
Diretor Adélio Amaro
Fundador Adelino Sá

N.º 280 * Ano XXV * Mensal
Agosto 2022 Fundado em 1998

Assinatura: 35 CHF
www.gazetalusofona.com

Matemático português premiado
Afonso Bandeira atua na 
universidade ETH Zurich Pág. 3

Secretariado Nacional do PSD

Carlos Gonçalves 
assume funções
no partido na área 
das Comunidades 
Portuguesas Págs. 10 e 11

GAZETA 
LUSÓFONA

deseja boas férias 
a todos

os assinantes, 
anunciantes

e amigos.

Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa

Pedro Rupio: “As comunidades 
portuguesas não estão 
suficientemente representadas”

A Voz dos Portugueses
“A Suíça para mim significa 
organização”, confirmou 
Sandra Couteiro Romano Pág. 4

Pedro Rodrigues
Jovem fotógrafo que vive
da sua paixão Pág. 6

Baar
Associação a Campana festeja 
o mês de todos os Santos Pág. 8

Santos Populares
Associação Cultural
e Recreativa de Baar Pág. 9

Quer retomar atividades
Confraria de Saberes
e Sabores de Portugal
na Suíça-Francófona pág. 14

Pratteln
Rancho Folclórico
de Basileia “defende” 
Portugal em festival Pág. 23

Dia Nacional da Suíça
Embaixador helvético 
celebrou em Lisboa Pág. 24

Férias em Portugal
Portugueses aproveitam
o verão para reviver pág. 7

Págs. 20 e 21



Agosto 2022
Gazeta LusófonaÁGORA2

Consulado Geral
de Portugal em Zurique
Zeltweg 13 - 8032 Zurique 
Geral: 044 200 30 40
Serviços Sociais:
044 200 30 44 
Serv. de Ensino:
044 261 33 32
Abertura de Segunda a Sexta 
das 8.30h às 15.30h.
Email: zurique@mne.pt

Escritório Consular
de Sion
Av. du Midi 7 - 1950 Sion 
Geral: 027 323 15 11 
Fax: 027 323 51 11

Consulado de Portugal
em Genève
Rte de Ferney 220 
1218 Le Grand-Saconnex
022 791 76 36
(Central Telefónica)
Fax: 022 788 16 78
Serviços de Ensino: 022 798 87 66
Horário: 8h30 às 13h30 
Email: mail@cggen.dgaccp.pt

Embaixada de Portugal
Weltpoststrasse 20
- 3000 Bern 15
Secção Consular:
031 351 17 73
Serviços Sociais:
031 351 17 42
Serviços de Ensino:
031 352 73 49

Consulado de Portugal 
Escritório Consular
no Ticino
Via Ferruccio Pelli,
n.º 13, 5.º andar 
6900 Lugano

CONTACTOS ÚTEIS

GAZETA
Os artigos de opinião são da inteira 
responsabilidade de quem os 
assina. A Direcção do jornal Gazeta 
Lusófona não se responsabiliza pelo 
seu conteúdo, tendo em conta que 
pretendemos apenas dar voz a quem se 
dirige aos nossos serviços. O mesmo 
se afigura para as opiniões expressas 
por intervenientes nas diversas peças 
jornalísticas. Até prova em contrário, 
entendemos que toda a opinião apenas 
têm como objectivo dar a conhecer a 
posição pessoal de quem os escreve 
ou declara. Sendo publicados não 
significa que a Direcção do jornal 
Gazeta Lusófona concorde com o 
conteúdo dos artigos de opinião, 
contudo a divergência e pluralidade 
de opiniões é um direito que assiste 
a todos os cidadãos.

Fundado em 1998

Fundador: Adelino Sá • Diretor: Adélio Amaro (adelio.amaro@gazetalusofona.com) • 
Coordenação da Redação: Ígor Lopes • Sede: Gazeta Lusófona, c/o Balta Mediaprint 
GmbH, Florastrasse 14, 9000 St. Gallen – Suíça • Colaboradores desta edição: André 
Camponês; Augusto Lopes; Carlos Gonçalves; Clément Puippe; Daniel Bastos; Flávio Alves 
Martins; Francisco Moutinho; João Morgado; José Sarmento; Juliana Torres Martins; Maria 
dos Santos; Orlando Fernandes; Paulo Pisco; Valdemar Reis; Vasco Silva • Consultório 
Jurídico: Emanuel Teixeira • Periodicidade: Mensal • Tiragem: 8.500 exemplares

Adélio Amaro
Diretor
adelio.amaro@gazetalusofona.com

Editorial

Em pleno momento de férias o Gazeta 
Lusófona foi acompanhando as 
atividades dos portugueses na Suíça, 
mas também o reencontro com as 
famílias e amigos em Portugal.
Sentimos, isso está patente nas notícias 
e nas reportagens que apresentamos 
na presente edição, que existe uma 

vontade enorme em retomar um 
conjunto de atividades que não foi 
possível dar continuidade nos dois 
últimos anos.
Contudo, em pleno verão, Portugal 
voltou a ser um país de muitas festas 
onde as comunidades portuguesas 
residentes no estrangeiro foram, 
também, um elo de animação e 
promoção das mesmas.
Circular pelo país, de festa em festa, 
sejam elas relacionadas com a religião, 
a gastronomia, o artesanato ou outras, 
os portugueses residentes fora do seu 
país são bem notados com a eforia que 
enaltece a saudade que durante um ano 
inteiro vão acumulando.
A verdade é que Portugal acredita 
que é possível renascer e continua a 
não esquecer as suas mais diversas 

tradições.
Os portugueses na Suíça não são 
diferentes, bem pelo contrário. 
Continuam com imenso entusiasmo 
a galvanizar a promoção de Portugal 
na Suíça. É certo que, durante o 
verão, esses festejos abrandam em 
terras helvéticas. Mas, o recarregar de 
baterias irá dar frutos a curto prazo. 
Quando regressarem de férias, os 
portugueses vão abrir, novamente, as 
portas das associações e vão continuar 
a içar a bandeira portuguesa em cada 
um dos cantões suíços.
Contudo, os portugueses não 
são apenas “festa” e na presente 
edição mostramos isso mesmo com 
reportagens sobre portugueses que 
conseguiram singrar em muitas áreas.
Por agora, resta desejar boas férias...
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Matemático português premiado

