junto das nossas comunidades e 
de ligação entre as autoridades locais e as 

instituições portuguesas.” 
No desenvolvimento da sua carta, o 

deputado faz uma análise política da evo-
lução do EPE, argumentando ter havido 
uma destruição da rede EPE pelo gover-
no PSD/CDS (2011-15) que deve ser con-
siderada na análise dos últimos 10 anos. 
Afirma também ser contra a propina, 
avançando que a sua posição foi indevi-
damente interpretada por Pedro Rupio. 
Avança ainda números que sugerem um 
crescimento do número de alunos pro-
jectado para este ano face ao anterior, pe-
dindo o benefício da dúvida para o actual 
governo “que assume que vai continuar a 
haver mais meios para que haja mais alu-
nos a aprender Português.”

Paulo Pisco sugere ainda que a pe-
tição ‘Português para Todos’ poderá ter 
sido assinada às cegas por alguns dos seus 
subscritores: “Manipulação haverá se ca-
lhar em relação a algumas pessoas que as-
sinaram a petição às cegas só porque pede 
ensino para todos”.
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CEPE Alemanha par-
ticipa na 7ª Edição do 
Concurso Internacio-
nal de Leitura (CIL) 
2019/2020

Em dezembro de 2019, o Camões 
– Instituto de Cooperação e da Língua 
(Camões, I.P.) declarou oficialmente 
aberta a 7ª Edição do Concurso Inter-
nacional de Leitura (CIL) 2019/2020 
que decorre, na rede de Ensino Portu-
guês no Estrangeiro (EPE), entre 2 de 
dezembro e o dia 6 de junho de 2020, 
data de realização da prova final, em 
Portugal. 

O Concurso Internacional de Lei-
tura (CIL) decorre nas instituições 
onde é ministrado o Ensino Português 
no Estrangeiro (EPE), em articulação 
com o Plano Nacional de Leitura 2027 
(PNL2027). Este concurso insere-se no 
Plano de Incentivo à Leitura (PIL) do Ca-
mões I.P. e tem como objetivos centrais 
estimular o treino da leitura e desenvol-
ver competências de expressão escrita e 
oral. Este concurso contribui, em simul-
tâneo, para a promoção da literatura de 
expressão portuguesa e para o desen-
volvimento de hábitos de leitura.

A Coordenação do Ensino Portu-
guês na Alemanha (CEPE Alemanha) 
far-se-á representar nesta 7ª edição 

do Concurso Internacional de Leitura 
através de 4 alunos inscritos nos cur-
sos de Língua e Cultura Portuguesas 
na Baviera.

À semelhança de anos transatos, 
a professora Sandra Neves incentivou 
os alunos Afonso Vitorino, 14 anos, e 
Beatriz Mendes, 13 anos, do curso de 
Weilheim in Oberbayern, e as alunas 
Yara Buschle, 13 anos, e Lia Busch-
le, 15 anos, do curso de Fürstenfel-
dbruck, a participarem na 7ª Edição 
do Concurso Internacional de Leitura. 
A CEPE Alemanha congratula os 4 par-
ticipantes e a professora Sandra Neves 

pela participação, desejando que um 
destes participantes chegue à final 
em Portugal.

Ainda no âmbito do Plano de Incen-
tivo à Leitura, e no ano letivo de 2018/ 
2019, a CEPE Alemanha promoveu, 
apoiou e dinamizou atividades que en-
volveram cerca de 1400 alunos, 80 pro-
fessores e 50 outros participantes. Com 
o objetivo de manter as metas alcança-
das, ou até mesmo aumentar as mes-
mas, no corrente ano letivo 2019/ 2020, 
o Camões I.P. irá oferecer novamente 
bibliotecas escolares a diferentes cursos 
de Língua e Cultura Portuguesas.

Projeto Native Scien-
tist no Ensino do Por-
tuguês na Alemanha 

O Native Scientist é um projeto social 
de educação para a ciência pensado espe-
cificamente para as crianças portuguesas 
e lusodescendentes. Nascido em 2012, o 
Native Scientist tem como objetivos in-
centivar e promover a aprendizagem da 
língua portuguesa, desenvolver compe-
tências de compreensão e produção oral, 
despertar o interesse dos alunos para as 
diferentes áreas do conhecimento, em 
especial para a ciência e tecnologia, e 
aproximar as crianças portuguesas dos 
investigadores e profissionais graduados 
portugueses.

A ideia do projeto surgiu durante o 
evento LUSO2012 (conferência anual da 
Portuguese Association of Researchers 
and Students in the United Kingdom - 
PARSUK). A ideia passou a projeto piloto, 
implementado primeiramente pela PAR-
SUK e, dado o sucesso e elevado potencial, 
o projeto Native Scientist nasceu.

Na Alemanha, o projeto Native Scien-
tist, em estreita articulação com a Asso-
ciação de Pós-Graduados Portugueses na 
Alemanha (ASPPA), tem vindo a colaborar 
nos últimos anos com a CEPE Alemanha.

Este ano, e sem exceção, a CEPE Ale-
manha já se encontra a articular com o 
Native Scientist com o objetivo de realizar 
um total de 5 workshops para os alunos 
inscritos nos cursos de Língua e Cultura 
Portuguesas, nomeadamente em Berlim, 
a 23 de março, em Hamburgo, 23 de abril, 
Hofheim am Taunus, 27 de abril, e Man-
nheim, 5 de maio.

Através desta cooperação, preten-
demos continuar a estimular o interesse 
pelas ciências e pela língua portuguesa.

Assinatura de Proto-
colo de Cooperação 
entre Camões, I.P. e 
Universidade Técnica 
de Munique / TU Mün-
chen 

Foi assinado, no dia 16 de janeiro, 
na Embaixada de Portugal em Berlim, o 
Protocolo de Cooperação com a Universi-
dade Técnica de Munique.

Na cerimónia participaram o Embai-
xador de Portugal na Alemanha, Dr. João 
Mira Gomes, que representou no ato o 
Presidente do Camões I.P., Embaixador 
Luís Faro Ramos, e a Diretora do Centro 
de Línguas da Universidade, Dra. Denise 
Lichtig, que assinou o Protocolo por par-

te da Universidade, em representação do 
Magnífico Reitor, Professor Doutor Tho-
mas F. Hofmann.

O Protocolo estabelece condições 
para a divulgação da língua portuguesa 
e das culturas dos países lusófonos, atra-
vés da oferta de estudos relativos à língua 
Portuguesa e culturas de expressão por-
tuguesa, de modo a proporcionar a pro-
fessores e alunos meios que permitam o 
aprofundamento dos seus conhecimen-
tos nessa área.

São agora 14 as universidades alemãs 
com as quais o Camões I.P. tem instru-
mentos de cooperação - Aachen, Berlim 
(Humboldt e Freie), Chemnitz, Colónia, 
Göttingen, Hamburgo, Heidelberg, Leip-
zig, Mainz, Marburgo, Munique, Rostock 
e Saabrücken.
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A Turíngia, que com os seus 2,1 
milhões de habitantes é um dos 
mais pequenos estados federa-

dos alemães, tomou conta da actualidade 
política alemã, com o resultado inespe-
rado da eleição do líder do governo esta-
dual que teve lugar no passado dia 5 de 
Fevereiro. 

Esta eleição coube aos deputados 
que compõem o parlamento escolhido 
nas eleições legislativas de 27 de Outu-
bro do ano passado. No Outono, o par-
tido Die Linke (A Esquerda), do então 
chefe do governo estadual, Bodo Rame-
low, e cuja governação foi sustentada 
por uma maioria formada com o SPD 
e com Os Verdes, foi o partido mais vo-
tado. Contudo, os resultados dos seus 
parceiros de coligação não foram sufi-
cientes para garantir a reedição de um 
governo com maioria. O escrutínio fi-
cou igualmente marcado por um gran-
de impulso da AfD (Alternativa para a 
Alemanha) naquela região, tendo sido o 
segundo partido mais votado.

De acordo com a constituição esta-
dual da Turíngia, o líder de governo é elei-
to através de uma votação parlamentar 
secreta. Caso um dos candidatos que se 
apresente à votação não obtenha a maio-
ria absoluta nas primeiras duas votações, 
será eleito aquele que obtiver o maior 
número de votos na votação seguinte. A 
cada ronda podem apresentar-se sempre 
novos candidatos.

Mesmo tendo sido impossível cons-
truir uma maioria previamente à eleição, 
após meses de negociações locais infru-
tíferas, particularmente atendendo a ne-
nhum partido ter querido governar com 
a AfD e de a CDU se recusar aliar com a 
extrema-esquerda, havia a expectativa de 
eleger um governo minoritário Linke-S-
PD-Verdes (commumente referido como 
Rot-Rot-Grün, de acordo com as cores 
partidárias). 

Às duas primeiras rondas de vota-
ção apresentaram-se Bodo Ramelow, 
com o apoio dos seus parceiros de co-
ligação, e Christoph Kindervater, inde-
pendente com o apoio da AfD. Não ten-
do nenhum obtido a maioria absoluta, 
como antecipado, houve lugar a uma 
terceira votação. À terceira votou-se 
apresentou-se também Thomas Kem-
merisch, líder parlamentar do FDP (par-
tido liberal), que já tinha anunciado que 

o faria caso não houvesse uma votação 
conclusiva nas duas primeiras votações, 
num sinal de tentativa de construção de 
uma maioria ao centro. Na terceira vo-
tação houve, portanto, três candidatos a 
votos. Contrariamente ao que se pudes-
se prever, nessa terceira votação, a AfD 
decidiu votar no candidato do FDP, não 
dando nenhum voto ao candidato que 
apresentou – facto inédito na história 
alemã. Fruto dessa movimentação, a 
que se juntaram os votos da CDU, Tho-
mas Kemmerisch acabou acabou eleito 
líder do governo estadual, anunciando a 
intenção de criar uma equipa ao centro, 
com tecnocratas e membros de outros 
partidos. 

O comportamento da AfD inseriu-
-se na sua estratégia de ‘construção des-
trutiva’, assim designada pelo teorista 
de extrema-direita Goetz Kubitschek‘ e 
que consiste em procurar minar o sis-
tema democrático através do uso das 
regras que ele próprio estabelece. A de-
cisão secreta e inesperada de votar num 
candidato que não o seu levou a que, 
pela primeira vez na História da Alema-
nha pós II Guerra Mundial, o líder de 
um governo regional fosse eleito graças 
aos votos da extrema-direita, bem como 
pela primeira vez facções moderadas 
e radicais votassem concertadas neste 
tipo de eleição.

O sucedido foi entendido como a que-
bra de uma linha vermelha da política ale-
mã: a não cooperação, a qualquer nível, 
com a extrema-direita. Tendo a eleição de 
Kemmerisch vista de imediato como uma 
eleição apoiada pela AfD, surgiram ondas 
de choque por toda a Alemanha, com a 
chanceler Angela Merkel a qualificar o su-
cedido como ‘um acto imperdoável’. Três 
dias depois de eleito e face ao que seguiu, 
Thomas Kemmerisch demitiu-se.

CDU em descalabro
A crise na Turíngia foi a gota água 

para a liderança de Annegret Kramp-Kar-
renbauer ou AKK, como passou a ser co-
nhecida a sucessora de Angela Merkel na 
liderança da União Democrata-Cristã 
(CDU, conservadora), em dezembro de 
2018, com a missão de unir o partido e 
vencer eleições, mas a escassa vantagem 
(25 votos) que obteve então sobre o ad-
versário, o "anti-Merkel" Friedrich Merz, 
mostrou desde logo a enormidade dessa 
tarefa. Se o conseguisse, era muito pro-
vável que AKK, 57 anos, sucedesse à ca-

rismática chanceler em 2021, para conti-
nuar o pesado legado político de Merkel, 
que foi líder da CDU 18 anos e é chan-

celer há 15.
Contudo uma série de derrotas elei-

torais nas europeias e regionais e persis-
tentes críticas dentro do partido, dividido 
entre uma ala mais centrista e uma outra 
mais conservadora, foram-na afastan-
do desse caminho. A eleição do líder de 
governo da Turíngia foi o mais recente 
episódio de divisão, em que a CDU local 
desafiou instruções explícitas da líder e 
rompeu o "cordão sanitário" contra a ex-
trema-direita, aceitando colaborar com a 
Alternativa para a Alemanha (AfD).

A invulgar intervenção de Merkel, 
que, durante uma visita à África do Sul, 
afirmou ser "indesculpável" um parti-
do democrático formar maioria com a 
extrema-direita para eleger um gover-
nador e que a situação tinha de ser re-
vertida, acentuou a falta de autoridade 

de AKK no partido.
Fonte do partido disse à Der Spie-

gel que AKK apontou posições ambí-

guas de membros da CDU relativamente 
à AfD ou ao partido A Esquerda (Die Lin-
ke) como razões para a demissão, reite-
rando a posição que assumiu desde que 
ascendeu à liderança de que alianças com 
estes partidos estavam excluídas.

Num claro sinal das divisões, AKK já 
tinha ameaçado demitir-se no congresso 
da CDU de novembro passado, em Leip-
zig (leste), onde centrou o discurso de 90 
minutos nas críticas internas à sua gestão 
e desafiou os opositores a candidatarem-
-se à liderança.

"Se são da opinião de que o caminho 
que quero fazer convosco não é o cami-
nho certo, então vamos dizê-lo claramen-
te: vamos parar já, hoje, aqui e agora", dis-
se nessa ocasião.

Kramp-Karrenbauer deixa o partido 
com menos de 30% nas sondagens e sem 

Xadrez político na Turíngia 
provocou uma crise política nacional
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um candidato para as próximas legislati-
vas, marcadas para outubro de 2021.

"Há uma crise em aberto. AKK per-
deu, por um lado, o controlo das bases 
do próprio partido no leste da Alemanha 
e, por outro lado, a confiança que tinha 
na chanceler. Angela Merkel comentou, 
quando visitava a África do Sul, a crise 

na Turíngia, condenando o que estava 
a acontecer. Foi também uma forma de 
condenar a atuação da própria AKK", re-
velou o analista político em declarações à 
agência Lusa.

Para von Alemann a demissão foi 
surpreendente, pelo menos nesta altura. 
"Ninguém esperava esta decisão, pelo 

menos não tão cedo, talvez no Verão ou 
no Outono, quando tivesse de ser escolhi-
do um candidato para chanceler", referiu.

"É muito negativo para o partido que 
esta situação se arraste até ao verão ou ou-
tono. AKK disse que, primeiro, vai ajudar 
a escolher um novo candidato do partido 
para concorrer às eleições legislativas do 
próximo ano. Só depois disso irá abandonar 
a liderança e será feita uma votação interna 
para escolher um sucessor. Esse processo 
vai ferir a CDU nos resultados", sustentou 
o professor da Universidade de Dusseldorf.

Kramp-karrenbauer, de 57 anos, 
assumiu a liderança da CDU em de-
zembro de 2018, depois de vencer com 
pouca margem o advogado Friedri-
ch Merz, um velho rival de Merkel, e 
Jens Spahn, atual ministro da saúde.