Afonso Bandeira atua na universidade ETH Zurich
O matemático Afonso Bandeira, natural 
de São Pedro do Sul, no distrito de 
Viseu, foi o primeiro vencedor do 
Prémio António Aniceto Monteiro. Aos 
34 anos de idade, viu o seu projeto ser 
distinguido como “o melhor trabalho de 
investigação nesta área”.
Este português, residente na Suíça, 
é professor na ETH Zurich, segunda 
melhor universidade europeia depois da 
Universidade de Oxford e à frente da 
Universidade de Cambridge.
Este especialista diz-se “interessado 
em Matemática da Ciência de Dados, 
amplamente defi nida, o que muitas 
vezes envolve Probabilidade, Estatística, 
Ciência da Computação e Otimização”.
Fez o secundário em São Pedro do Sul 
e estudou Matemática na Universidade 
de Coimbra por meio do Projeto Delfos, 
que frequentou “com grande entusiasmo 
durante quatro anos até entrar para o 
primeiro ano da universidade”.
Depois, foi aceite como aluno de 
doutoramento em Matemática Aplicada 
na Universidade de Princeton, tendo 

Matemáticas e no recentemente criado 
Center for Data Science. Ao fi m de 
cinco anos, viajou até à Suíça, onde é 
professor catedrático no ETH Zurich já 
há três anos.
“O que me encaminhou para este 
caminho foram sobretudo as Olimpíadas 
Portuguesas da Matemática e o Projeto 
Delfos - a escola de matemática 
para jovens em Coimbra”, contou à 
imprensa, explicando ainda que “tem 
desenvolvido investigação na área da 
matemática da informação, combinando 
ferramentas de probabilidade, estatística 
teórica e otimização convexa” e que 
tem “trabalhado muito em matemática 
ligada às ciências de dados, de um 
ponto de vista bastante teórico, que 
envolve probabilidade, estatística, 
computação teórica e otimização em 
altas dimensões”.
Neste momento, segundo apurámos, 
este profi ssional português pretende 
mesmo fi car a viver e a trabalhar na 
Suíça. “Do ponto de vista profi ssional, 
estou muito estável na Suíça. Tenho o 

meu grupo e os meus alunos. Já não 
tenho intenções de sair da universidade 
onde estou. Gosto muito de ali estar”, 
disse à comunicação socia Afonso 
Bandeira, que referiu que faz questão de 
visitar Portugal muito frequentemente.
“Nesta carreira estamos sempre em 
movimento, mas, ao fi m de um tempo, 
começa a ser difícil não ter tanta 
estabilidade”, reconheceu.
“Receber a notícia de que venci este 
prémio foi uma grande honra. Estou 
muito feliz. É um sinal de que gostaram 
do meu trabalho”, fi nalizou Afonso.
A primeira edição do Prémio António 
Aniceto Monteiro foi entregue pela 
ministra da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior de Portugal, Elvira 
Fortunato, no dia 20 de julho. Foi o 
primeiro prémio que Afonso Bandeira 
ganhou em Portugal tendo em conta 
o seu trabalho de investigação. No 
estrangeiro, foi o vencedor do Smale 
Prize (2020), “um prémio dado 
trienalmente pelas fundações de 
matemática computacional”.

PORTUGUESES RESIDENTES NA SUÍÇA

Há coisas que só se 
encontram em Portugal.
E depois há a Caixa.
Escritório de Representação da Suíça
Rue de Lausanne, 67/69  |  1202 Genéve
Tel: (41 22) 908 03 60  |  E-mail: geneve@cgd.pt
Horário de atendimento: 2ª a 6ª
(9h30 – 13h00 e 14h00 – 16h30)
Atendimento sujeito a marcação prévia.

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. é autorizada pelo Banco de Portugal.

Caixa. Para todos e para cada um.

Saiba mais em cgd.pt

terminado o doutoramento em junho 
2015. No ano letivo de 2015/2016, fez 
pós-doutoramento no Departamento 
de Matemática do MIT (Massachusetts 
Institute of Technology). Entretanto, 
conseguiu um lugar de carreira como 
professor auxiliar na Universidade de 
Nova Iorque, onde atuou no prestigiado 
Instituto Courant de Ciências 
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Muttenz

“A Suíça para mim significa organização”, 
confirmou Sandra Couteiro Romano
› Ígor Lopes

Sandra Cristina de Castro 
Couteiro Romano tem 43 anos 
de idade e é natural de Viana do 
Castelo, na região do Alto Minho, 
em Portugal. Hoje, Sandra vive em 
Muttenz, na Suíça. Conversamos 
com esta portuguesa sobre a sua 
vida neste país helvético.

Em que locais de Portugal tem 
família?
Em Viana do Castelo.

Como é a sua vida na Suíça?
A minha vida na Suíça é trabalhar, 
estar com a família mais chegada 
(marido, filhos, irmã, cunhado 
e sobrinhos) e organizar alguns 
eventos com o Rancho Folclórico 
de Basileia.

Como é viver na Suíça?
Mantendo uma certa rotina, a vida é 
sustentável e agradável, o custo de 
vida é muito alto, existem muitas 
regras e pouca liberdade, se se 
respeitar as regras vive-se em paz. 
Um exemplo: os suíços são muito 
precisos, rigorosos e sensíveis ao 
barulho a organização de festas e 
os convívios tornam-se, por vezes, 
difícil.

Em que trabalha na Suíça?
Trabalho num banco como 
especialista na área de 
empréstimos. Tenho uma excelente 
relação com os meus colegas de 
profissão e com os meus superiores 
(a maioria, suíços). 

Convive com a comunidade 
portuguesa na Suíça?
Sim, faço parte da direção do 
Rancho Folclórico de Basileia, 
frequento a Missão Católica de 
Língua Portuguesa, por vezes, vou 
a restaurantes portugueses. 

Como os portugueses são 
recebidos no país?
Os portugueses são bem recebidos 
na Suíça, se respeitarem as regras 
rigorosas do país.

Frequenta associações 
portuguesas?
Sim, estou na direção do Rancho 
Folclórico de Basileia.

Portugal, nessa altura, a minha irmã 
(nove anos mais velha) já vivia 
na mesma casa dos meus avós. 
Quando a minha irmã atingiu a 
maioridade emigrou para a Suíça, 
assim surgiu a oportunidade para 
voltar para a Suíça, voltei com 11 
anos e vim viver para a casa da 
minha irmã, para estar mais perto 
dela e dos meus pais (o barco aonde 
trabalhava o meu pai atracava a 
cada 15 dias no Porto de Basileia 
por alguns dias, para a família era 
a oportunidade de estarmos algum 
tempo juntos).

O que espera do futuro?
Saúde para poder acompanhar os 
meus filhos.

Qual a diferença de vida entre 
Portugal e a Suíça?
Observando a vida dos portugueses 
em Portugal, tenho a impressão 
de que têm uma vida mais calma 
com mais tempo para a família e 
amigos. A nossa vida na Suíça é 
mais preenchida com o trabalho 
e temos menos tempo livre para a 
família, amigos e convívios.

A língua é um problema?
Agora não, mas, na altura 
que voltei para a Suíça, não 
compreendia e nem falava alemão. 
Os meus pais inscreveram-me numa 
escola para estrangeiros aonde se 
aprendia intensivamente o Alemão, 
depois de um ano, consegui entrar 
no ensino médio frequentado por 
suíços e estrangeiros nascidos na 
suíça.

Como a pandemia impactou o seu 
dia a dia e o da sua família?
O positivo na altura da pandemia 
foi poder começar a trabalhar de 
casa e estar mais perto dos meus 
filhos. Infelizmente, nessa altura 
senti a falta dos encontros com 
amigos e colegas e dos ensaios e 
convívios do Rancho.
Por fim, como vive o coração do 
imigrante português na Suíça?
Com muitas saudades de Portugal, 
das suas tradições, da sua gente, 
da família, da língua portuguesa, 
do clima, do mar, da gastronomia, 
etc…

Como consegue matar as 
saudades de Portugal?
Falando Português com a família 
e quando estou com portugueses, 
frequentando o Rancho Folclórico, 
representando Portugal em eventos 
suíços, lendo notícias de Portugal, 
consumindo produtos portugueses, 
ouvindo rádio portuguesa, visitando 
Portugal sempre que é possível.

Vive com a sua família?
Sim, com o meu marido e com os 
meus dois filhos.

Qual é o sentimento quando 
regressa a Portugal de férias?
De estar em casa.

Pensa em voltar a viver em 
Portugal algum dia?
Sim, espero um dia poder voltar a 
viver em Portugal.

O que conquistou na Suíça até 
agora?
Graças a Deus consegui aprender 
a língua, fiz uma aprendizagem e 

uma formação especializada para 
o sector onde trabalho, tenho um 
emprego razoável, casei e tenho 
dois filhos: o Messias (idade 17) e 
o Marco (idade 13).

O que a Suíça significa para si?
A Suíça para mim significa 
organização, o país aonde sabemos 
que tudo funciona certinho, um país 
rigoroso, mas muito estável, para 
mim, o único país para viver que só 
trocaria por Portugal.

Que imagem tem de Portugal?
Portugal é um país lindíssimo, com 
ricas tradições, bom clima e uma 
excelente gastronomia.

Como e por que foi viver na 
Suíça?
Antes do meu nascimento, os 
meus pais já eram emigrantes na 
suíça há alguns anos. O meu pai 
era marinheiro, vivíamos num 
apartamento num barco de uma 
empresa suíça, assim na altura 
de começar a escola primária, 
fui viver com os meus avós para 
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Zurique e Ascona 

Arte de Orlando Pompeu
em exposição na Suíça e Itália 
› Daniel Bastos

Entre os meses de maio e julho, o 
mestre-pintor Orlando Pompeu, 
detentor de uma obra que está 
representada em variadas coleções 
particulares e oficiais em Portugal, 
Espanha, França, Inglaterra, Brasil, 
Canadá, Estados Unidos, Dubai e 
Japão, esteve a convite da Galeria 
111, uma galeria de arte na cidade de 
Zurique, na Suíça, numa residência 
artística que promoveu no território 
helvético a criatividade e talento 
do conceituado artista plástico 
português.
No decurso da presença em Zurique, 
onde o artista plástico criou diversas 
aguarelas sobre papel num estilo 
pictórico heterogéneo, criativo e 
contemporâneo, foram agendadas 
para o próximo ano a inauguração de 
três exposições de Orlando Pompeu 
na Suíça. Nomeadamente, na Galeria 
111, em Zurique; na Fundação Pro 
Ronco, em Ascona, no Cantão de 
Ticino; e no Hotel Casa Berno, junto 

ao lago alpino Maggiore.
Refira-se que durante o presente 
mês de julho, o mestre-pintor tem 
patente em Florença, uma das mais 
conhecidas cidades italianas, uma 
exposição dedicada à temática 

uma nova loja em Florença, e 
cuja inauguração computou uma 
exposição do conceituado artista 
plástico português.
No âmbito desta parceria cultural 
com a EVALUNA, Orlando Pompeu 
terá patente no próximo mês de 
setembro, no âmbito da MICAM, a 
maior feira internacional de calçado, 
em Milão, uma nova exposição 
dedicada a temática de sapatos 
femininos em Itália.

de sapatos femininos. Trata-se 
de uma parceria cultural que 
Orlando Pompeu estabeleceu com 
a EVALUNA, um dos maiores 
fabricantes de sapatos femininos 
italianos, que acabou de inaugurar 

O mestre-pintor Orlando Pompeu, com os responsáveis da Fundação Pro Ronco, em 
Ascona, uma relevante instituição cultural helvética a quem o artista plástico ofertou 
uma obra de sua autoria 
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Pedro Rodrigues, um jovem fotógrafo que vive 
da sua paixão: para entrar em muitos mundos
e tentar mudar o mundo
› Clément Puippe
Tradutor português-francês
cp@netplus.ch

Encontrámos Pedro Rodrigues no 
seu atelier de fotografia que partilha 
com três outros fotógrafos no centro 
da capital da Suíça, Berna. De pais 
portugueses naturais do Algarve, 
Pedro Rodrigues viveu toda a sua 
infância e juventude no Valais 
em Saas-Fee. A sua paixão pela 
fotografia veio da sua mãe – “a 
minha mãe passava tempos e tempos 
a tirar fotografias da família e 
comecei a despertar o meu interesse 
pela fotografia com 10 anos. Foi 
mais uma brincadeira no início”. 
Pedro Rodrigues começou a sua 
carreira de fotógrafo independente 
aos 22 anos. Já há 10 anos que 
vive a sua paixão entre trabalhos 
comerciais e projetos artísticos. Ele 
tem agora um grande projeto sobre 
a comunidade portuguesa na Suíça, 
uma maneira de afirmar as suas 
raízes e dar mais visibilidade e luz 
aos portugueses com o seu olhar de 
uma extrema sensibilidade, sempre 
preocupado com os problemas 
sociais e ambientais.  