A estes dois nomes, juntam-se outros 
dois possíveis candidatos, Armin Laschet, 
primeiro-ministro da Renânia do Norte-
-Vestefália, e Markus Söder, líder do par-
tido irmão da CDU na Baviera.

"Acho que na verdade só há dois 
favoritos: Merz (mais à direita) e Las-
chet (mais moderado). São eles que têm 
o maior poder dentro do partido. Mas 
está tudo em aberto. Como é que vão es-
colher este novo líder? Talvez sujeitando 
todo o partido a votação, como fez o SPD, 
ou realizando um congresso, mas é difícil 
prever", considerou Ulrich von Alemann.

"Não sabemos se Merkel se irá afastar 
já este outono, dando a possibilidade ao 
novo candidato de enfrentar legislativas 
antes de 2021, ou se irá cumprir o man-
dato até ao final. Nesse caso, o candidato 
terá de esperar e esperar, e será um pouco 

como agora, em que AKK não conseguiu 
segurar o partido e Merkel fez o seu pró-
prio jogo", acrescentou.

"Se o novo líder for Laschet, ele pode 
trabalhar com Merkel. Se for Merz, isso 
dificilmente acontecerá e teremos uma 
nova crise porque aí será ele que conduzi-
rá a chanceler à demissão", explicou.

AKK era apontada como a pos-
sível sucessora de Merkel, chanceler 
há 15 anos. "Ela não está nada con-
tente com o rumo do partido e com 
a atuação de AKK.  Merkel considerou 
que AKK conseguiu lidar com algumas 
crises no interior da CDU, nomeada-
mente no Sarre, onde governou. Mas 
os problemas de Berlim e do país fo-
ram demasiado grandes para ela", con-
cluiu von Alemann.

Annegret Kramp-Karrenbauer, ca-
tólica, mãe de três filhos, é militante 
da CDU desde os 19 e tem quase 20 anos 
de experiência política, iniciada no estado 
de Sarre (oeste), onde foi chefe do gover-
no regional (2011-2018).

Embora não tenha tido o apoio expres-
so de Angela Merkel na ascensão à lideran-
ça, era considerada a favorita da chanceler, 
apelidada aliás de "mini-Merkel", que lhe 
abriu caminho nomeando-a secretária-ge-
ral da CDU em fevereiro de 2018.

Em julho passado foi nomeada 
ministra da Defesa, sucedendo a Ursu-
la von der Leyen, então escolhida para 
a presidência da Comissão Europeia, 
novas funções que lhe valeram críticas 
e elogios e foram vistas como uma ten-
tativa de se afirmar a nível nacional e 
internacional.

CC BY-SA 3.0 DE  - Olaf Kosinsky
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Miguel Szymanski

N o final dos anos 20 do século 
passado, Portugal transforma-
va-se numa ditadura e a demo-

cracia de Weimar na Alemanha entrava 
no seu estertor final para permitir em 
1933 a ascensão de Adolfo Hitler, nomea-
do chanceler pelas regras do regime. É 
importante não perder a memória.

No final do ano passado, um partido 
de extrema-direita elege o seu primeiro 
deputado em Portugal. E o seu líder, um 
populista e racista como ele vem nos livros, 
não se cansa de ameaçar que ambiciona ser 
a maior força política do país. Agora, o de-
putado Ventura candidata-se à presidência 
da república, para conseguir mais tempo de 
antena. Um megalómano ou uma ameaça à 
democracia como a conhecemos? Em 2013, 
a AfD na Alemanha, um partido que está a 
ser investigado pelas autoridades de Berlim 
por cultivar um discurso de ódio, não conse-
guiu eleger um único deputado.

Esta é uma breve cronologia da ex-
trema-direita em Portugal e na Alemanha 
em dez comentários que publiquei ao lon-
go dos últimos cinco anos.

Março 2016. ‘UNHEIL’ (infortúnio): a 
extrema direita, xenófoba e racista, entra 
hoje em passo de marcha vitoriosa para o 
parlamento em três estados federados na 
Alemanha: 15% em Baden-Württemberg, 
13% em Rheinland-Pfalz e 24% em Sach-
sen-Anhalt, onde se torna segundo parti-
do mais votado.

Maio 2017.  O Centro esvazia-se na 
União Europeia, os eleitores fogem para 
os extremos, para esquerda e, sobretudo, 
para a direita. Mas como o Centro ainda 
tem mais de 50% dos votos, festeja-se e ce-
lebra-se e a banda toca enquanto o navio 

se afunda. Quão ingénuos são os políticos 
ao Centro? Acham mesmo que uma AfD 
se deixa democratizar só porque a CSU e 
CDU lhe piscam o olho?

Setembro 2017. O erro é pensar que 
a mentalidade xenófoba apareceu ontem 
na Alemanha. Ou que 12,6% (o resultado 
da AfD nas eleições para o Bundestag) de 
alemães intolerantes, nacionalistas e xe-
nófobos é um valor elevado. A xenofobia 
esteve sempre presente na Alemanha. Dis-
simulada e nos bastidores. Os resquícios da 
mentalidade nazi são perceptíveis a cada 
esquina, são sombras permanentes. Agora 
a extrema-direita organizou-se debaixo de 
um novo chapéu e os seus primeiros cem 
deputados entram no Bundestag. Mas se 
contarmos com os que estão dissimulados 
nas fileiras da CSU, da CDU e dos outros par-
tidos são muitos mais.

Dezembro 2017. Qual o próximo pas-
so depois da extrema-direita entrar no 
governo austríaco? Resposta: um governo 
minoritário da CDU na Alemanha a go-
vernar com o apoio parlamentar da AfD, a 
extrema-direita neo-nazi. Pode acontecer 
nos próximos meses, quando se legislar 
sobre o direito ao reagrupamento familiar 
de refugiados (o SPD é a favor, a CDU e a 
AfD são contra). Depois da CDU governar 
uns anos com os apoios pontuais da AfD, 
deixará de ser inconcebível e inimaginá-
vel a extrema-direita governar também 
na Alemanha em coligação com o centro-
-direita. Era bom que fosse só um pesade-
lo. Infelizmente é um cenário realista.

Janeiro 2018. Björn Höcke, da ala mais 
radical da extrema-direita é português? "Ale-
mão ou português?", pergunta o conceitua-
do Frankfurter Rundschau no título. Um 
colectivo de artistas/activistas políticos põe 

em causa a "pureza germânica" de Björn 
Höcke, o mais radical, racista e xenófobo 
líder do partido da extrema-direita alemã 
AfD, e descobre-lhe marcadores genéticos 
lusitanos. Pouco mais que um faits divers, 
mas divertido visto de Lisboa. Depois de 
Durão Barroso, António Guterres, Salvador 
Sobral, Mário Centeno e Cristiano Ronaldo 
no palco internacional, agora, uma espécie 
de 'português' no papel de Hitler de bolso da 
política alemã. Esperemos que Belém não 
leia a notícia, se não Höcke não escapa à 
obrigatória selfie com Marcelo, com direito 
a abraço, medalha ao peito e comenda.

Maio 2019.  A 'der-
rota' dos populismos e 
da extrema-direita nas 
eleições europeias evo-
ca o percurso do NSDAP 
ao longo de sete elei-
ções nos anos 20 e 30. O 
partido de Hitler come-
çou com 6% dos votos, 
foi primeiro ignorado, 
depois ridicularizado 
e em 1930 'estagnava' 
- como escrevia a im-
prensa do centro e da 
esquerda - nos 18%. Em 
1933 obteve 43,9% dos 
votos. O resto é história.

Outubro 2019. A 
Cofina (Correio da Ma-
nhã e a CMTV), o grupo 
de comunicação que deu 
leitores e espectadores, 
audiência e adeptos ao 
patético líder do partido 
de extrema-direita ‘Che-
ga’, vai controlar agora 
um segundo canal de 
televisão nacional. Ra-
zão para ficarmos preo-
cupados, não tanto com 
este novo e caricato de-
putado, mas com o efeito 
multiplicador.

Novembro 2019. Um breve período 
de nojo. Depois dos resultados das eleições 
no pequeno estado federal de Turíngia, há 
pouco mais de uma semana, surgem agora 
os primeiros políticos da CDU (partido da 
chanceler Merkel) a exigir publicamente 
uma 'aproximação' à AfD, o partido de extre-
ma-direita, xenófobo e com uma ala cripto-
-nazi que ganha cada vez mais peso.

Fevereiro 2020. Era uma questão de 
tempo até o primeiro Governo na Ale-
manha ser eleito com os votos e o apoio 
da extrema-direita. Aconteceu ontem no 
pequeno estado federal da Turíngia: um 
político neo-liberal forma governo com 
os votos da CDU e da AfD (apesar da CDU 

e do FDP se terem rapidamente distancia-
do deste atentado à democracia, abriu-se 
o caixa das alianças políticas sujas).

Fevereiro 2020. ‘Demóniocrata’: Num 
jogo de palavras que junta ‘demónio' e 'de-
mocrata' e numa só, a revista Der Spiegel, 
a mais vendida na Alemanha, põe na capa 
um dos homens fortes e ideólogos do par-
tido de extrema-direita AfD. Björn Höcke 
lidera a ala radical de um partido naciona-
lista, populista e, na essência, de extrema-
-direita. Este homem é classificado pelos 
próprios serviços de segurança interna 

da Alemanha como um xenófobo e ra-
cista que recicla a linguagem de ódio do 
III Reich. Apesar da abordagem crítica a 
revista acaba por funcionar como ins-
trumento de propaganda: o que a revis-
ta aponta como negativo é publicidade 
a todo um programa. Com estas capas 
não se exorcizam demónios. Com es-
tas mensagens o nazismo sai das cer-
vejarias para entrar novamente nos 
salões e na casa das pessoas. Afinal, 
de acordo com a capa, este político é 
ou não pelo menos meio democrata? 
E a extrema-direita, diz a capa, pouco 
mais é do que um pequeno erro orto-
gráfico no ditado democrático.

Nossa Senhora 
do Esquecimento 

e Herr Alzheimer

©Kardo
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N ão é preciso afastar-se muito da 
Münchner Freiheit, no coração 
da capital da Baviera, para che-

gar a um canto bem português e, hoje em 
dia, também brasileiro, que foi recente-
mente objecto de distinção pela cidade 
de Munique. 

Na  “Made in Portugal & Brasil” é-se 
recebido de forma bem vivaz pela orgu-
lhosa senhora Conceição, que enveredou 
pelo empreenderorismo no retalho em 
1998. A experiência e sucesso que o ma-
rido, Bernardo dos Reis, havia acumulado 
no restaurante “Tejo”, foram um precur-
sor da decisão de abrir uma “lojinha”. No 
restaurante, entre referências e a clientela 
leal, já havia sempre quem perguntasse 
pela possibilidade de adquirir produtos 
para levar, um garrafão de vinho, um 
chouriço...  

Observando a procura do mercado 
e os vendedores de produtos portugue-
ses porta-a-porta que sempre houve, 
identificaram uma oportunidade, que 
se conciliou com a chegada dos filhos 
do casal. Desta forma, começando “de-
vagarinho”, juntando “umas poucas coi-
sas”, inicialmente abrindo apenas entre 
as 15 e as 19h, a senhora Conceição foi 
criando a filha e trabalhando na loja, 
acabando por decidir não voltar ao em-
prego anterior.

Aos poucos, acabaram por aumentar 
a oferta e a crescer no espaço, passando 
a abrir todos os dias a partir do segundo 
ano de actividade e mudando-se para uma 
loja maior e com mais luz. Ao início ven-
diam alguns produtos portugueses e não 
tinham comida quente, só algumas coi-
sas previamente confeccionadas, como 
entradas e alguns fritos. Um aumento 
de renda há cinco anos precipitou a alte-
ração do conceito, levando a introduzir 
almoços e bar, num canto que ganhou 
projecção na loja.

O crescimento da população brasi-
leira na cidade foi outro determinante na 
evolução do comércio que desenvolvem. 
Hoje a loja tem tanto de português como 
de brasileiro. Sempre haviam tido alguns 
produtos brasileiros, como farinha, gua-
raná e goiabadas. À medida que mais bra-
sileiros surgiram à procura do bacalhau 
e de outras coisas, foram melhorando a 
oferta à medida que novas coisas iam sen-
do pedidas. Também a nível de comida, 
começaram a integrar mais elementos 
da cozinha brasileira no menu, tendo 
feijão todos os dias, carne e feijoada bra-

sileira ao Sábado.
O crescimento da população brasileira 

balanceou, primeiro, a queda na população 
portuguesa em Munique, especialmen-
te no período após a introdução do Euro 
(moeda) e, segundo a alteração dos hábitos 
dos portugueses. Apesar de terem voltado 
a ser mais na última década, “quem é que 
vai cozer uma pescada? Ninguém. Fazer 
rissóis? Não, levam já prontos” conta a se-
nhora Conceição. Ademais, há a oportuni-
dade de se ir a Portugal mais regularmente, 
afastando a saudade, isto além dos hábitos 
de consumo e poupança terem mudado. 
“Antigamente, era aquele português que vi-
nha para trabalhar, poupar, comer em casa, 
fazer as compras da semana, do mês, levar 
a pescada e o bacalhau.. hoje em dia quem 
é que leva isso? Muito poucos. As pessoas 
comem mais fora”, relatou-nos a dona do 
estabelecimento.

Não só de clientes portugueses e bra-
sileiros se faz o negócio, também bastantes 
alemães descobriram este estabelecimento 
e procuram-no mais. No entender da pro-
prietária, contrariamente ao que acontecia 
há 20 anos, hoje em dia há uma visibilidade 
e conhecimento da gastronomia portugue-
sa maiores, “hoje em dia, todo o mundo co-
nhece o pastel de nata, comidas portugue-
sas regionais, o queijo da serra”.

Ao negócio consolidado, reconheci-
do por todos aqueles que o conhecem, 
juntou-se o reconhecimento externo 
da cidade de Munique, que laureou a 
“Made in Portugal & Brasil” e os seus 
proprietários, com um dos cinco galar-
dões atribuídos na décima edição do 
prémio “Phönix” e que foram entregues 
no passado dia 3 de 
Dezembro. 

Este prémio des-
tina-se a distinguir ne-
gócios detidos por imi-
grantes, que a cidade 
considera terem uma 
contribuição relevante 
para a competitividade 
da cidade, ao enrique-
cerem o leque de bens 
e serviços prestados, 
criarem empregos e 
promovendo a inte-
gração. A atribuição 
do prémio resulta, 
primeiramente, da 
iniciativa dos proprie-
tários em submeter 
uma candidatura, que 
é depois analisada por 
um júri profissional e 
independente.

ECONOMIA

Loja portuguesa “Made in Portugal & Brasil” 
distinguida pela cidade de Munique
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Portugal Post Para muitos residentes no 
estrangeiro a estrutura orgânica do governo 
não é sobejamente conhecida, poderia con-
textualizar sucintamente a secretaria de Estado 
que encabeça?