O SEU RETRATO,
COM AS SUAS PALAVRAS 
“Tenho 33 anos e passei a minha 
juventude em Saas-Fee numa estação 
turística nos Alpes, no Valais: 
fiz esqui, patim no gelo e jogava 
também à bola. Fui uma pessoa 
sempre muito bem integrada na Suíça 
e a maior parte dos meus amigos 
não são portugueses. Nesta aldeia na 
montanha havia muitos portugueses 
mas era uma geração mais velha que 
trabalhava lá, poucos jovens. Em 
casa falava-se português. Mas com o 
meu irmão comecei logo a falar mais 
alemão, e com a minha mãe era uma 
mistura das duas línguas.
Não costumo falar muito português 
e às vezes faltam-me as palavras 
certas. Antes ia muitas vezes para 
Portugal, mas agora já não. Os meus 
pais chegaram à reforma e voltaram 
para Portugal.
Sinto-me português, sei que eu sou 
português e tenho grande interesse 
nas minhas raízes e mostro isso na 
minha atividade profissional.
Depois da aprendizagem, fiz 
a escola superior de fotografia 

(Fachhochschule). Aos 22 anos 
decidi ser independente e acabei 
por me inscrever nesta escola para 
melhorar os meus conhecimentos. 
Dois dias por semana ia à escola e 
acabei o curso em 5 anos. Fiquei 
como uma formação superior de 
designer fotográfico.
Eu trabalho agora como fotógrafo 
independente a 100%, faço 
exposições, livros e tenho de ganhar 
dinheiro também. Tenho fases onde 
aceito mais trabalhos comerciais para 
financiar os meus projetos artísticos.”

BOM DIA ZERMATT
– UM OLHAR DIFERENTE 
SOBRE OS TRABALHADORES 
“INVISÍVEIS” 
Pedro Rodrigues queria fotografar 
as pessoas que normalmente não 
se vêm. Pessoas como os seus pais 
que dedicaram toda uma vida a 
trabalhar, com horários à noite e nos 

fins de semana e que não permitiam 
uma vida de família fácil, sendo 
muitas vezes ausentes. O seu lho 
sobre empregados de hotéis em 
Zermatt significou muito para Pedro 
Rodrigues, uma homenagem ao 
trabalho dos seus pais. 
“Bom Dia Zermatt” é por enquanto 
o meu único trabalho sobre os 
portugueses, mas eu estou a 
preparar um projeto grande sobre a 
comunidade portuguesa na Suíça, 
é um trabalho ainda em fase de 
produção.”

TENTAR MUDAR O MUNDO
Este jovem fotógrafo gosta de 
tópicos diferentes e revelam a sua 
preocupação com os problemas 
sociais e a sua vontade de mudar 
certas coisas – por exemplo, é o caso 
do seu trabalho sobre a venda de 
carros usados no Senegal

A problemática da venda de carros 
usados para países mais pobres, 
como o Senegal, significa também 
uma maneira de exportar a poluição 
do lado dos países mais ricos, esses 
carros de grandes cilindradas poluem 
muito, são sempre reparados e andam 
ainda muitos anos. Um tal negócio 
não tem sentido. 
 
QUER CONHECER
MELHOR PORTUGAL
Pedro Rodrigues insiste no facto de 
que a Suíça e Portugal são totalmente 
diferentes. Apesar de falar melhor 
alemão e inglês do que português, 
ele sente-se perfeitamente português 
e quer conhecer melhor o seu país. 
Ele gostava de ficar alguns meses em 
Portugal e realizar alguns trabalhos 
como fotógrafo. Tem também 
um projeto sobre a comunidade 
portuguesa na Suíça e precisa de 
pessoas que queiram participar, ou 
seja que se deixem fotografar no 
seu dia-a-dia e no exercício da sua 
profissão. Não adiantou muito mais 
sobre os pormenores deste projeto, 
mas todas as pessoas interessadas 
podem contactá-lo através do seu site 
Internet.
Se alguém quer fazer parte deste 
projeto, tem de ser imigrante e 
aberto a falar sobre a imigração. “Os 
portugueses são uma comunidade 
fechada. Espero ser um português 
que dá mais abertura e visibilidade 
aos portugueses”. 

ENTRAR NUM MUNDO 
FECHADO – O EXEMPLO
DO CONVENTO
Ele gostou muito de realizar um 
trabalho fotográfico num convento 
em Brig. Entrou num mundo fechado 
e não houve julgamento por parte das 
freiras que gostaram do resultado. 
Realizou este projeto durante um 
período de quatro anos, de 2016 
até 2019. Visitou regularmente o 
convento e a vida desta comunidade. 
Publicou um livro com o título 
“Jenseits des Anfangs” (Para além do 
início) que teve muito sucesso. 

Site Internet: www.pedrorodrigues.ch 

A destacar: no dia 20 de agosto, 
Pedro Rodrigues vai estar presente 
numa exposição de fotos em Visp 
sobre a autoestrada A 9.
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“Férias em Portugal… Tudo é tão lindo”

Portugueses aproveitam o verão
para reviver o amor pelo seu país
› Ígor Lopes

Agosto é um dos meses mais 
aguardados pelos portugueses 
emigrados para outros países 
europeus. E os que vivem na 
Suíça não fogem à regra. Famílias 
inteiras deslocam-se deste país de 
acolhimento para Portugal para 
reviverem a emoção de voltar à 
terra que os viu nascer, participarem 
nas festas populares das suas 
aldeias, ainda mais neste período 
em que as regras de confinamento 
e de distanciamento social em 
virtude da pandemia de COVID-19 
abrandaram.
Um pouco por toda a Europa, as 
autoestradas veem desfilar carros, 
carrinhas, autocarros em que a 
língua portuguesa está presente 
nos passageiros, sem contar os que 
decidem viajar pelos céus. Tudo em 
prol de estarem algumas semanas, 
ou dias, com as suas famílias 
em Portugal, rever os amigos, 
solucionar pendências, festejar e 
manterem uma vida menos rotineira 
em relação àquela que se vive no 
país helvético, onde trabalhar é o 
verbo de ação mais utilizado pela 
imensa comunidade portuguesa 
residente na Suíça.
No último dia 31 de julho, uma 
dessas famílias portuguesas realizou 
a festa de batizado do pequeno 
Guilherme, filho de Hélder e Sandra 
Leitão, que são pais também do 
Gonçalo, mais crescido. Natural 
do distrito de Viseu, esta família 
vive hoje em Flawil, uma comuna 
da Suíça, no Cantão de St. Gallen, 
com cerca de 9.681 habitantes. Pelas 
9h, a parte religiosa decorreu na 
Capela de Nossa Senhora das Neves, 
em Travanca, ou simplesmente 