Eurico Brilhante Dias Sou secre-
tário de Estado da Internacionaliza-
ção, trabalho com o senhor ministro 
dos Negócios Estrangeiros. Nós traba-
lhamos, essencialmente a frente ex-

terna: trabalhamos com as embaixa-
das, consulados, delegações da AICEP, 
com cônsules-honorários, como em 
Munique, que dá apoio à diplomacia 
económica. Aquilo que fazemos é di-
plomacia económica, em estreita rela-
ção com os nossos colegas do ministé-
rio da Economia, com o ministério da 
Agricultura, por exemplo na dimen-
são dos produtos agro-alimentares, 
com o ministério das Infraestruturas, 
por exemplo na dinamização da ofer-
ta dos portos portugueses: sem eles 

não era possível. Nós somos a frente 
externa da economia nacional, desta 
feita no ministério dos Negócios Es-
trangeiros, que é a frente externa do 
Estado português, cobrindo desde a 
dimensão política, às comunidades, 
aos assuntos europeus, mas também a 
promoção de Portugal como território 
de acolhimento de investimento e de 
exportação de bens e serviços.

PTP Qual a impressão com que ficou da 
ISPO e da participação portuguesa nesta feira?

Entrevista com o secretário de Estado da Internacionalização, 
Eurico Brilhante Dias

“A presença portuguesa em feiras tem sido cada vez mais forte, mui-
to pelo grande trabalho de inovação e qualificação da oferta que as em-
presas portuguesas têm desenvolvido nos últimos anos”

ECONOMIA
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A feira internacional de artigos 
de desporto e moda desportiva, 
ISPO - Internationale Fachmes-

se für Sportartikel und Sportmode – a 
maior do mundo deste sector, visitada por 
mais de 80.000 profissionais do sector, 
teve a sua quinquagésima edição este ano 
em Munique, entre 26 e 29 de Janeiro. Foi 
uma oportunidade para celebrar a lon-
gevidade e apostar no futuro, assumindo 
que uma vida activa deve ser a resposta à 
passividade perante os grandes desafios 
económicos, sociais e ecológicos, deven-
do integrar o ambiente e o estilo de vida 
com a sociedade.

Foram 40 os expositores portugue-
ses que rumaram este ano a Munique: 
27 empresas expuseram nas duas ilhas 
“Sport Textile Village from Portugal”, 
organizadas pela Associação Selectiva 
Moda em parceria com o Citeve. Além 
destas, outras empresas portuguesas 
apostaram na sua visibilidade através 
de stands individuais nesta edição da 
ISPO, numa oferta que abrangeu ves-
tuário, peúgas e calçado desportivo, 
malhas e acessórios têxteis, e até mes-
mo equipamento de surf e pavimento 
desportivo.

Na edição 2020 Portugal conquis-
tou não só espaço, através da presença 
de 3 ‘ilhas’ portuguesas, como tam-
bém aumentou o número de amostras 
selecionadas para o concurso ISPO 
Textrends 2020:  foram expostas 24 
amostras portuguesas nesta platafor-
ma de produtos têxteis inovadores, 
materiais e acessórios, para o des-
porto. A empresa A. Sampaio foi res-
ponsável por um total de 9 amostras 
selecionadas (4 das quais atingiram 
o TOP10), a Gulbena Têxteis por 7, a 
LMA com 6 e, por fim, a RDD e a Tin-

tex Textiles com uma cada.
Ao PT Post, Mário Jorge Machado, 

presidente da ATP – Associação Têxtil 
e Vestuário de Portugal – , que integra 
a Associação Selectiva Moda referiu 
que “há tudo um mindset, toda uma 
nova forma de pensar, de fazer, em 
que estas empresas deste sector que 
aqui estão presentes estão a mostrar 
que em Portugal se faz bem e com ino-
vação. Há empresas que têm investido 
fortemente na inovação, sustentabi-
lidade, formação e no design. Este 
tipo de investimento tem permitido 
que Portugal, ao longo destes últimos 
anos, venha a crescer continuada-
mente no sector têxtil e de vestuário, 
nomeadamente nas suas exportações. 
É um trajecto que tem dado resulta-
dos: as empresas e as equipas conse-
guiram percepcionar e ter a visão de 
que o mercado está a procurar produ-
tos mais sustentáveis, mais inovativos 
e com mais performance”. 

O dirigente associativo acrescen-
tou que tal “está ligado à criação de 
valor acrescentado:  quem compra 
produtos com mais performance, 
com mais inovação, é alguém que está 
disposto a pagar mais por esse valor 
acrescentado as peças têm. Isto ape-
sar de, na indústria, estarmos a conse-
guir trazer a inovação e a sustentabili-
dade para valores muito próximos dos 
de uma peça normal: tem sido feito 
investimento em termos de capacida-
de, de ter ganhos de produtividade e 
ganhos em termos de desenho de pro-
duto, permitindo que as diferenças se-
jam cada vez menores”.

Três start-up portuguesas fo-
ram seleccionadas para integrarem 
a aldeia “ISPO Brandnew “, que é um 
concurso para empresas internacio-
nais de start-up ligados ao desporto: a 

Sockapro, orientada aos profissionais 
de futebol, apresentou uma meia com 
um sistema que permite incorporar 
a caneleira e que já está patenteada 
para toda a Europa; a empresa Van der 
Waal lançou em Munique o Surf Grip, 
uma solução mais prática e ecológica 
em relação ao habitual wax (cera) que 
é colocado nas pranchas; e a marca 
Brusco, recentemente apresentada 
em Portugal e onde despertou o inte-
resse da organização da ISPO, trouxe 
o oceano atlântico na bagagem e apre-
sentou equipamento de surf “made 
em Portugal”. O PT Post esteve à con-
versa com José Diogo Areia, CEO da 
‘Brusco’, para perceber melhor o pro-
duto e que os incentivou a ir à feira 
em Munique.

A marca ‘Brusco’ foi inspirada pelo 
Atlântico, no qual o gerente vê um po-
tencial enorme em termos de ondas. 
Antigamente, o surfista profissional 
europeu tinha de ir para o Hawai, para 
a Austrália e Indonésia para provar 
que tinha valor. Hoje em dia, especial-
mente com a Nazaré e Peniche, isto al-
terou-se, havendo até muitos surfistas 
a irem para Portugal. Na Nazaré trei-
nam os melhores surfistas mundiais 
e há uma identidade de surf maior 
na Europa. O mercado não é grande e 
ainda não é tão atractivo com o mer-
cado australiano ou norte-americano, 
mas está a crescer bastante e os olhos 
do mundo começam a estar postos na 

Europa e em Portugal. Perante isto, 
estando já envolvidos com o surf, foi 
natural criarem uma marca dentro do 
próprio país, desenvolvida em coo-
peração com atletas portugueses e 
europeus, focada na performance e 
preocupada com a sustentabilidade. 
A Munique trouxeram as suas ‘caudas’ 
anti-derrapantes.

José Areia adiantou terem vindo 
à ISPO para perceber o potencia da 
feira e, de certa forma, encontrar 
clientes. Contou terem sido aborda-
dos por vários profissionais do sec-
tor, embora seja difícil distinguir o 
entusiasmo do momento e a concre-
tização de negócios que se seguir. Ti-
veram contactos de lojas alemãs e fo-
ram abordados por distribuidores de 
fora da Europa, nomeadamente de 
para distribuição na América do Sul 
e para a África do Sul, que entende 
poderem ser bastante interessantes, 
porque na impossibilidade de con-
seguir chegar a todo o lado, é bom 
ter distribuidores para ajuda a cres-
cer. O gerente referiu estar à frente 
de uma empresa que tem crescido 
organicamente e a vantagem de ter 
distribuidores seria permitir ter um 
crescimento mais alavancado, visto 
eles comprarem stock. Nesta hou-
ve ainda espaço para encetar ainda 
contactos para estabelecer parce-
rias, por exemplo com uma marca 
de snowboard.  

Inovação portuguesa na maior 
feira mundial de desporto 
e moda desportiva

@ ISPO München
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EBD Os responsáveis da feira es-
tão muito contentes com a participa-
ção portuguesa, não só numerosa, 
como cada vez mais de reconhecida 
qualidade. Aliás, os portugueses, em 
geral, hoje no mundo, são reconhe-
cidos como gente não só de trabalho, 
mas como gente que oferece produtos 
e serviços com elevado valor acres-
centado. Nesta feira, tão exigente do 
ponto de vista técnico e tecnológico 
– estamos a falar de bens têxteis, mas 
com muita tecnologia incorporada –, 
Portugal tem 40 empresas, tem 3 start-
-up com produtos inovadores.

PTP 3 entre os 50 new comers (empresas 
emergentes)... 

EBD É muito interessante o res-
ponsável dessa área, um alemão, di-
zer-me que durante 15 anos não houve 
empresas portuguesas nesta secção, 
depois começou a aparecer 1, 2 e, este 
ano, temos 3 pela primeira vez, o que 
é muito significativo; porque significa 
que, em grande medida, as empresas 
portuguesas estão aqui presentes por 
aquilo que as distingue, por soluções 
novas e inovadoras, e isso é uma gran-
de valorização do saber fazer portu-
guês, da inteligência portuguesa e da 
força de trabalho portuguesa. E, num 
país como a Alemanha, que conhece 
Portugal de várias formas, mas que 
também conhece Portugal pela sua co-
munidade, os seus imigrantes, muito 
reconhecidos pela sua capacidade de 
trabalho, hoje é bom perceber que so-
mamos outras dimensões e que, a essa 
enorme capacidade de trabalho, que 
é também muito reconhecida pelos 
alemães que investem em Portugal, 
é hoje também um reconhecimento 
que se estende à nossa capacidade de 
saber fazer.

PTP Como é que perspectiva a evolução 
do crescimento em valor acrescentado das 
nossas empresas?

EBD Nós atingimos um valor re-
corde em 2019, teremos ultrapassado 

os 90 mil milhões de euros e estare-
mos mais perto dos 44% do peso das 
exportações no PIB. A Alemanha é 
um grande mercado, é o nosso tercei-
ro maior cliente depois de Espanha e 
Franca. As exportações para a Alema-
nha têm crescido em vários sectores, 
é evidente que o sector automóvel tem 
um grande peso, mas exportamos de 
forma diversificada para a Alemanha, 
onde queremos continuar a crescer. O 
trabalho colectivo que fazemos para 
mostrar a oferta portuguesa tem tido 
resultados, assim como o de captação 
de investimento: há cada vez mais ale-
mães a investir em Portugal. Vivemos 
um bom momento, mas para lhe dar 
continuidade temos de continuar a 
investir nesta visibilidade de Portu-
gal como uma economia moderna, de 
produtos de elevado valor acrescenta-
do. E o que esperamos é que a Alema-
nha em 2020 volte a dar um contributo 
positivo para o crescimento das ex-
portações portuguesas.

PTP Já conhecia esta feira?
EBD Esta em particular, não. A 

presença portuguesa em feiras tem 
sido cada vez mais forte, muito pelo 
grande trabalho de inovação e qua-
lificação da oferta que as empresas 
portuguesas têm desenvolvido nos úl-
timos anos.

PTP Entende que a participação em feiras 
ainda é uma forma relevante para chegar a no-
vos mercados?

EBD É, porque quando se vem a 
Munique a uma feira como esta, não 
se vem a pensar em encontrar ale-
mães. Vem encontrar-se importadores 
de muitos sitios do mundo. Os núme-
ros da organização dizem que 85% dos 
participantes não são alemães: basta, 
aliás, passear pela feira para perceber 
a presença de asiáticos, europeus de 
várias proveniências, e até do Brasil 
– durante a nossa visita encontrámos 
uma grande delegação brasileira li-
derada por um ministro. Percebe-se 

perfeitamente que se vem a esta feira 
como uma grande feira plataforma. 
Aliás, as feiras na Alemanha são sem-
pre grande feiras plataforma, e esta 
não é excepção.

PTP Portugal tem tido uma presença 
continuada na ISPO, uma participação que já 
vai em 10 anos... 

EBD Não se investe numa feira 
uma vez. A continuidade é um ele-
mento decisivo, primeiro, para ter 
credibilidade: quando se vem a fei-
ras como esta, visitadas por profis-
sionais, que uma vez por ano se en-
contram neste espaço, é importante 
perceber que não há um toca e foge 
(que é uma expressão bem portugue-
sa), mas sim que as empresas vêm, 
investem na feira, investem na sua 
notoriedade e investem no relacio-
namento com potenciais clientes, 
que passam uma, duas vezes e à ter-
ceira sentam-se a mesa para nego-
ciar, porque percebem que a empre-
sa é credível, que investe de forma 
continuada. Ninguém faz negócios 
com quem não tem confiança. Essa 
confiança é construída com uma 
participação continuada, e é por isso 
que Portugal é hoje visto como par-
ceiro confiável.

PTP Para as empresas portuguesas e 
para a realidade do mercado português, crê 
que a participação nestas feiras fosse possível 
sem comparticipação pública?

EBD Não, é evidente: compartici-
pação europeia e portuguesa, nós por 
cada euro que se investe numa feira 
destas, cinquenta cêntimos são de 
apoio público, no quadro dos fundos 
europeus para o desenvolvimento re-
gional, que são articulados pelo gover-
no, entre o governo central e as várias 
administrações de natureza regional. 
É um forte investimento publico em 
algo que para nós é central: o país pre-
cisa de se internacionalizar, precisa de 
mais exportações e, por isso, temos de 
apoiar quem exporta.

PTP E como é que os outros países se 
posicionam no que respeita a estes apoios 
públicos? 

EBD Nós utilizamos apoios e regi-
mes de auxílio do Estado compatíveis 
com o direito europeu. No nosso caso, 
acessíveis às empresas portuguesas, 
nos outros Estados também usam. O 
que faz a diferença não é o apoio pú-
blico, é a iniciativa das empresas. Mas 
sem apoio público, muitas vezes não 
as conseguimos levar e não consegui-
mos que elas façam as aproximações 
a novos mercados. E como nós preci-
samos de alargar a base exportadora, 
estes apoios são fundamentais para 
continuar esse trabalho.

PTP Qual entende ser o papel da rede da 
diáspora portuguesa na promoção do investi-
mento e exportações?

EBD Crucial. Nos trabalhamos 
muito com as comunidades. Os inves-
tidores da diáspora, aqueles homens 
e mulheres que partiram de Portugal, 
mas que dinamizam pequenos negó-
cios, alguns de base agro-alimentar, 
alguns pequenos restaurantes, outros 
pequenos negócios que importam ma-
teriais de construção portuguesa, são 
grandes embaixadores do país e são 
grandes motor das exportações por-
tuguesas. Aqui na Alemanha, mas se 
for ao Brasil, Canadá, França, perce-
berá que há emigrantes portugueses 

que, muito bem inseridos nas suas co-
munidades locais, continuam a levar 
Portugal no coração e a puxar pelas 
exportações portuguesas. Um dia tal-
vez se faça um estudo para perceber 
melhor, porque acho que todos perce-
bemos, que aquilo que se chama mer-
cado da saudade é um mercado dina-
mizado por empresários portugueses 
e que não levam só produtos agro-ali-
mentares, hoje também levam outros 
produtos. E esta melhor imagem de 
Portugal, esta imagem de um Portugal 
qualificado, dinâmico, com boas insti-
tuições de ensino superior, de investi-
gação, valoriza também os produtos 
que essa diáspora e que essas comu-
nidades vendem no exterior. E isso é 
um trabalho  colectivo que devemos 
continuar a fazer: se nós exportamos 
mais é porque também temos mais 
emigrantes portugueses a puxar por 
essas exportações.