igreja de Travanca, no concelho de 
Armamar. A festança em si, que 
reuniu muitos convidados, alguns 
deles residentes fora de Portugal, 
aconteceu na imponente Quinta da 
Barroca, em Queimada, no mesmo 
município. Por estar localizada no 
vale de Naçarães, na margem sul do 
Vale do Douro, em pleno Património 
Mundial da Humanidade, esta quinta 
conta com um visual de tirar o 
fôlego. Algo a que os portugueses 
que vivem na Suíça já estão 
acostumados a ver: belas paisagens.
Os padrinhos do pequeno 
Guilherme, Pedro e Susana Pereira, 
são portugueses, mas vivem em 
Zurique.
O sentimento de todos os 
convidados presentes neste evento 
e em outros que acontecem no 
país, e que envolvem os emigrantes 
lusitanos, é o mesmo: o amor e a 
saudade de Portugal, a perceção 

de que é ainda necessário deixar 
para trás muitas memórias para 
conquistar uma vida melhor, mais 
sólida financeiramente. Contudo, é 
unânime a certeza de que um dia o 
regresso a Portugal está garantido.
Mas, enquanto esse dia tão esperado 
não chega, é preciso encarar a vida 
cotidiana, e os portugueses que 
vivem na Suíça classificam o país 
da melhor maneira possível, como 
“organizado, seguro, justo, com boas 
oportunidades, ordenados decentes”, 
dentre outros atributos. O facto de 
a comunidade portuguesa ser bem 
recebida por lá contribui imenso 
para este sentimento positivo.
E quem está acostumando a levar 
sobre rodas o sonho dessas famílias, 
como o transporte de mercadorias 
e de bens entre os dois países, sabe 
da importância que é regressar a 
Portugal e fazer o caminho inverso 
para a cidade de acolhimento.

“Ao servir um português que envia 
os seus bens materiais para o seu 
país e vice-versa temos o sentimento 
de ser o porta voz do filho que 
manda coisas para os pais e dos 
pais para os filhos, e isso é muito 
gratificante ao fazer essa ligação. 
O acolhimento dos clientes com o 
sorriso e o agradecimento é a nossa 
maior satisfação. Por esses clientes, 
continuamos a andar na estrada 
sempre com o objetivo de agradar 
as pessoas que nos fazem merecer 
a confiança delas”, disseram 
os responsáveis pela empresa 
“Transportes Fatita Rocha”.
Um território imenso de 
oportunidades aguarda os 
portugueses quando regressam 
à Suíça, mas estar em Portugal, 
mesmo que em férias, e por um 
curto período de tempo, é ainda, 
de acordo com estes portugueses, a 
melhor parte do Verão.
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Associação a Campana em Baar
a festejar o mês de todos os Santos
› Valdemar Reis

A Campana é uma Associação 
Italiana com alguns anos de 
existência, a ser explorada por Hugo 
Soares que, no dia 25 de Junho, 
festejou o dia de São João, com cerca 
de 200 reservas para o jantar com a 
tradicional sardinhada e outros.

No passado Sábado dia 25 de Junho 
de 2022, Hugo Soares, juntamente 
com a sua equipa de trabalho, tiveram 
a casa cheia com mais de 200 reservas 
confirmadas a comemorar o dia de 
São João, com sardinhada e outros 
pratos confecionados. Como o mês de 
Junho é o mês dos Santos Populares, 
para animar a noite contou com a 

presença do grupo Musical Top-Som 
até às duas da madrugada.
Hugo Sousa, com alguns anos de 
experiência e responsabilidade em 

manter a casa, a Campana, centro 
de encontro dos Italianos em Baar, 
sempre em funcionamento, mesmo 
nos dois anos de pandemia, teve 
sempre o cuidado em confecionar 
quites de comidas para os clientes 
pudessem ter alimentação para as suas 
refeições.
Hugo Soares contou ao jornal Gazeta 
Lusófona que “foram dois anos muito 
difíceis de gerir e manter o negócio 
activo”. Sem ter qualquer ajuda 
monetária, esforçou-se para adquirir 
fundos para poder pagar as despesas 
mensais, mas agora já está com maior 
alívio, agradecendo aos seus clientes 
que nunca o desprezaram. Sem eles a 
casa não teria fundos para se manter 
em funcionamento.
Hugo Soares aproveitou para 
agradecer a todos que acreditaram 
e continuam a acreditar umas boas 
férias como um bom regresso ao pais 
de acolhimento.

Vitória encarnada na Suíça

Girona não conseguiu travar o Benfica
O Benfica derrotou a equipa do 
Girona, por 4-2, em encontro de 
preparação, no último dia 22 de 
julho, na Suíça.

A equipa portuguesa, liderada por 
Roger Schmidt, esteve a perder, 
depois de um golo de Christian 
Stuani, ao minuto 52, mas deu 
a volta em três minutos, por 
intermédio de Jan Vertonghen e 
Alexander Bah, aos 57 e 60 minutos.
Sete minutos depois, Roman 
Yaremchuk marcou o terceiro 
golo do Benfica, fruto de grande 
penalidade, após derrube a 
Chiquinho na área.
Ao minuto 77, Santiago Bueno 
reduziu a desvantagem do Girona, 
no entanto, já nos descontos, 

Rodrigo Pinho fixou o resultado 
final.
Schmidt utilizou dois onzes 
diferentes em cada parte. Na 
primeira, alinhou com: Helton; 
Gilberto, Otamendi, Morato, 
Grimaldo; Florentino, Enzo 
Fernández, João Mário; David 
Neres, Rafa e Gonçalo Ramos.
Na segunda parte, o treinador 
benfiquista apostou em: 
Vlachodimos; Alexander Bah, 
António Silva, Vertonghen, Gil 
Dias; Weigl, Meité, Chiquinho; 
Yaremchuk, Diego Moreira e 
Henrique Araújo.
Também entraram em campo, 
durante a segunda parte, Samuel, 
Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, 
Rodrigo Pinho e Musa.
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Santos Populares na Associação Cultural
e Recreativa Portuguesa de Baar

› Valdemar Reis

A Associação Cultural e Recreativa 
Portuguesa de Baar não deixou 
que a tradição se perdesse nesta 
altura dos Santos Populares, por 
esse motivo organizou um convívio 
com sardinhada, porco no espeto e 
concertinas.