@ ISPO München

@ ISPO München
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A Fruit Logistica em Berlim, uma 
das maiores do mundo com 78 
mil visitantes de 140 países, teve 

lugar mais uma vez em Fevereiro. A pre-
sença portuguesa centrou-se no stand da 
Portugal Fresh - Associação para a Promo-
ção de Frutas, Legumes e Flores de Portu-
gal, onde estiveram representadas 32 em-
presas, organizações e parceiros com um 
histórico de mais de dez anos de presença 
neste certame, tendo estado algumas ou-
tras empresas portuguesas presentes em 
stands próximos na proximidade deste.

A Alemanha, maior economia da Eu-
ropa, é o principal importador de frutas, 
legumes e flores da UE e o quinto destino 
das exportações portuguesas destes pro-
dutos, depois de Espanha (que lidera), 
França, Holanda e Reino Unido. A Alema-
nha passou de sétimo em 2010, para quin-
to maior destino, de 26 milhões de euros 
para mais de 104 milhões neste período, 
sendo um dos mercados prioritários para 
a Portugal Fresh. Gonçalo Santos Andra-
de, presidente executivo da Portugal Fre-
sh, sublinha: “A Alemanha é um destino 
estratégico para as exportações de frutas, 
legumes e flores e tem aumentado, todos 
os anos, a compra de produtos portugue-
ses, com destaque para os pequenos fru-
tos e para a pera rocha. Mas estas feiras 
internacionais são também um palco pri-
vilegiado para contactar clientes oriundos 
de outras geografias e para mostrar o po-
tencial da nossa produção, cada vez mais 
diversificada”. 

Foi na Fruit Logistica em Berlim que 
a associação deu os primeiros passos na 
estratégia de promoção internacional, 
em fevereiro de 2011. Até essa data, a 
participação das empresas era individual 
e, por isso, mais exigente ao nível do in-
vestimento. 

As vendas de frutas, legumes e flo-
res nos mercados externos duplicaram 
desde que a Portugal Fresh foi criada 
em 2010. As estimativas da associação 
para 2019 indicam que as exportações 
nacionais deverão ultrapassar os 1600 
milhões de euros, um crescimento de 
105% face aos valores de 2010, ano em 
que ainda não existia uma estratégia de 
promoção conjunta e as vendas para os 
mercados externos valiam 780 milhões 
de euros. Os produtos mais vendidos 
por Portugal nos mercados externos 
são os frutos vermelhos, as peras e 
as laranjas.

A presença portuguesa na edição des-
te ano foi acompanhada pela Ministra da 
Agricultura Maria do Céu Albuquerque, 
que se deslocou a Berlim para visitar as 
empresas. Marcaram também presença 
o Embaixador de Portugal na Alemanha, 
Francisco Ribeiro de Menezes, o Presi-
dente da Aicep, Luís Castro Henriques, 
e o Presidente da CAP, Eduardo Olivei-
ra e Sousa. 

Em declarações aos jornalistas, a 
ministra da Agricultura disse que “a po-
sição do governo português é reconhecer 
o papel das organizações de produtores 
para promoverem o sector e para promo-
verem o nosso país. Aquilo que vim aqui 
dizer foi que nos sentimos muito orgulho-
sos pelo trabalho ao longo de uma década 
que a Portugal Fresh tem vindo a fazer e 
que. Por via desta organização este sec-
tor praticamente me 10 anos duplicou as 
suas exportações”. Acrescentou que, ain-
da assim, “há muito ainda a fazer, espe-
cialmente do ponto de vista interno, para 
podermos produzir mais e melhor, para 
podermos aumentar as exportações, mas 
também para fazer uma coisa que é fun-
damental, que é diminuir as importações 
e, dessa maneira, podermos equilibrar a 
nossa balança comercial, que tem vindo 
a tender para o equilíbrio: de tal maneira 
que a cobertura das importações, hoje, é 
practicamente 90%”.

Referindo-se à globalidade do sec-
tor agrícola, Maria do Céu Albuquerque 
adiantou que “ Hoje estamos em mais de 
50 mercados com mais de 200 produtos. 
Temos mercados a serem trabalhados, 
na ordem dos 60, para duplicarmos o 
número de produtos colocados nestes 
mercados“. Questionada sobre a relevân-
cia do mercado alemão para o futuro, 
considerando o potencial de crescimento 
e atenção às questões relacionadas com 
as alterações climáticas e crescimento 
sustentável, a ministra avançou que os 
dois países estão “alinhados do ponto de 
vista dos procedimentos, daquilo que são 
os ideais para trabalharmos do ponto de 
vista da União Europeia em matéria de 
agricultura e alimentação. Aquilo que é a 
nossa expectativa é podermos continuar a 
alimentar este mercado que é importan-
te”. A titular da pasta da Agricultura disse 
ainda que “Há um sinal muito positivo da 
vitalidade, do dinamismo deste sector, da-
quilo que é o trabalho fundamental que 
os agricultores e associações estão a fazer 
para podermos dar sequência a uma po-
lítica agrícola comum, que sirva cada um 

dos seus estados-membro, respeitando a 
sua especificidade e criando produtos se-
guros, em quantidade e qualidade e que, 
ao mesmo tempo, sejam capazes de gerar 
rendimento ao agricultor, que estes sejam 
capazes de pôr esse produto no mercado 
a preços acessíveis ao consumidor e com 
uma tónica fundamental, que tem a ver 
com a garantia do uso eficiente dos nos-
sos recursos para garantirmos a sustenta-
bilidade da agricultura”.  

O Presidente da Aicep, Luís Cas-
tro Henriques, no curso da sua visita às 
empresas portuguesas presentes nesta 
edição da Fruit Logisitca, declarou ao PT 
Post que sectores como o horto-agrícola 
“são importantes, primeiro, porque têm 
contribuído bastante para o crescimento 
das exportações. Para ser prático, a evolu-
ção que fizeram, mais do que duplicar as 
exportações,  é importante para a nossa 
balança. Segundo acho que são também 
a prova como conseguimos focar em 
sectores tradicionais e primários e ter 
uma demonstração de modernidade e de 
conseguir competir com os melhores do 
mundo:  a apresentação das nossas em-
presas, aqui, compete com as melhores 
que estão à volta. É também um sinal do 
que é o país hoje em dia: concorre com 
os melhores do mundo no investimento, 
consegue exportar e ser competitivo pelo 
mundo fora”. Aparte o crescimento no 
volume, o dirigente público acrescentou 
o crescimento na escala de valor, referin-
do que “primeiro, estamos a acrescentar 
mais valor porque estamos sistemati-
camente a jogar em qualidade e isso é 
visível; segundo, está a começar-se a tra-
balhar, e cada vez mais, a diferenciação 
pela qualidade, mas também pela espe-
cialidade: veja-se o que se está a fazer com 
a laranja do Algarve, em que já é um pro-
duto diferenciado, porque é de qualidade 
superior. É esse trabalho que temos que 
fazer, até porque temos um país pequeno; 
portanto, de forma a crescer mais em ex-
portações e em valor, é exactamente pela 
diferenciação.

Parceria com o LIDL é âncora 
da dinâmica de crescimento 
que se criou

Durante a Fruit Logistica foram divul-
gadas as exportações portuguesas para o 
Lidl, fruto de uma parceria com a Portu-
gal Fresh iniciada em 2014 e estrutural 
para o crescimento alcançado. A título 
ilustrativo, desde março de 2019, e até à 
data, foram exportadas 18 mil toneladas 

de frutas e legumes portugueses, repre-
sentando um crescimento de mais de 
20% face ao ano anterior. No total, entre 
março de 2019 e janeiro de 2020, saíram 
de Portugal rumo ao resto da Europa, 
1052 camiões carregados com frutas e le-
gumes portugueses.

A Pera Rocha continua a ser um pro-
duto com grande recetividade nos merca-
dos europeus, particularmente em Espa-
nha, França, Inglaterra, Irlanda, Polónia 
e Alemanha, para os quais foram expor-
tadas um total de 10,7 mil toneladas. Só 
para a Alemanha foram exportadas 8 mil 
toneladas, estando esta fruta, símbolo na-
cional, disponível nas cerca de 3 mil lojas 
Lidl deste país. Em resultado da parceria 
iniciada em 2014, o Lidl Portugal e a Por-
tugal Fresh já exportaram mais de 48 mil 
toneladas de Pera Rocha para os merca-
dos europeus, das quais 32 mil toneladas 
unicamente para a Alemanha.

No seguimento da sua estratégia de 
apoio à produção nacional e promoção 
de produtos portugueses nos países onde 
está presente, o Lidl, em conjunto com a 
Portugal Fresh, ajudou também a expor-
tar um total de 2,9 mil toneladas de Couve 
Coração e 2,3 mil toneladas de Frutos Ver-
melhos para países como Polónia, França 
e Alemanha. Por sua vez, 1.9 mil tonela-
das de Melão chegaram França, Alema-
nha, Bélgica, Suíça, Suécia e Polónia.

Ainda referente a este ano, surgiu 
como novidade o arranque da exportação 
de Cenoura biológica para a Alemanha, 
estando a sua recetividade neste mercado 
em fase de avaliação. 

O Lidl Portugal anunciou também 
durante o evento o início da exportação 
de Citrinos do Algarve – laranjas -, sendo 
também a Alemanha o mercado inter-
nacional escolhido, que recebeu no dia 
anterior a primeira mercadoria. O Lidl 
Portugal é responsável pela compra de 
mais de 50% da produção destes Citrinos 
da região do Algarve – laranjas, limões e 
clementinas - certificada e IGP. 

Para Pierre Silva, diretor de Frutas & 
Legumes do Lidl Portugal, “a parceria que 
mantemos com a Portugal Fresh tem-nos 
permitido levar a frescura dos nossos 
produtos aos mercados onde estamos 
presentes, sempre assente no princípio 
de qualidade ao melhor preço, e tem atin-
gido resultados que se superam de ano 
para ano, comprovando o seu sucesso.” 
O responsável adianta ainda que “É um 
orgulho podermos apoiar os produtores 
portugueses, enquanto facilitadores da 

Exportações de fruta, legumes e flores 
mais do que duplicaram numa década
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exportação dos produtos nacionais, con-
tribuindo igualmente para o crescimento 
económico do país.”

Ao PT Post, o dirigente do LIDL carac-
terizou este crescimento como “um cres-
cimento sustentável e há que conseguir 
esse crescimento sustentável via qualida-
de”. Referiu, também, que“estamos sem-
pre à procura de novas oportunidades 
para fortalecer o volume de exportações”. 

No que respeita aos consumidores 
alemães e de outros mercados interna-
cionais para onde o LIDL exporta, Pierre 
da Silva considera que estes valorizam a 
qualidade, mesmo que a desconheçam 
ao início: “podem até não estar, num pri-
meiro momento, cientes da qualidade dos 
nossos produtos, mas basta comprarem 
uma, duas, três vezes que, rapidamente, 
e à semelhança do que aconteceu com a 
pêra-rocha e outros artigos, são eles que 
dão a resposta e que fazem com que estes 
números sejam o que são: já estamos há 5 
anos no mercado alemão e as vendas têm 
crescido”. Acrescenta ainda que “a úni-
ca forma de conseguirmos um trabalho 
sustentável é via qualidade e via presen-
ça regular, ou seja, o que tentamos fazer 
é exportar artigos com qualidade, como 
seja a pêra-rocha, a laranja do Algarve, 
os frutos vermelhos, e que estejam sem-
pre presentes nos nossos supermercados 
nos diferentes países, porque o cliente vai 
fidelizar-se pela qualidade e regularidade 
com que encontra o produto”. 

Por último, referindo-se à seguran-
ça sobre a durabilidade relacional que 
os agentes do sector podem depositar 
no LIDL Portugal, Pierre da Silva afirma 
que “a nossa política é uma política de 
compra, de parceria e sustentabilidade. 
Portanto, é uma política que se estende 
ao longo dos anos e que faz sentido pelo 

crescimento dos dois lados, quer do lado 
da produção, quer do nosso lado: o cresci-
mento tem de ser em conjunto. Daí haver 
essa confiança que a produção deposita 
em nós e que nós, ao mesmo, tempo tam-
bém depositamos na produção: é funda-
mental para o nosso sucesso”.

Por sua vez, Gonçalo Santos Andra-
de, presidente da Portugal Fresh, entende 
que “a parceria entre a Portugal Fresh e 
o Lidl, que teve início em 2014, tem sido 
de extrema importância para o setor das 
frutas, legumes e flores. O Lidl tem con-
tribuído para o enorme crescimento das 
exportações e o balanço que fazemos é 
muito positivo. Os elevados requisitos e 
exigências de qualidade, de serviço e de 
segurança alimentar, têm contribuído 
para um aumento da profissionalização 

das empresas exportadoras que estão, 
agora, muito melhor preparadas e com-
petitivas para enfrentarem o mercado, 
cada vez mais global. Esta parceria tem 
todas as condições para ser ainda mais 
reforçada, tendo em conta a diversidade 
e qualidade diferenciadora dos produtos 
portugueses.”

Novos produtos portugueses 
a caminho da Alemanha

A visita à Fruit Logistica é sempre 
uma oportunidade de descobrir, tam-
bém, novidades que não se esperam. Na 
visita deste ano, o PT Post descobriu a 
projecção da batata doce portuguesa, que 
desconhecia e, muito menos, a especifici-
dade da qualidade da batata doce produzi-
da na Comporta.

A Comporta fez um acordo de produ-
ção de variedades controladas de batata. De 
acordo com quem a representou na feira 
sectorial em Berlim, “a batata está com uma 
tal qualidade, que vínhamos com o objec-
tivo de fechar um, dois, três acordos, no 
máximo, e já superámos isso [no primeiro 
dia de feira], já podemos fechar a porta e ir 
embora”.  Sobre o interesse do mercado na 
batata doce, disse-nos que resulta do “facto 
da batata ser muito rica em vitamina, mais 
que a outra. Está a ser recomendada pela 
parte de médicos, todos estão a comunicar 
a batata doce como sendo de fácil  diges-
tão”. Até os ginásios querem comprar, para 
produto processado, mas a empresa com 
que falámos não mostrou interesse em se-
guir por aí.

Questionado sobre a relevância do 
mercado alemão, referiu-nos que “o ale-
mão está a mudar muitos hábitos, está a 
virar-se para a batata laranja. A Alemanha 
vê Portugal como um país de qualidade, 
ficaram surpreendidos por temos capaci-
dade de lhes dar essa batata. E eles vão ser 
relevantes, se calhar até nos vão transfor-
mar a nós, porque vão ganhar um share de 
provavelmente 30% na batata num curto 
espaço de tempo: na primeira campanha, 
o que é muito”. Contudo, a nível de merca-
do, “surpresa, surpresa é os EUA quererem 
importar a nossa batata. Eram eles que ex-
portavam para Portugal e, agora, são eles 
que querem a nossa para completar o inter-
valo da não produção deles:  nós estamos no 
contra ciclo deles, importávamos entre abril 
e agosto, quando a nossa batata não existia 
em termos de volume; eles de agosto até ja-
neiro/fevereiro não têm e isso é quando nós 
começamos a colher”. Conclui, dizendo que 
“é uma maravilha, toda a gente está conten-
te, foi o momento certo”.

Gonçalo Santos Andrade

@ Rodrigo Cabrita - REFRAME

Ministra da Agricultura Maria do Céu Albuquerque à conversa com Pierre da Silva (LIDL), 
acompanhada por Gonçalo Santos Andrade (Portugal Fresh) e Eduardo Oliveira e Sousa (CAP)
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D ezasseis empresas portuguesas 
do setor do mobiliário mostra-
ram na feira imm Cologne, na 

Alemanha, as novidades na qualidade do 
‘design’ e tecnologia que lhes permitem 
fazer frente à incerteza dos principais 
destinos das suas exportações. 

O setor, que “cresceu bastante e está 
agora numa fase de maturação”, olha com 
atenção para a instabilidade vivida em 
França, Espanha e no Reino Unido. Mi-
guel Pereira, responsável da internacio-
nalização da Associação Portuguesa das 
Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), 
revelou, em declarações à agência Lusa, 
que as empresas portuguesas equacio-
nam alternativas. 

“A instabilidade, não só política, mas 
social, afeta-nos pelas incertezas que 
acarreta. Em França, vamos ter agora 

uma feira em Paris, e já recebemos a in-
dicação da dificuldade de locomoção das 
pessoas. Corremos o risco de fazer uma 
feira essencial para as empresas portu-
guesas e os visitantes não terem forma de 
lá chegar por causa das greves”, afirmou. 
“As empresas continuam a fazer negócios 
com o Reino Unido, mas estão sempre an-
siosos, sem saber o que o ‘Brexit’ vai tra-
zer. É uma incógnita, mas há um receio 
muito grande”, acrescentou. 

“Estamos a tentar oferecer alterna-
tivas, quer de exposição, quer de ações, 
de outros mercados. (…) Estamos a ten-
tar cativar visitantes fora da Europa para 
que possamos dar esta opção às nossas 
empresas”, indicou Miguel Pereira, refe-
rindo-se aos mercados norte-americano 
e asiático. São mercados “que exigem 
mais, ao nível de investimentos, são mais 
longínquos, têm uma forma de trabalhar 
diferente, têm outras regras. Mas também 

são apelativos pela estabilidade que têm e 
pela avidez de produto, primeiramente 
europeu, e depois português, que já é 
muito bem cotado”, explicou o responsá-
vel pela internacionalização da APIMA. 

De acordo com os últimos dados ofi-
ciais avançados pela associação setorial, 
as exportações portuguesas de mobiliário 
e colchoaria aumentaram 2% nos primei-
ros nove meses de 2019, face ao mesmo 
período de 2018, somando 1.400 milhões 
de euros. 

“O setor está bem, passa sempre por 
picos, há sempre uma preocupação a 
pairar. Fala-se, nos últimos dois anos, de 
estarmos na iminência de uma nova cri-
se, mas o setor tem estado bem. Na crise 
de 2008, as empresas foram obrigadas 
a exportar. Agora, como já estamos nos 
mercados internacionais, estas oscilações 
já não são tão sentidas”, sublinhou Mi-
guel Pereira. 

Na imm Cologne, estiveram presen-
tes 16 empresas portuguesas, cinco de-
las apoiadas pela APIMA. Esta é a mais 
importante feira de móveis decoração de 
interiores da Alemanha, uma “referência 
no setor do ‘lifestyle’ e da oferta para a 
casa”, acrescentou o responsável. 

“O reconhecimento da qualidade das 
empresas portuguesas tem-se refletido 
na qualidade dos nossos espaços e dos 
negócios que temos conseguido fazer, o 
que faz com que tenhamos saído daquela 
obscuridade, de sermos vistos como um 
país muito pequenino, com umas ‘marca-
zinhas’ engraçadas, mas que não são nada 
do outro mundo. Já temos marcas com 
um grande reconhecimento e que são co-
locadas ao lado das principais referências 
do setor”, congratulou-se. 

A imm Cologne contou este ano com 
1.158 expositores de todo o mundo e qua-
se 150 mil visitantes de 145 países.

Lusa / TPP

P ortugal estreou, na maior feira 
internacional de artigos para casa 
e decoração, em Frankfurt, um 

‘stand’ conjunto, a representar uma co-
zinha, sala de estar e de jantar, decorado 
com peças das 86 empresas presentes. 

A participação portuguesa continuou 
este ano a aumentar na feira Ambiente, 
em Frankfurt, com a Associação Empre-
sarial da Região de Leiria (NERLEI), em 
parceria com a AICEP, a dinamizar, pela 
primeira vez, um ‘stand’ de Portugal sob a 
insígnia “Made in Portugal Naturally”. 

“Pela primeira vez, houve um espaço 
com 112 metros quadrados a representar 
Portugal. Até agora, só estávamos presen-
tes com os ‘stands’ das empresas portu-
guesas. O novo espaço pretende recriar 
vários ambientes de uma casa que vai es-
tar decorada com peças portuguesas ex-
postas na feira”, descreveu à agência Lusa 

António Poças, presidente da direção da 
NERLEI. O objetivo desta ação, que teve o 
designer portuense Miguel Costa Cabral 
como curador, é, além da promoção das 
empresas, mostrar a inovação aliada à 
tradição dos produtos feitos em Portugal. 

A fileira casa portuguesa, que inclui 
os setores do mobiliário, do têxtil lar, da 
iluminação e das utilidades domésticas 
registou, em 2018, um crescimento de 
5% nas exportações em relação ao ano 
anterior, para 2,484 mil milhões de eu-
ros. O setor das utilidades domésticas, 
o mais representado na Ambiente, e 
que integra a cerâmica decorativa e uti-
litária, vidros e cristais, louça metálica 
e cutelarias, entre outros, registou um 
aumento de 8,2%, chegando aos 483 mi-
lhões de euros. 

“Já exportamos para 187 países e esta 
feira é um ponto de encontro mundial, 
por isso é muito importante estarmos 
presentes”, revelou o presidente da dire-

ção da NERLEI, associação que participou 
pela vigésima vez nesta feira. 

Os quatro projetos de ‘design’ portu-
gueses “Ars Frabicandi”, “Bisarro”, “Terra” 
e “Mini Less Design” foram selecionados 
pela organização para integrar o evento 
“Talents”, programa da Messe Frankfurt 
que visa apoiar jovens designers na apre-
sentação e promoção dos seus trabalhos 
num espaço exclusivo da feira. 

Nesta edição da Ambiente estiveram 
86 empresas portuguesas, mais três do 
que em 2019, com produtos variados de 
cerâmica decorativa e utilitária, cutela-
rias, vidro, utilidades domésticas em plás-
tico, artigos em estanho, têxtil lar, velas e 
artigos em cortiça, entre outros. 

“Há empresas já consolidadas, que 
têm uma presença regular na feira, e que 
vão para fazer novos contactos, mas prin-
cipalmente para estar com os seus clien-
tes. Depois há outras empresas que vão 
pela primeira vez, algumas com produtos 
novos e inovadores”, referiu António Po-
ças. A feira Ambiente decorreu entre 7 e 
11 de fevereiro

Mobiliário português levou à Alemanha novidades 
para enfrentar instabilidade de mercados europeus

Mais de 80 empresas 
portuguesas presentes 
em feira de decoração 
em Frankfurt 

Alemanha ultrapassa Reino Unido e já é o terceiro destino das exportações portuguesas deste sector

ECONOMIA
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A BOOT é a maior feira de des-
portos aquáticos do mundo, 
contando com mais de 250.000 

visitantes anualmente em Düsseldorf. 
Entre18 e 26 de Janeiro este evento foi 
o ponto de encontro de toda a indústria 
e entusiastas do desporto aquático, que 
puderam visitar cerca de 1.900 expo-
sitores, vindos de 71 países para mos-
trar os seus equipamentos marítimos e 
inovações.

Nesta feira faz-se uma viagem por 
todo o mundo dos desportos aquáticos, 
através de 17 pavilhões que ocupam 
uma área de 230.000 metros quadra-
dos.  O foco principal da exposição são 
barcos e iates, tecnologia de motores, 
equipamentos e acessórios, mergulho, 
surf, pesca, marinas, bem como resorts 
e charters de praia.

Portugal marcou presença com 
perto de três dezenas de expositores do 
continente e ilhas, trabalhando a gran-

de maioria na área do surf, pesca, mer-
gulho e marinas.

A directora do Turismo de Portugal 
na Alemanha, Suíça e Áustria, Inês Al-
meida Garret, acompanhada do cônsul-
-geral em Düsseldorf, José Manuel Car-
neiro Mendes e João Reis, coordenador 
da “Sea of Portugal” - marca criada com 
o objectivo de promover nos mercados 
internacionais as regiões mais emble-
máticas de Portugal e dos operadores 
que desenvolvem a sua actividade ao ní-
vel da náutica e dos desportos náuticos 
–, visitaram as várias empresas portu-
guesas presentes.

Inês de Almeida Garret, que iniciou 
as suas funções em Berlim, vinda da Chi-
na, país onde Portugal do abriu uma dele-
gação do Turismo de Portugal, frisou que 
a presença de Portugal nestas feiras é fun-
damental, não só para dar a conhecer os 
grandes centros turísticos, mas particu-
larmente os “cantinhos escondidos” que 
Portugal, na mais diversa variedade, tem 
para oferecer.

João Reis, afirmou que Portugal tem 
uma riqueza tremenda, em natureza e 
água,  tem para oferecer uma natureza 
preservada, a gastronomia, a história, a 
simpatia dos portugueses, e segurança, 
especialmente para um público mais inte-
ressado, não de massas, que valoriza uma 
lógica de natureza. Portugal tem muito 

para dar nesta área, não sendo necessário 
inventar nada, bastando, apenas, mostrar 
o que temos. A BOOT é o maior evento do 
mundo, com uma força tremenda, e ape-
sar de estarmos com algumas empresas 
presentes, deveríamos ser muitos mais: 
a concorrência não existe entre nós, ape-
nas com os outros países.

Antonio Horta / TPP

A 38ª Feira Internacional de Plan-
tas (International Pflanzen Mes-
se IPM Essen) realizou-se ao 

longo de quatro dias de muito sucesso, 
no final de Janeiro, contando com 1.538 
expositores de 46 países. A Messe de Es-
sen foi mais uma vez o ponto de encontro 
mais importante para a indústria verde 
global: mais de 54.000 visitantes especia-
lizados, vindos de mais de 100 países, vie-
ram descobrir as tendências e encomen-
dar produtos para a próxima temporada.

As mudanças climáticas e a susten-
tabilidade foram, mais do que nunca, 
temas definidores da principal feira de 
hortaliças do mundo. A França foi o país 
parceiro desta edição, evidenciando o 
seu envolvimento com a comunidade in-
ternacional no caminho para a sustenta-
bilidade. Nos dois pavilhões dedicados à 
"Grande Nação", várias das suas empresas 
mostraram a diversidade da horticultura 
francesa. 

A ministra federal da Agricultura ale-
mã, Julia Klöckner, que abriu oficialmen-
te o IPM ESSEN, teceu elogios à indústria 
deste país: “A horticultura na Alemanha 
é altamente inovadora, as empresas en-

contram e ocupam nichos, respondendo 
às perguntas sobre o futuro, por exemplo, 
no que respeita à protecção de recursos 
do clima ".

Portugal teve uma forte presença, 
com empresas nacionais a apresentarem 
os seus produtos e serviços inovadores 
nas áreas de plantas, tecnologia, floricul-
tura e equipamentos. 

O Secretário de Estado da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, vi-
sitou a IPM acompanhado pelo cônsul-ge-
ral em Düsseldorf, José Manuel Carneiro 
Mendes, tendo falado com diversos ex-
positores franceses e portugueses. Numa 
nota à comunicação social destacou ser 
preciso  “continuar a levar a marca Por-
tugal além-fronteiras, por todos aqueles 
que apostam na nossa agricultura e dão 
mais voz aos nosso produtos, tão únicos e 
donos de uma qualidade que se destaca e 
os distingue.“ Nuno Russo, revelou ainda 
que  “a produção de plantas e flores é um 
sector importante, tendo atingindo os 600 
milhões de euros, correspondendo a 7,6% 
da produção agrícola portuguesa.

A maioria dos expositores portugue-
ses presentes integraram o espaço da Por-
tugal Fresh, a associação sectorial para 
a promoção de frutas, legumes e flores. 

Uma das empresas presentes foi a “Co-
lossus Plants Lda.”, sediada no Alentejo, 
mais precisamente em Colos - Odemira, 
gerida por dois sócios alemães. Nesta fei-
ra, a empresa fez-se representar pela sua 
engenheira hortícola Eva Preisinger.  

Questionada sobre como surgiu a 
ideia de criar uma empresa dedicada 
a plantas em Portugal, a senhora. Prei-
singer, que vive no país desde 2013, con-
tou-nos que a empresa pertencia ante-
riormente a holandeses e faliu. O actual 
gerente, junto com 
sócio, compraram e 
renovaram a firma. 
Hoje produzem 
plantas de orna-
mentação, como a 
lavanda e a sálvia. 

C o n t u d o , 
adianta que uma 
das dificulda-
des com que se 
confrontam é a 
escassez de mão-
-de-obra, em parti-
cular no Alentejo, 
onde as aldeias e 
vilas  se encontram 
praticamente des-

povoadas. Entre os 36 empregados da 
empresa, apenas menos de metade são 
portugueses, sendo necessário recorrer 
a mão-de-obra estrangeira, que se veio 
para Portugal da Tailândia, Nepal, Índia, 
Paquistão e países do leste europeu. 

Ainda assim, a senhora Preisinger 
contou adorar viver em Portugal e que o 
país tem enormes potencialidades, não 
deixando de acrescentar, com um leve 
sorriso, ser necessário melhorar rapida-
mente as estruturas.

30 empresas portuguesas expuseram na maior feira 
de desportos aquáticos do mundo

Portugal esteve representado 
na maior feira mundial dedicada às plantas
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Rita Sousa Uva, 
outrora deMinimis

Em Colónia, Lisboa, Munique, no 
Porto, em Londres ou Berlim, 
em Viana do Castelo ou em Faro, 

na Rua da Alfazema ou na Rua das Orquí-
deas, todos nós achamos que o nosso país, 
cidade, vila, aldeia, rua, casa, cozinha tem 
a melhor comida do mundo. 