No Sábado dia 2 de Julho os 
responsáveis da exploração da A. 
C. R. P. Baar, Claúdio de Oliveira e 
esposa, juntamente com a sua equipa 
de trabalho, fazem todo o esforço 
para que as tradições retomem à 
normalidade depois de 2 anos de 
paragens por motivos que todos 
conhecem do Covid, no que deixou 
muitas tradições por organizar e a 

Cursos de alemão

LucernaLucernaLucernaLucerna

ZurichZurich
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MAIS DE 100  
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 5X | 2X | 1X POR SEMANA 
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comunidade um pouco dispersa, com 
algumas restrições em participarem.
A família de Claúdio de Oliveira está 
a fazer todos os esforços para que os 
convívios regressem à normalidade 
como antes, organizando torneio de 
cartas, noites da desgarrada, etc., 
contando com a adesão dos sócios e 
não sócios para tais eventos e para 
que estes tenham ânimo como nos 

últimos 10 anos.
Os membros da direção da 
ACRPBaar vêm por este meio, 
também, agradecer a todos que têm 
colaborado nestes últimos dois anos 
de forma a manter a porta da nossa 
associação aberta au público, mesmo 
tendo que usar máscara até aos 
últimos 5 meses passados.
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Secretariado Nacional do PSD

Carlos Gonçalves assume funções no partido 
na área das Comunidades Portuguesas
› Ígor Lopes

Carlos Gonçalves, ex-deputado 
eleito pelo círculo europeu pelo 
Partido Social Democrata (PSD), 
é agora Secretário Executivo do 
Secretariado Nacional deste partido 
para as Comunidades Portuguesas.
Em entrevista à nossa reportagem, 
Carlos Gonçalves reiterou 
a importância da diáspora 
portuguesa, os desafios que tem 
pela frente para estabilizar o PSD 
neste raio de ação e o papel dos 
portugueses emigrados na Europa, 
sobretudo na Suíça.

Como será o trabalho que 
pretende desenvolver na condição 
de Secretário Executivo do 
Secretariado Nacional do PSD para 
as Comunidades Portuguesas?
Para mim é uma honra, mas, 
também, um enorme desafio voltar 
a assumir funções no PSD na área 
das Comunidades Portuguesas. Uma 
honra, pois entendo que esta área 
da governação é fundamental para o 
país e para a sua afirmação externa 
e também um desafio, pois o PSD 
deve ter como objetivo reconquistar a 
confiança dos portugueses residentes 
no estrangeiro. O trabalho que irei 
procurar desenvolver em colaboração 
com o Coordenador José Cesário, 
com os diferentes órgãos nacionais 
do PSD e com as estruturas da 
emigração, terá como propósito 
reorganizar o Partido na área das 
Comunidades Portuguesas e trabalhar 
em propostas políticas dirigidas a um 
sector que considero essencial para o 
país e que devemos valorizar.

Como será voltar a trabalhar 
politicamente com José Cesário, 
que é hoje o Coordenador do 
Secretariado Nacional do PSD para 
as Comunidades Portuguesas?
Há muitos anos que trabalho e 
colaboro com o José Cesário na área 
das Comunidades Portuguesas. O 
convite que agora me dirigiu para 
assumir as funções de Secretário 
Executivo é desafiante, pois o 
Partido, tal como em 1999, perdeu 
uma importate base de apoio nos 
círculos da emigração que agora 
devemos tentar reconquistar. Esta 
perda de influência leva a que hoje 
apenas tenhamos um deputado eleito 
pelos círculos da emigração. O José 

Cesário é um político experiente, 
conhecedor profundo da realidade da 
emigração e, tal como demonstrou no 
exercício de funções governativas, é 
alguém com capacidade reformadora 
que tanto é necessária num país 
como Portugal, nomeadamente numa 
área de governação tantas vezes 
esquecida. Na minha opinião, o 
presidente do PSD, Luís Montenegro, 
e a sua Comissão Política tomaram 
uma excelente decisão ao nomear 
José Cesário para Coordenador 
do Secretariado Nacional para 
as Comunidades Portuguesas. A 
reação dos militantes e das próprias 
comunidades a esta escolha tem sido 
muito positiva, pois ela é um sinal 
de esperança para os portugueses 
residentes no estrangeiro que, 
infelizmente, se sentem cada vez 
mais entregues a si próprios.

Como a sua larga experiência 
como deputado eleito pelo círculo 
europeu pode ajudar na tomada de 
decisões e no auxílio dos caminhos 
a seguir?
As políticas dirigidas às comunidades 
portuguesas têm sempre que ter em 
conta as diversas especificidades 
de cada comunidade. O meu 
conhecimento da realidade que 
vivem os portugueses residentes 
em países do espaço Europeu pode 
ajudar nas tomadas de decisão do 
PSD no que concerne a área das 

Comunidades Portuguesas. O meu 
conhecimento desta realidade tem 
a ver com as funções políticas que 
exerci, mas, sobretudo, pela vivência 
pessoal que tenho dessa realidade, 
pois vivo na região de Paris desde 
1982. Se a política tem como melhor 
definição a de resolver os problemas 
das pessoas parece-me importante 
que aqueles que trabalham e 
estudam esta área da governação 
tenham noção da realidade vivida 
pelos portugueses que residem no 
estrangeiro. Pensar as Comunidades 
exclusivamente a partir de Lisboa 
não me parece que seja a melhor 
de forma de encontrar as respostas 
adequadas aos problemas dos 
nacionais que residem fora do país.

Por quantos anos foi deputado pela 
Europa?
Eu fui eleito pela primeira vez 
em 2002. Mais tarde, deixei a 
Assembleia da República no 
momento em que assumi funções 
como Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas 
regressando novamente ao 
Parlamento em 2005. Como é do 
conhecimento público, cessei funções 
como Deputado à Assembleia da 
República em março passado. Foi um 
enorme privilégio ter merecido em 
várias eleições a confiança das gentes 
da emigração. Foi uma enorme honra 
representar esse Portugal espalhado 

pelo mundo na Assembleia da 
República.