Quem diz melhor comida do mundo 
diz peixe assado no forno, arroz de pato, 
sopa de abóbora, arroz de tomate malan-
drinho, broa de milho, bolinhas de queijo, 
pão com queijo que até parece manteiga, 
ovos-moles, arroz de tamboril, sopa de 
coentros, sopa alentejana, bife de alcatra 
com batatas fritas estaladiças e açorda de 
marisco, só para citar uns amuse-bouche 
para espantar estrangeiros.

Com a comida fusão, os espíritos e 
os apetites ficaram ainda mais exaltados. 
Passou-se a falar de pizza de atum de ce-
bolada de um lado e de pizza de salmão 
com espinafre na outra metade, entre-
cortado com linguiça do Perú. Com entu-
siasmo, contagiam-se hábitos e trocam-se 
conselhos gulosos:

 Assim podes provar dos dois pratos e ain-
da tens o pão fofo da pizza e a linguiça para 
cortar o sabor ah e não te esqueças, o tirami-
su lá não é grande espingarda, mas prova a 
pannacota ou então o sorvete de limão com 
nozes caramelizadas, não te arrependes, ou 
então espera, ó António, onde é que nós fomos 
no outro dia, que tinha um soufflé de choco-
late com 3 bolinhas de gelado, foi no Santos 
da Casa?, não?! Ah, tens razão, foi na Espla-
nada da Marília, sim, essa mesma, aliás….! 
Olha que nem reparei nas horas, tenho de 
ir que ainda tenho um lanche em casas dos 
meus sogros e depois os Pinto convidaram-nos 
para jantar e já são quatro da tarde, os fins-
-de-semana não dão para nada, Meu Deus, 
onde estão os miúdos? Oh Mãe, já lhe pedi, 
não lhes dê mais chocolate nem gelado, estão 

fartos de comer e depois em casa, são uns cha-
tos!, etc, etc, etc. 

E a lista de doces continua, pobre do 
alemão que vá passar o Natal em Portugal 
pela primeira vez. Todos os doces são de 
comer e chorar por mais, os sorrisos fluem 
enquanto se passam pratos e travessas 
de arroz doce, aletria, pão-de-ló de Avei-
ro ou de Alfeizerão, mousse de chocolate 
Pantagruel - que é mais escuro, sabes, não 
é tão doce - bolo mármore, fatias doura-
das, broinhas de mel, azevias, farófias 
múltiplas, amêndoas doces antevendo 
a Páscoa… 

À medida que vais avançando no ano, 
abre a saison das múltiplas saladinhas de 
polvo, ovas, atum, ovo cozido, feijão-fra-
de, oh a felicidade suprema que é relem-
brar aquela sopa de peixe, no dia em que 
fomos todos a Nazaré, lembras-te? Diz um 
cunhado esfusiante para o outro! Eh pá, 
que maravilha…!

E os interlocutores destes possíveis 
diálogos ficam em silêncio uns momen-
tos, parados na rua, relembrando o sabor 
em cada pupila gustativa e exclamando, já 
marejados de emoção: 

- Então e que se faz para jantar hoje? 
- Mas tu queres jantar? Não tenho 

fome nenhuma! 
- Não tens fome agora! Vais ver  

daqui a pouco!
 e assim se vai entretendo o dia 

enquanto se espanta a melancolia. 
Em vertentes mais apaixonadas, 

não há quem já não tenha provado um 
sargo de morrer,  uma costeleta de vaca 
divinal, tenha ido ao céu com uma espe-
tada de gambas ou se tenha julgado no 
paraíso com os pastelinhos de bacalhau 
do Zé do Pipo ou com as moelas fritas do 
Manel Barrigas. 

Para além da política e da malandra-
gem, se há elemento aglutinador da verve 
e da conversa, que nos une a todos, sejas 
tu do Norte ou do Sul, coxo, maneta ou 

fanhoso, preto, branco, mestiço ou ca-
ramelo, gordo, magro, ou assim-assim, 
não importa de onde vens, onde vives 
ou com quem dormes, o elemento que 
nos une nesta aventura que é a vida é 
a comida. A que tens e que não tens, 
a que podes comer e a que não po-
des, aquela que te dá prazer e cura e 
aquela que te adoece e enjoa. 

  À volta da mesa se fa-
zem grandes e pequenas ideias, 
projectos medíocres e revolu-
cionários, negociações, encon-
tros frutíferos e conversas de 
jogar fora, conhecimentos 
novos e amizades antigas, 
ódios de estimação e adqui-
ridos, amores platónicos e 
casamentos falhados, ami-
zades coloridas e juras eternas de 
fidelidade ou o seu contrário, a troca 
de galhardetes e a cantoria, a guerra e 
a paz. Aa comida é vida e a vida sem 
comida não tem humor.

A comida esclarece ainda senti-
mentos de pertença. Se hoje convi-
ves bem com o Wiener Schnitzel mit 
pommes, a Salat murcha afogada 
em molho de iogurte com pepino 
enxovalhado, o Hering salgado 
em cima do pão e a cebola crua e 
já nem dizes que não a um Pret-
zel, ainda assim mais depres-
sas comerias uma sopa de fei-
jão-verde com bifinhos 
de peru, arroz branco e 
salada de tomate ou uma 
pescada cozida com to-
dos e um café cheio.

Por comida os teus 
olhos choram: de fartura 
ou de carência, de exces-
so ou de míngua, de ca-
rência ou de satisfação.

Assim gira o mundo.
Simples, não é?

Pois 
que os meus 

olhos choram
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C oube ao diretor artístico, Car-
lo Chatrian, apresentar, em con-
ferência de imprensa, os 18 fil-

mes de 18 países em competição na 70.ª 
edição da Berlinale, que tem a cidade de 
Berlim como inspiração.

"Não fazemos filmes, recebemos fil-
mes. Não começamos o processo de sele-
ção com uma ideia em mente, isso seria 
errado. Já tínhamos dito no início que 
queríamos que esta edição do festival ti-
vesse Berlim presente, como tema. Por 
isso ficamos felizes por ver a concurso fil-
mes que focam as diferentes identidades 
e almas de Berlim", realçou Chatrian aos 
jornalistas.

'Berlim Alexanderplatz', de Burhan 
Qurbani, 'Schwesterlein' (My Little Sister)", 
de Stéphanie Chuat e Véronique Reymon, 
e 'Undine', de Christian Petzold, são três 
dos 18 filmes com a capital alemã como 
pano de fundo.

'Todos os mortos', uma coprodu-
ção entre Brasil e França, dos realiza-
dores Caetano Gotardo e Marco Dutra, 
com a atriz portuguesa Leonor Silveira a 
integrar o elenco, vai ter estreia mundial 
no festival.

'DAU. Natasha', de Ilya Khrzhanovs-
kiy e Jekaterina Oertel, 'The Woman Who 
Ran', de Hong Sangsoo, Delete History', 
de Benoît Delépine e Gustave Kervern, 
'The Intruder', de Natalia Meta, 'Bad Ta-
les', de Damiano e Fabio D''Innocenzo, 
'First Cow', de Kelly Reichardt, 'Irradia-
ted', de Rithy Panh, 'The Salt of Tears', 
de Philippe Garrel, 'Never Rarely Some-
times Always', de Eliza Hittman, 'Days', 
de Tsai Ming-Liang, 'The Roads Not Ta-
ken', de Sally Potter, 'There Is No Evil', de 
Mohammad Rasoulof, 'Siberia', de Abel 
Ferrara, e 'Hidden Away', de Giorgio Dirit-
ti, completam a lista dos filmes que con-
correm ao Urso de Ouro.

Dos 18 filmes em competição, 16 são 
estreias mundiais e um é documentário, 
"os melhores que representam o cinema", 
salientou o diretor artístico. Foram tam-
bém apresentados os quatro filmes que 
completam a secção Berlinale Special, 
somando 20 no total.

"A alta qualidade artística dos filmes 
foi o nosso principal critério para esco-

lher estes e não outros (...) filmes que para 
nós têm uma voz única, que tenham sido 
feitos com um interesse e objetivo sin-
gular. Às vezes pesa mais a qualidade da 
história, outras a qualidade do estilo, ou 
então são as atuações que destacam", es-
clareceu Charlo Chatrian.

Nesta edição da Berlinale, o número 
de filmes foi reduzido porque há intenção 
de "oferecer filmes a todos as audiências", 
frisou o diretor artístico.

"Não quisemos reduzir o número 
de filmes, mas houve um processo, que 
envolveu todos os curadores de todas as 
secções, para serem mais criteriosos (...) 
Talvez no próximo ano tenhamos mais", 
acrescentou.

A 70.ª edição do Festival de Cinema 
de Berlim vai decorrer entre 20 de feve-
reiro e 1 de março, sendo a primeira di-
rigida pela dupla de Mariette Rissenbeek, 
como diretora-executiva, e Chatrian, 
na direção artística.

Nas outras seções, e em português, 
a Berlinale vai exibir o documentário 
'Apiyemiyekî?' (que significa "porquê"), 
uma coprodução entre Brasil, França, Ho-
landa e Portugal, na Fórum Expandido.

Nesta secção do festival será também 
exibido o filme "Crioulo Quântico", da 
portuguesa Filipa César, uma coprodu-
ção entre Alemanha, França, Portugal, 
Espanha, cuja seleção tinha já sido anun-
ciada pelo festival alemão, no passado 
mês de dezembro.

Na recém-criada secção competitiva 
Encontros -- que tem por objetivo apoiar 
novas vozes no cinema e dar mais espaço 
a narrativas diversas e a formas documen-
tais no programa oficial -,será exibido em 
estreia mundial o filme "A Metamorfose 
dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos.

Ainda no que respeita a participa-
ções nacionais, fazem parte do programa 
de Talentos do festival três profissionais 
portugueses: a 'sound designer' Joa-
na Niza Braga (que trabalhou em filmes 
como 'Variações', 'Colour Out of Space' ou 
'Free Solo', que venceu o Óscar para Me-
lhor Documentário em 2019), o realizador 
e argumentista José Magro (que criou as 
curtas-metragens 'Viagem', 'Letters from 
Childhood' e 'Rio entre as Montanhas') e 
o realizador e editor Paulo Carneiro (de 
'Bostofrio').

70. Berlinale
18 trabalhos em competição 
pelo Urso de Ouro do festival 
de cinema de Berlim

© Internationale Filmfestspiele Berlin / State - Agentur für Design, Berlin

À conversa com 
Rui Tendinha

A propósito do Festival de Cine-
ma de Berlim, que começa dia 20 de 
Fevereiro, a Berlinda organiza uma 
noite de conversa informal com o 
jornalista e crítico de cinema portu-
guês Rui Pedro Tendinha.

Cinetendinha.pt  é o seu site 
oficial, onde publica regularmen-
te entrevistas, curiosidades, notícias 
e várias rubricas sobre a atualidade 
cinéfila. 

Entre outras coisas, nesta noite 
aberta a cinéfilos e a todos os inte-
ressados na 7a arte em geral, Rui Ten-
dinha vai falar da Berlinale, festival 
onde é habitué há várias décadas, do 
cinema português e dos títulos mais 
recentes que viu no grande ecrã, e 
quem sabe, deixar-nos algumas pre-
visões para a Berlinale. 

Esta é a primeira "Conversa 
com...", organizado pela Berlinda e 
aberto ao público em geral. A Ber-
linda organiza ainda as Noites da 
Berlinda, serões de programação 
cultural em língua portuguesa. Estes 
eventos propiciam o convívio, net-
working e discussão entre os nossos 
associados, amigos e pessoas inte-
ressadas na cultura em português.  

19 de Fevereiro 2020, 19h30
7 Mares, Heimstrasse 3, 10965 Berlim

www.7mares.de
Entrada livre
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“Uma história de migração 
e assimilação cultural”, 
assim descreve Welket 

Bungué o filme “Berlin Alexanderplatz”, 
do realizador afegão-alemão Burhan Qur-
bani. O Luso-guineense é o protagonista 
deste que é um dos 18 títulos a concurso 
para o Urso de Ouro na 70. Berlinale (20 de 
Fevereiro a 1 de Março). O actor, realizador, 
argumentista e performer não é novo no 
Festival de Cinema de Berlim: em 2016 par-
ticipou como actor em “Cartas da Guerra”, 
do realizador português Ivo M. Ferreira e, 
em 2017, em “Joaquim”, do brasileiro Mar-
celo Gomes, uma produção Brasil-Portugal. 

 A viver em Berlim desde Novembro 
do ano passado, Welket é um verdadeiro 
cidadão do mundo. Deixou a Guiné-Bis-
sau e foi viver para Portugal com a famí-
lia em 1991, com apenas três anos. Viveu 
primeiro em Lisboa e aos onze anos foi 
para um internato em Beja, onde come-
çou a fazer teatro. Em 2012 seguiu para 
o Brasil para fazer um intercâmbio, país 
onde já tinha estado em 2008 por curtos 
três meses a filmar a série “Equador”, de 
Rui Vilhena (baseada na obra homónima 
de Miguel Sousa Tavares). Viveu sete anos 
no Rio de Janeiro antes de se voltar a fixar 
na Europa. 

A capital alemã não lhe é estranha, 
não fosse uma cidade por onde passou 
já inúmeras vezes antes de se mudar, no-
meadamente para o Festival de Cinema 
de Berlim. A última vez que esteve uma 
temporada mais longa em Berlim foi para 
as filmagens de “Berlin Alexanderplatz”, 
que decorreram em 2018 e duraram cerca 
de 2 meses.

Uma aposta de peso
“Berlin Alexanderplatz” é a primeira 

produção alemã que integra e um novo 
palco para o jovem actor. “Fiz o self-tape 
quando estava ainda no Brasil, em 2017, 
logo após ter estado em Berlim [por oca-
sião da Berlinale]. A produção já andava à 
procura do actor para interpretar o Fran-
cis há cerca de dois anos. Apesar de já me 
terem visto actuar na curta portuguesa 
‘A dança de Sísifo’, de André Lourenço e 
Paulo Valente, feita na Universidade Lusó-
fona, só quando me viram em Berlim na 
estreia de ‘Joaquim’ é que as coisas come-
çaram a acontecer. Em Agosto ou Setem-
bro desse ano fiz um casting ao vivo e aí 
conheci finalmente [os actores] Albrecht 

Schuch e a Jella Haase.”, explicou numa 
curta entrevista ao PT Post. 

Welket Bungué soma várias parti-
cipações em curtas e longas-metragens 
como actor e também realizador, tais 
como “Bastien” ou “Arriaga”. Outros tra-
balhos como actor incluem “Joaquim”, 
de Marcelo Gomes, “Terra Amarela”, de 
Dinis M. Costa ou ”Corpo Elétrico, de 
Marcelo Caetano, produções que o levam 
frequentemente a viajar entre Portugal e 
Brasil. “Desde 2015 tenho trabalhado bas-
tante como actor internacional. ‘Berlin 
Alexanderplatz’ é um projecto que tem 
um grande significado para mim porque 
eu não sou um actor que tem o inglês 
como língua nativa, muito menos tenho 
um background ligado à cultura alemã. 
Portanto acho que esta foi uma grande 
aposta desta produção alemã na minha 
pessoa, mas também é a confirmação de 
que o trabalho árduo traz sempre uma 
recompensa”.

Para se preparar para o papel de 
Francis, Welket teve aulas de alemão. 
“Ao princípio nem sabia dizer Brot 
(pão) em alemão”, recorda. Teve uma 
dialogue coach de língua alemã, Lena 
Lessing,  “a mesma senhora que pôs 
o Mickey Rourke a falar alemão [no 
filme ‘Berlin I love you’, de Dianna 
Agron, Peter Chelsom, Fernando Eim-
bcke, Til Schweiger, Massy Tadjedin, 

Justin Franklin, Dennis Gansel, Dani 
Levy, Daniel Lwowski, Josef Rusnak e 
Gabriela Tscherniak (2019)]”, diz com 
uma gargalhada. Esta preparação foi 
determinante para o ajudar a dominar 
o idioma e a ultrapassar essa barreira 
inicial na sua actuação. Os colegas tam-
bém o ajudaram muito, “sempre que 
foi preciso, falavam inglês comigo”, faz 
questão de sublinhar. Mas não esconde 
o seu carácter de eterno viajante como 
a grande mais-valia que lhe permitiu 
encarnar a personagem. “Acredito que a 
robustez do ponto de vista artístico que 
me permitiu ter confiança suficiente 
para me embrenhar nesta história de-
ve-se ao facto de eu ter estado a viajar 
desde 2012, depois de ter terminado a 
faculdade. Todas essas experiências que 
fui acumulando, sobretudo sob o ponto 
de vista de vivências em territórios não 
nativos, me ajudaram a encarnar esta 
personagem”, arrematou. 

70. Berlinale 
e futuro como actor

No seu modo descontraído e natural-
mente simpático de falar, Welket mostra-
-se bastante entusiasmado com a estreia 
do filme em Berlim. “Se em 2017 estive na 
Berlinale com uma produção entre Por-
tugal e Brasil, este ano vou estar com um 
filme que consideraria multicultural. Em-

bora tenha sido rodado em Berlim, retrata 
uma história de alcance universal, que vai 
para além daquilo que são as efígies das 
políticas internacionais relativamente à 
inclusão ou exclusão dos refugiados. Mas, 
sobretudo, o filme tem a ver com as estru-
turas de poder que vigoram hoje em dia. 
Nunca é demais falar sobre elas e, neste 
caso, re-enquadrar essa temática através 
da adaptação de um texto que é um clássi-
co alemão e contemporaneizá-lo”.

Há 18 títulos a concurso na secção 
competitiva do Festival de Berlim, entre 
eles “Todos os Mortos”, dos realizado-
res brasileiros Caetano Gotardo, Marco 
Dutra, que conta com a actriz portugue-
sa Leonor Silveira no elenco. O Urso de 
Ouro é um prémio bastante desejado, 
mas Welket sublinha outras vantagens 
de estar presente no certame. “Acredito 
que a visibilidade que o filme possa tra-
zer sirva como um rastilho que eu acho 
que é necessário para me catapultar para 
mercados mais desafiantes. Mercados es-
ses onde, embora não sendo a falar por-
tuguês tanto quanto eu gostaria, poderia 
continuar a desenvolver-me como actor 
em outras línguas. É isso que significa in-
ternacionalização afinal”, concluiu.

Após a sua participação na 70. Berli-
nale, “Berlin Alexanderplatz” tem estreia 
prevista nas salas de cinema alemãs a par-
tir de meados de Abril.

“Embora tenha sido rodado em Berlim, 
retrata uma história de alcance universal”
Welket Bungué fala ao PT Post sobre a estreia do filme “Berlin Alexanderplatz” no Festival de Berlim

@  Wolfgang Ennenbach 2019 SommerhauseOne Germany
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C ineasta com nome de Rainha de 
Portugal e raízes ciganas, tem 
provas dadas de que o cinema 

documental é a sua praia. Natural de Vila 
Franca de Xira, Leonor Teles é uma das 
mais promissoras e premiadas realizado-
ras portuguesas da nova geração, senão 
vejamos. Obteve a sua primeira grande 
distinção com a sua curta de estreia “Ba-
lada de um Batráquio” na Berlinale em 
2016, com apenas 23 anos. Desde então 
tem somado vários outros prémios, no-
meadamente com “Terra Franca”, a sua 
primeira longa, tais como o Festival In-
ternacional de Cine de Mar del Plata, da 
Argentina, o Prix de La Ville d’Amiens, 
no 38.º Festival International du Film 
d’Amiens, em França ou ainda o SCAM In-
ternacional, no Festival Cinema du Réel, 
na Suíça. 

Quatro anos volvidos, Leonor Teles 
volta a Berlim no âmbito do festival Wo-
che der Kritik a 26 de Fevereiro com “Cães 
que ladram aos pássaros”. O documentá-
rio de 20 minutos será mostrado pela pri-
meira vez na Alemanha. Curiosamente, 
esta visita à capital alemã coincide com a 
Berlinale, festival do qual guarda “muito 
boas lembranças”. Um marco de peso na 
sua carreira de cineasta, “foi uma altura 
muito especial. Estar em Berlim a estrear 
o meu primeiro filme foi incrível. Ainda 
por cima estava com malta que trabalhou 
comigo no filme, então foi assim uma ex-
periência muito especial. Pudemos ver 
imensos filmes, passear, ir a festas. Coisas 
que eu ainda não tinha vivido num festi-
val noutro país. Depois quando ganhámos 
o urso tornou-se ainda mais avassalador”, 
disse ao PT Post. 

Os cães ladram e a gentrificação 
não passa

“Cães que ladram aos pássaros” é a 
sua nova curta e teve estreia internacional 
na competição do Festival de Veneza em 
Agosto do ano passado. Em Novembro 
estreou no Porto, cidade onde foi inteira-
mente filmada. “Há-de chegar em breve a 
Lisboa, espero eu. Tem corrido bastante 
bem. Em Veneza foi muito bem recebida, 
onde foi nomeada para os EFA’s. Já pas-
sou em Istambul, Viena, Rio de Janeiro, 
Estocolmo, Zagreb [...]. Acho que vai con-
tinuar o seu percurso pelos festivais inter-
nacionais que até agora tem sido bastante 
bom”, avançou orgulhosa. 

O documentário aborda um tema caro 
aos portugueses nos últimos anos: a gen-
trificação. “Cães que ladram aos pássaros” 
segue as mudanças que ocorrem na cidade 
do Porto e o seu impacto na vida da Família 
Gil. Mais concretamente através do olhar 
de Vicente, Leonor Teles vai mostrando um 
Verão que se revela bastante diferente de 
todos os outros que o jovem portuense já vi-
veu. Movimenta-se descontraidamente em 
bicicleta e dá-se conta de que a sua cidade 
não é a mesma e de que o mundo à sua vol-
ta muda muito rapidamente - sendo que ele 
próprio também está a mudar.

Segundo Leonor Teles o cinema tem de 
ser pessoal e íntimo. Não faz castings nem 
trabalha com actores. Peremptória, expli-
cou ao PT Post que não se trata apenas de 
criar empatia com as pessoas, mas que esta 
sua forma de trabalhar é “sobretudo uma 
questão de crença” no que toca à escolha 
das personagens para os seus filmes. “En-
contras alguém e, de certa forma, apaixo-
nas-te por essa pessoa, acreditas nela e na 
sua presença. E que desse encontro pode 
nascer um filme. Mais do que empatia, é in-

tuição. No meu caso começa pela intuição. 
Eu sei mais ou menos o que ando à procura 
e quando encontro algo surge: ‘é isto’; é um 
sentimento qualquer dentro de ti que te diz 
‘é esta pessoa! Esta pessoa tem a presença 
que procuro’”.

Dito assim parece fácil. O certo é 
que o este método tem resultado, a ava-
liar pela ampla participação em festivais 
internacionais que os seus filmes conse-
guem, bem como pelos prémios e críticas 
que têm somado nos últimos anos. “Claro 
que esta crença de que juntos podemos 
fazer um filme nasce das conversas e do 
conhecimento mútuo e do interesse que 
a pessoa demonstre em fazer o filme co-
migo. Porque os filmes também têm a ver 
com a experiência pessoal da pessoa que 
vou filmar, não só da minha”, conclui.

Uma residência no Porto foi o pon-
to de partida para esta curta-metragem, 
uma co- produção CMP e Uma Pedra no 
Sapato, financiado pela Câmara Munici-
pal do Porto no âmbito do projecto Cultu-
ra em Expansão. Leonor Teles não tardou 
a pôr mãos à obra numa cidade que não 

é a sua, mas que sofre actualmente de 
um problema social semelhante. A reali-
zadora não esconde, aliás, a sua posição 
relativamente ao tema da gentrificação e 
da subida extrema dos preços da habita-
ção. Argumenta que deveriam ser criadas 
medidas para proteger os habitantes das 
cidades em vez “de os expulsar das mes-
mas”, e sublinha ainda a urgência de im-
plementação de rendas mais acessíveis 
para que famílias e jovens com rendimen-
tos mais baixos continuem a poder pagar. 

“O disparate que existe actualmen-
te em Lisboa e no Porto reflecte uma 
desproporcionalidade abismal entre os 
rendimentos que as pessoas auferem e a 
incapacidade de pagar rendas de casa al-
tíssimas. As pessoas vivem com medo de 
receber a carta a cessar contratos ou a não 
renovar os mesmos e depois não sabem 
o que fazer, porque não há ofertas aces-
síveis”, continua. Salienta ainda a neces-
sidade de controlar a especulação imobi-
liária, pois defende que “a habitação devia 
ser um direito e não um luxo que poucos 
podem pagar”.

“A habitação devia ser um direito e não um luxo que 
poucos podem pagar”
A jovem realizadora portuguesa Leonor Teles volta a Berlim, desta feita com “Cães que ladram aos pássaros”, no âmbito 
do festival Woche der Kritik (19-27 de Fevereiro) no Hackesche Höfe Kino (Rosenthaler Str. 40-41, 10178 Berlin).
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N ascido e crescido no Porto, Tia-
go Nacarato é filho de pais bra-
sileiros e a música está-lhe nas 

veias desde pequeno. Em 2017 agarrou 
uma oportunidade de peso e arrebatou 
os quatro júris da Prova Cega do The Voi-
ce Portugal, conquistando logo vários fãs 
após esta primeira aparição na televisão. 
O programa da RTP 1 revelou-se uma 
verdadeira rampa de lançamento para a 
carreira do músico de 29 anos, que entre-
tanto já esteve em digressão com vários 
concertos esgotados em Portugal e Brasil, 
onde também se sente em casa, e rece-
beu a nomeação para os Globo de Ouro 
2019 na categoria de Melhor Música com 
“A Dança”. Gilberto Gil, Paulinho Moska, 
Ana Bacalhau ou Salvador Sobral são al-
guns dos músicos com que já se cruzou 
na sua curta caminhada musical e lançou 
o primeiro trabalho, “Lugar Comum” em 
Outubro do ano passado. 

Apresenta-se pela primeira vez em 
Berlim dia 22 de Março por ocasião do 
Festival Psicotrópicos (20 a 22 de Março). 
O festival, na sua 3a edição, é uma edição 
da Bossa FM, fundada por Rodrigo da 
Matta. O que começou por ser uma rádio 
com programação brasileira de qualidade 
na Europa logo se transformou, com a co-
laboração da produtora Daniela Cantagal-
li, numa agência de eventos especializada 
no intercâmbio de artistas brasileiros 
pela Europa.

O Psicotrópicos e é um evento anual, 
interdisciplinar e plural. Aborda temas 
da atualidade relevantes e urgentes re-
lacionados com a cultura e a sociedade 
brasileira e combina artistas vindos direc-
tamente do Brasil com artistas brasileiros 
residentes em Berlim para que possam 
mostrar o seu trabalho artístico entre di-
ferentes disciplinas. 

Este ano a novidade é a participação 
do luso-brasileiro Tiago Nacarato, “uma 
peça fundamental, pois representa a in-
tegração do Brasil com Portugal”, disse 
ao PT Post o director do festival, Rodrigo 
da Matta. “O Tiago Nacarato tem uma 
história familiar com raízes brasileiras e 
desenvolve um trabalho que é uma mis-
tura de ambos os países - o lado popular 

português com o lado popular brasileiro. 
A participação dele no Psicotrópicos é a 
concretização de uma visão que acredita 
que os países de língua portuguesa têm 
que estar mais unidos. Não só Portugal e 
Brasil, mas também países de língua por-
tuguesa em África, como Cabo-Verde, An-
gola ou Moçambique”, arrematou. 

Portugal Post Podes contar-nos um 
pouco da tua infância entre Portugal, mais 
concretamente o Porto, e o Brasil? Já sabemos 
que ouvias muita música brasileira, que viaja-
vas bastante para visitar a família ao Brasil.  Que 
mais recordas desses tempos? 

Tiago Nacarato Nasci no Porto e 
passei a minha infância no norte do país, 
entre a cidade que me viu nascer e Miran-
da do Douro (terra do meu avô). O meu 
contacto com o Brasil surge em primeiro 
lugar com o sotaque dos meus pais e toda 
a cultura que eles traziam de lá, desde a 
música à culinária. Desde sempre que 
ouço música brasileira em casa, pois meu 
pai é músico e teve uma influência gigan-
te nessa minha empatia com o universo 
musical brasileiro. A primeira vez que saí 
de Portugal rumo ao Brasil foi aos 16 anos 
para ser padrinho de casamento do meu 
irmão Raphael Nacarato e foi nessa oca-
sião que tive a possibilidade de conhecer 
pessoalmente grande parte da minha fa-
mília que pelo que consta ainda lá mora. 
Assim, neste contacto direto com os meus 
pais e as cartas para a família de lá, acon-
tece a minha interação com o Brasil.

PTP Lembras-te de algum preconceito 
(para com os teus pais, por serem brasileiros, 
ou para contigo, por seres filho de emigrantes 
brasileiros)?

TN Não, nunca senti nenhum preconcei-
to diretamente.

PTP Achas que ainda existe muito esse 
preconceito tonto com os brasileiros em Por-
tugal ou achas que as novas gerações já colo-
caram isso de lado?

TN Infelizmente acho que o precon-
ceito de uma forma geral ainda está muito 
presente na nossa sociedade. Sinto que a 
Democracia que dizem que vivemos é fal-
sa, e que cada vez mais se rejeita a ideia de 
uma pensamento individual. Aquilo que 

já não deveria ser estranho, ainda é alvo 
de julgamento e muitas vezes linchamen-
to em praça pública.  

PTP Estavas longe de pensar que algum 
dia irias esgotar salas de concertos, ou tocar 
na Avenida dos Aliados na noite da Passa-
gem de Ano?