Como avalia hoje o estado 
das comunidades portuguesas 
espalhadas pela Europa?
As nossas comunidades a residir no 
espaço europeu têm uma relação 
muito intensa com o nosso país, 
abrindo, assim, uma enorme janela 
de oportunidades para Portugal, 
saiba ele aproveitar o seu potencial 
em prol do país. Apesar de haver 
algumas diferenças entre países, o 
nível de integração nas sociedades 
de acolhimento é positivo e as nossas 
comunidades têm vindo a adquirir 
nesses países um peso económico, 
social e político que a todos nos 
deve orgulhar. Na maioria dos casos, 
as nossas principais comunidades 
vivem em países da União Europeia, 
exceção feita à Suíça e, desde o ano 
transato, ao Reino Unido. Convém 
referir que o Brexit teve grandes 
repercussões significativas na vida 
da nossa comunidade e algumas das 
consequências da saída do Reino 
Unido da UE para os portugueses 
que ali residem ainda não são 
totalmente tangíveis. Por tudo isto, 
considero que esta é a comunidade à 
qual se deve, neste momento, dedicar 
maior atenção. Apesar da situação 
ser, no plano geral, positiva, não 
podemos ignorar que, em alguns 
países, a nossa comunidade conhece 
alguns prolemas de âmbito social 
com consequências no seu processo 
de afirmação e integração no país 
de residência. Quando se fala de 
emigração é sempre referido que 
temos tido nos últimos anos uma 
nova emigração composta por jovens 
portugueses, sem emprego ou sem 
perspetivas de evolução profissional, 
com necessidade de novos desafios ou 
com salários baixos, que se decidem 
por sair do país. Infelizmente, apesar 
de uma boa parte destes jovens ser 
detentor de um diploma do ensino 
superior e a maioria ser qualificada 
nem sempre conseguem empregos no 
estrangeiro ao nível da qualificação 
que possuem. Temos hoje, no seio 
das comunidades portuguesas 
residentes na Europa, uma situação 
mais heterogénea que merece novas 
e especificas respostas. Fala-se 
muito dos casos de sucesso, mas a 
emigração não é propriamente um 
mundo de facilidades.
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Quais são hoje, na sua opinião, as 
grandes dificuldades enfrentadas 
pelas comunidades portuguesas 
residentes na Europa?
Na maioria dos países de acolhimento, 
as dificuldades que enfrentam 
os portugueses são idênticas aos 
nacionais desses países. No entanto, 
as nossas comunidades conhecem 
vários problemas, nomeadamente no 
plano social. No entanto, estamos a 
falar de um espaço em que a maioria 
dos países têm respostas para atender 
às questões de maior dificuldade. 
Quanto à sua relação com Portugal, 
as principais dificuldades prendem-
se com o atendimento consular que 
conhece uma situação sem paralelo na 
história democrática do país e da oferta 
de ensino da Língua Portuguesa tema 
que desapareceu do debate político na 
área das comunidades portuguesas. 
A questão da rotura que conhecem 
na rede consular é um problema de 
enorme gravidade.  A insuficiência 
dos serviços consulares compromete 
a relação destes portugueses com o 
seu país, o que tem consequências 
a variadíssimos níveis. Muitos têm 
sido os anúncios feitos pelo Governo 
sobre a situação da rede consular, mas, 
na prática, apesar dos esforços dos 
funcionários, a situação é critica e, 
em alguns países, os nossos cidadãos 
esperam e desesperam para serem 
atendidos no Consulado de Portugal 
da sua residência. Depois, há outras 
questões de enorme importância, como 
a participação cívica e política, os 
jovens, o movimento associativo que 
vive uma situação no pós-pandemia 
muito difícil e ao qual devemos 
dar a maior atenção ou o mundo 
das empresas das comunidades e o 
consequente investimento no nosso 
país e nos nossos territórios.

Tem dados sobre a comunidade 
portuguesa na Suíça?
Segundo o “Office Federal des 
Statistiques”, o número de portugueses 
a residir na Suíça em 2020 era de 
cerca de 257 mil pessoas. É, em 

termos de população, a terceira 
maior comunidade a residir num país 
europeu logo a seguir à França e ao 
Reino Unido. No entanto, nos últimos 
anos, verificou-se um abrandamento 
da emigração portuguesa para a 
Suíça, o que, considerando o habitual 
movimento de regresso, justifica a 
diminuição da população portuguesa 
na Confederação Helvética. Este 
estatuto de terceiro país em termos de 
comunidade portuguesa que se verifica 
no plano demográfico e no plano 
eleitoral é superado no que se refere 
às remessas onde a Suíça ultrapassou 
a França em 2021 sendo, agora, o 
principal país de emigração portuguesa 
no mundo no envio de remessas para 
Portugal.

Hoje, as comunidades portuguesas 
residentes na Europa contam 
com dois deputados eleitos do PS. 
Como o PSD pode atuar junto das 
comunidades residentes na Europa 
diante deste cenário?
Desde logo através da sua organização 
e dos seus militantes que connosco 
irão colaborar. Será também necessário 
auscultar as comunidades tentando, 
dentro do possível, privilegiar um 
trabalho de proximidade e de contacto 

com as suas forças vivas. É importante 
ouvir o movimento associativo, 
os luso-eleitos, os Conselheiros 
das Comunidades Portuguesas, os 
empresários, os agentes culturais, 
os professores, responsáveis das 
autoridades locais… Será um 
trabalho diferente daquele que, no 
meu entender, deve ser produzido 
por um Deputado, mas, para avançar 
com propostas, é absolutamente 
necessário esse trabalho para e com 
as comunidades. Os portugueses 
a residir no Círculo Eleitoral da 
Europa poderão contar connosco 
neste importante trabalho em prol da 
defesa dos interesses das comunidades 
portuguesas e, através delas, de 
Portugal.

Que outras funções ocupa hoje?
Para além das funções profissionais 
que exerço no Consulado-Geral de 
Portugal em Paris, sou membro da 
Assembleia Municipal de Vila Velha 
de Ródão, sou conselheiro Nacional 
do PSD e presidente da Mesa do PSD 
Paris.

O que podem esperar do seu 
trabalho os portugueses e 
lusodescendentes residentes na 

Suíça?
Que, tal como referi anteriormente, a 
nossa comunidade residente na Suíça 
pode continuar a contar comigo e com 
o PSD. Lembro-me que muito jovem, 
e apenas como dirigente do PSD Paris, 
estive envolvido na luta em defesa da 
participação dos portugueses residentes 
no estrangeiro nas eleições para o 
presidente da República. Hoje, muitos 
dos leitores do Gazeta Lusófona 
poderão já não estar lembrados, mas 
esta foi uma das grandes reivindicações 
dos portugueses residentes no 
estrangeiro durante mais de duas 
décadas, pois esse direito só veio a se 
concretizar em 1997. Ou seja, 23 anos 
depois do 25 de Abril. Este é um bom 
exemplo de que há política e iniciativa 
política muito para além do exercício 
de funções de Deputado.