TN Eu lembro de estar a tocar num 
bar para duas pessoas e uma delas ser a 
minha mãe e passado pouco tempo estar 
a tocar para duzentas mil pessoas no cora-
ção da minha cidade era realmente uma 
coisa que não me passava pela cabeça. 

PTP E agora, a pergunta inevitável: a par-
ticipação no The Voice Portugal foi um grande 
empurrão para a tua carreira. Olhando para 
trás, quais consideras terem sido os frutos co-
lhidos? Houve alguma parte menos positiva?  

TN Tudo foi positivo na minha parti-
cipação no The Voice, desde a grande re-
viravolta na minha vida que me permitiu 
tocar no Circo Voador completamente 
cheio, às fotos na rua. Aconselho todos 
os músicos de qualquer estilo a aproveita-
rem este tipo de programas para mostra-
rem aquilo que têm a mostrar. A televisão 
ainda é o maior palco e não deve haver 
preconceito em pisá-lo.

PTP A tua inclinação para a música, po-
rém, não é de agora. Algumas das tuas grandes 

inspirações são nomes brasileiros como Caeta-
no Veloso ou Vinicius de Moraes. E música por-
tuguesa? Que músicos são exemplos para ti? 

TN Temos uma nova geração de Ouro 
na música Portuguesa e outros que não 
tão novos mas que são muito importantes 
e que vou mencionar também. Então aqui 
vai: Miguel Araújo, António Zambujo, Sal-
vador Sobral, Janeiro, Cordel, Barbara 
Tinoco, Capitão Fausto, Fausto, Ana Ba-
calhau, Bruno Prenadas, Peixe, Ornatos 
Violeta, Maro e por aí vai.

PTP Puxando aqui a conversa ao país dos 
teus país: estiveste já por duas vezes no Brasil, 
em 2018 e em 2019, certo? Sabemos que foste 
muito bem recebido, tens planos para voltar 
em breve? 

TN Fui muito bem recebido e vou vol-
tar este ano.

PTP O teu sucesso ainda é recente, mas 
atravessou o Atlântico e foi de Portugal ao Bra-
sil com relativa rapidez. Como chegas agora a 
Berlim e o que é que o público pode esperar 
do teu concerto? 

TN Chego a Berlim com o entusiasmo 
de uma primeira vez. Sei pouco sobre a 
cidade. Tenho uma música e meia feitas 
para esse show. O restante do repertório 
vai variar entre músicas do disco "Lu-
gar Comum" e outras canções que gos-
to de tocar.

Tiago Nacarato estará pela 
primeira vez na Alemanha 
no Psicotrópicos Festival
O músico português de raízes brasileiras Tiago Nacarato apre-
senta-se pela primeira vez em Berlim dia 22 de Março por 
ocasião do Festival Psicotrópicos no Festsaal Kreuzberg. Mais 
uma prova de que a sua carreira musical está em franca as-
censão e não se resume apenas a Portugal e Brasil. 

© Teresa Pamplona



Abilio Ferreira

Pensões de alimentos
Boas novidades para filhos de pais 

separados: em janeiro de 2020 entrou em 
vigor a nova tabela de alimentos publica-
da pelo Tribunal de Relação de Düsseldorf, 
conhecida por “Düsseldorfer Tabelle”, 
que serve de referência em toda a Alema-
nha nesta matéria. De acordo com a mes-
ma, os descendentes de pais separados 
passaram a receber um montante mais 
elevado de alimentos. O aumento situa-se 
entre os 15 e os 21 euros. 

Assim, os filhos com menos de 6 anos 
de idade terão direito a receber em 2020, 
no mínimo, 369 euros (em vez de 354 eu-
ros anteriormente) e a partir de 2021, no 
mínimo, 378 euros por mês. 

No escalão seguinte, ou seja, na ida-
de dos 7 anos até aos 11 anos, passam a 
receber 424 euros (406 anteriormente) e 
o montante de 434 euros a partir de 2021. 

A partir da idade dos 12 anos até aos 
17 anos têm direito a receber um montan-
te mensal mínimo de alimentos de 497 

euros (mais 21 euros que anteriormente) 
e a partir de 2021 o montante de 508 euros. 

A pensão alimentícia para um filho 
de maioridade, se a ela tiver direito, passa 
para 530 euros, só mais 3 euros por mês 
que em 2019 no grupo de vencimento 
mais baixo. 

Em contrapartida, para os estudan-
tes que não moram no agregado familiar 
paterno, o valor da pensão de alimentos 
considerado adequado às suas necessida-
des aumenta de 735 para 860 euros.

Obrigatoriedade da vacina 
contra o sarampo

A partir de março de 2020 entra em vi-
gor a lei aprovada no parlamento em 2019 
sobre a obrigatoriedade de vacinação con-
tra o sarampo para todas as crianças em in-
fantários e escolas. Ao matricular as crian-
ças, os pais terão de comprovar a vacinação 
dos seus filhos (através do boletim indivi-
dual de vacinas, de atestado médico ou do 
caderno amarelo de exames de prevenção 
da criança). É concedido um prazo até fim 
de julho de 2021 aos pais, cujos menores já 

frequentam instituições de ensino antes de 
1 de março de 2020, para comprovarem a 
vacinação dos seus filhos. 

Na Alemanha o esquema de vacinação 
obrigatória contra o sarampo prevê duas 
doses de vacina para crianças: a primeira 
entre os 11 e os 14 meses e a segunda entre 
os 15 e os 23 meses de idade. 

Pais que não vacinarem as crianças 
contra o sarampo poderão ter de pagar 
uma multa que pode chegar aos 2500 euros. 
Além disso, os infantários não poderão acei-
tar a admissão de crianças não vacinadas. 
Em caso de não cumprimento, também os 
responsáveis dessas instituições correm o 
risco de terem de pagar multas. 

A vacina passa também a ser obrigató-
ria para professores, educadores de infân-
cia e amas, que nasceram depois de 1970.

Novas bases de incidência 
na segurança social:

 ▶ Seguros de doença 
e de prestação de assistência
A partir de janeiro de 2020, aumenta o 

limite da base de incidência da quotização 
para os seguros de saúde e de assistência. O 
limite aplicável em toda a Alemanha para 
estes dois ramos da segurança social sobe 
de 4537,50 euros para 4687,50 mensais. Na 
prática isto significa que este montante adi-
cional de 150 euros no vencimento passa 
a estar abrangido pela obrigatoriedade de 

pagar contribuições. Apenas o montante da 
remuneração superior a 4687,50 fica isento 
de contribuições para os seguros de saúde e 
de assistência.

 ▶ Seguros de pensões 
e de desemprego
Nos seguros de pensões e de desem-

prego o limiar para obrigatoriedade de 
seguro em 2020 passa de 6700 euros para 
6900 euros (82800 euros anuais) na parte 
ocidental. Nos estados federados de leste 
esse limiar é de 6450 euros (6150 euros em 
2019), o que corresponde a 77400 euros 
anuais. Deste modo, em 2020, os traba-
lhadores têm de pagar contribuições para 
os seguros de pensões e de desemprego 
sobre os vencimentos inferiores àqueles 
montantes.

Limite máximo de venci-
mento para obrigatoriedade 
de inscrição no seguro de 
saúde público

Limite para obrigatoriedade do se-
guro de saúde público (quem ultrapas-
sar este limite pode fazer um seguro de 
saúde privado).

Em todo o território nacional ale-
mão sobe o limite para obrigatoriedade 
de inscrição no seguro de saúde público 
de 60750 euros para 62550 euros por ano. 
Se o vencimento anual não ultrapassar 
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este limite, os trabalhadores têm de estar 
seguros através de uma caixa pública de 
seguro de doença. A mudança para um 
sistema de saúde privado só é possível a 
partir de uma remuneração mensal de 
5212,50 euros. Em 2019 era possível essa 
transição para quem auferia um venci-
mento bruto mensal de 5062,50 euros.

Pensão de alimentos em 
relação aos progenitores

Quem tiver um vencimento anual 
bruto inferior a 100.000 euros por ano 
deixa de estar obrigado a comparticipar 
nas despesas a suportar com a prestação 
de cuidados aos pais que se encontram 
em situação de dependência e/ou incapa-
cidade. Este valor limite aplica-se a cada 
um dos devedores de alimentos, ou seja, a 
cada um dos filhos. De igual forma, não 
é tido em consideração o rendimento do 
cônjuge de um dos filhos obrigado a pres-
tar alimentos aos progenitores. No entan-
to, os familiares não podem exigir a devo-
lução de despesas que já suportaram com 
a prestação de cuidados aos progenitores. 

Esta alteração vem beneficiar as pes-
soas com salários elevados. De acordo 
com um exemplo citado pelo Ministério 
Federal do Trabalho, uma filha a viver 
sozinha, auferindo uma remuneração ilí-
quida anual de 60000 euros e que até ago-
ra tinha de pagar 585 euros de comparti-
cipação nas despesas de internamento 
para cuidar de sua mãe de 80 anos de 
idade, fica isenta de comparticipar nesses 
custos a partir do corrente ano.

Novos valores previstos para 
prestações de subsistência

Quem recebe prestações de subsis-
tência ao abrigo do sistema „Arbeitslosen-
geld II“ ou „Hartz IV“ e apoio social (So-
zialgeld) beneficia de um ligeiro aumento 
a partir de janeiro de 2020. O montante 
global atribuído (Regelbedarf) a pessoas 
que vivem sozinhas sobe para 432 euros 
(mais 8 euros que anteriormente). 

No quadro seguinte resumem-se 
os novos valores de necessidade fixados 
para cada um dos membros da comuni-
dade familiar de acordo com os 6 escalões 
considerados:

Normas de trânsito
A partir do início de 2020 estão previs-

tas sanções bastante mais pesadas para 
algumas infrações às normas de trânsito. 
Alguns exemplos:

 ▶ Via de emergência  
“Rettungsgasse”

Em caso de congestionamento 
ou engarrafamento de trânsito numa 
autoestrada, quem não abrir caminho 
para a formação de uma via de emer-
gência para facilitar a passagem de 
veículos em missão urgente de socor-
ro ou bloquear essa via já formada ou 
a utilizar indevidamente está sujeito a 
uma coima entre 200 e 320 euros, ini-
bição de conduzir durante um mês e 
acumulação de 2 pontos no respetivo 
registo central na Agência Federal de 
Veículos a Motor em Flensburg (Kraft-
fahrt-Bundesamt).

E porque nem em todos os países 
é assim, há uma maneira muito eluci-
dativa sobre o procedimento para se 
formar uma via de emergência na Ale-
manha: coloque-se a palma da mão 
direita virada para baixo e imagine-se 
que a cada dedo estendido correspon-
de uma faixa de rodagem da autoestra-

da, transformando-se sempre o espa-
ço entre o polegar e o dedo indicador 
numa via extra, a “Rettungsgasse”. 
Logo que o fluxo de trânsito comece 
a abrandar, os veículos que circulam 
na via mais à esquerda desviam-se o 
máximo possível para o lado esquerdo 
e os que circulam nas vias restantes 
vão-se encostando para a direita. Nes-
te sistema, o corredor reservado aos 
veículos de emergência surge sempre 
à direita da via mais à esquerda.

 ▶ Multa de estacionamento
Desde o início do ano estão previstas 

multas mais elevadas para estacionamen-
to em lugares proibidos. O estacionamen-
to nos passeios destinados aos peões ou 
em ciclovias, bem como em segunda fila, 
pode ser penalizado com coima até 100 
euros (anteriormente era de 15 euros) 
e um ponto em Flensburg, conforme a 
gravidade da infração em causa.

 ▶ Maior proteção para os ciclistas
Até agora não constava das nor-

mas de trânsito qual a distância la-
teral mínima a observar por um au-
tomobilista na ultrapassagem de um 
ciclista. Estava apenas estipulado 
que durante a ultrapassagem deveria 
manter uma distância de segurança 
suficiente.

A partir de 2020, o Código da Estra-
da prevê que na ultrapassagem de um 
velocípede, a distância lateral mínima 
é de 1,5 metros dentro das localidades 
e de 2 metros fora das localidades.

Para evitar acidentes quando 
se muda de direção, os veículos 
pesados com mais de 3,5 t, quan-
do viram à direita, só podem circu-
lar em ritmo de passeio, ou seja, a 
uma velocidade máxima de 11 km/h. 
Violando esta norma, os camionis-
tas arriscam-se a pagar uma coima 
de 70 euros.

Situação do beneficiário Novo montante, 
cada

 • Pessoa que vive sozinha;
 • Família monoparental (só pai ou mãe);

 • Adulto com companheiro de menoridade.
 432,00 €

 • Parceiros de maioridade. 389,00 €

 • Adulto, vivendo com os pais, até completar 25 anos de idade;
 • Adulto com menos de 25 anos, que mudou de casa sem que a instituição comunal tenha garantido 

previamente a assunção dos custos com a habitação.
345,00 €

 • Adolescente / jovem dos 14 anos aos 18 anos de idade;
 • Parceiro de menoridade.

328,00 €

 • Criança dos 6 aos 14 anos de idade.  308,00 €

 •  Criança até aos 6 anos de idade 250,00 €
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DE E PARA PORTUGAL
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mudanças, carros, motos, o que desejar.
Contacto: Telm.: +49 - 160 94 82 0309

Hirtenstr.7 • 55595 Roxheim
m.goncalo@web.de
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LAZER

HORIZONTAIS 1 (...) Gonçalves, pilo-
to português que sofreu uma queda 
fatal, na sétima etapa do Dakar. Algo 
que não se quer ou não se pode no-
mear. 2 Deserto. Malvada. Soberano. 
3 Escândio (s.q.). Canseira. Glória. 4 
Sigla de «Save Our Souls». Contar. 5 
Ovário dos peixes. Rubídio (s.q.). 6 
Maria do Céu (...), ministra da Agri-
cultura, visitou no início do ano as 
empresas portuguesas que partici-
param na Semana Verde Internacio-
nal de Berlim. 7 Lutécio (s.q.). Que te 
pertence. 8 Abertura pela qual o vul-
cão expele as lavas. Sétima letra do 
alfabeto grego. 9 Terra cultivada ou 
arável. Reza. Artigo antigo. 10 Mate-
mática (abrev.). Plural (abrev.). Pela 
(...), ao de leve. 11 Limpar com areia, 
cinza, etc. Arvoredo frutífero.

VERTICAIS 1 Ser ou criatura da es-
pécie humana. Leito. 2 Porção da 
circunferência. Deixar escapar. 3 A 
unidade. Debaixo de (prep.). Ofício. 
4 Elogio. Figura indistinta. 5 Casa-
co do traje masculino de cerimónia, 
com abas. Presidente da República 
(abrev.). 6 Progenitora. Lista. 7 En-
tre nós. Alugar. 8 Pirexia. Argola. 9 
Irritar. O qual. Antes do meio-dia. 10 
Meio nu. Assunto. 11 Suspirar. Lan-
çar de si.

Palavras Cruzadas Nº88  
Por Paulo Freixinho http://palavrascruzadas-paulofreixinho.blogspot.com
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