Que políticas devem ser 
aprimoradas para as comunidades 
neste país helvético?
Desde logo, uma melhor resposta 
dos nossos serviços consulares, um 
alargamento da oferta do ensino da 
língua portuguesa e um apoio claro ao 
nosso movimento associativo. Penso 
que, tal como nos outros países, é 
necessário, no plano bilateral, dado 
que a Suíça não é membro da União 
Europeia, estar atento às questões 
relativas à nossa comunidade, 
nomeadamente, de âmbito social 
ou no que se refere ao ensino da 
língua portuguesa. Devemos também 
sensibilizar a nossa comunidade para a 
participação cívica e política tanto em 
Portugal como na Suíça. Temos já bons 
exemplos de luso-eleitos na Suíça, mas 
é necessário ir mais longe, pois, como 
diz o povo, quem não vota não conta.
Que ações serão levadas a cabo de 
imediato e o que espera para o futuro?
Num primeiro momento, vamos ter 
que reunir e trabalhar com as estruturas 
do PSD na Europa e efetuar diversos 
contactos com as comunidades 
incluindo, a Suíça. Temos muito 
trabalho pela frente, mas é um 
excelente desafio.
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Tecnologia suíça em Portugal

Zühlke vai investir mais de 1,5 milhões
de euros no centro no Porto
A consultora tecnológica Zühlke 
continua a apostar no centro 
de engenharia que tem as suas 
instalações na Baixa da cidade do 
Porto, em Portugal.
Fontes ligadas à autarquia local 
referem que, para “responder aos 
desafios tecnológicos do futuro”, esta 
empresa suíça pretende investir mais 
de 1,5 milhões de euros e aumentar a 
bolsa de talentos em três dezenas de 
lugares.

O recrutamento está voltado para 
as áreas de sistemas integrados e 
engenharia de software e pretende 
duplicar a equipa atual, que se dedica, 
em articulação com equipas de todo 
o mundo, “ao desenvolvimento 
de produtos e sistemas, soluções 
digitais e soluções de dados e 
inteligência artificial” em setores como 
telecomunicações, banca, saúde ou 
consumo, adiantaram os responsáveis 
pela Zühlke.
Mariana Salvaterra, diretora-geral da 

a área tecnológica no país para 
construir carreira, sendo que, só no 
Grande Porto, existem perto de três 
mil graduados de TI, ou tecnologias da 
informação, por ano”.
“Procuramos pessoas que queiram 
marcar a diferença a nível internacional 
e desenvolver projetos tecnológicos 
para clientes do mundo inteiro e em 
setores de grande relevância, elevando 
a fasquia das soluções inovadoras que 
criamos”, adiantou Mariana Salvaterra.
O pacote de investimento de 1,5 
milhões de euros no centro no Porto 
inclui, além da contratação de talentos, 
dos benefícios oferecidos à equipa e da 
“formação especializada para alavancar 
a carreira de cada um”, a abertura de 
um novo escritório para acolher este 
crescimento.
Com 50 anos de existência, a Zühlke 
tem escritórios em 17 cidades em dez 
países, contando com mais de 1.600 
especialistas. Além do Porto, a empresa 
possui centros de engenharia na 
Bulgária e na Sérvia.

Zühlke, empresa helvética que está 
no Porto há cerca de um ano e meio, 
refere que “o acesso privilegiado a 

talento foi um dos fatores decisivos 
para escolher Portugal, pois há cada 
vez mais jovens e adultos a explorar 

Crime em Niederbipp

Cidadão português preso
As autoridades policiais em Berna 
informaram nos últimos dias que um 
cidadão de nacionalidade portuguesa, 
com 48 anos de idade, foi detido no 
dia 24 de julho após ter deflagrado 
tiros com uma arma de fogo contra 
outros dois homens em Niederbipp, 
comuna da Suíça, situada no distrito 
administrativo de Alta Argóvia, no 
cantão de Berna.

De acordo com a polícia local, o crime 
terá acontecido por volta das 1h50 
(0h50 em Portugal continental).
Fontes informam que “os serviços 
de emergência foram imediatamente 
acionados para o local onde 
encontraram um homem gravemente 
ferido deitado no chão. A polícia ainda 
prestou os primeiros socorros ao ferido 
antes que os serviços de emergência 
assumissem mais cuidados médicos, 
no entanto, os ferimentos foram fatais 
tendo o óbito sido declarado no local”.
Ainda não há dados que permitam 
identificar o sujeito.

Um segundo homem, também vítima 
do cidadão português, surgiu nos 
serviços de emergência após ter sido 
baleado na perna. Foi de imediato 
levado para o hospital.

François Gysin 
em Lisboa

François Gysin vai realizar uma 
exposição de aguarela entre os 
dias 3 de agosto e 2 de setembro, 
todos os dias úteis entre as 
09h00 e as 17h00, no Centro de 
Documentação do Edifício Central 
de Lisboa, em Campo Grande.
François nasceu em 1956 em 
Nyon, oeste da Suíça, e é fruto do 
casamento da parte alemã com a 
parte francesa do país. É o mais 
velho de três irmãos e viveu a 
sua infância num bairro perto 
de Zurique. Estudou Filosofia e 
História da Arte, mas apaixonou-
se pela psiquiatria quando viu o 
seu próprio terapeuta a trabalhar. 
Enveredou pela medicina, 
apaixonou-se por uma portuguesa e 
mudou-se para Portugal.

O alegado homicida foi detido sem 
resistência num prédio residencial e 
levado a uma esquadra da polícia. Após 
apuração, soube-se que a motivação do 
crime foi por conta do “barulho”.
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Segunda parte da intervenção de Nazaré Torrão no 1.º Fórum Português da Suíça em Renens

Quem fomos? Quem somos?
Quem queremos ser? (2/3)

› Nazaré Torrão
Unité de Portugais / Faculté
des Lettres Université de Genève, 
Cátedra Lídia Jorge
(Instituto Camões)

Os discursos sobre a identidade 
são difi cilmente comprovados de 
forma científi ca. Para isso seriam 
necessários inquéritos e outros 
estudos vários e pormenorizados 
que nos dariam apenas o retrato do 
que é determinada comunidade num 
determinado momento. Sempre que
existem mudanças radicais na 
mentalidade de uma dada sociedade, 
há períodos de recontextualização da 
identidade – mudo o olhar com que a 
sociedade é vista e muda o objeto
observado: a sociedade. Teria pois, 
pelo menos em parte, que mudar o 
discurso sobre a identidade.
As descrições da identidade nacional 
que tentam generalizações estão 
eivadas de ideologia e resvalam 
facilmente de descrições factuais e 
verifi cáveis para a esfera normativa 
ou ética. David Hume identifi cou 
há muito essa falácia, gerando uma 
questão conhecida pela questão do 
ser / dever ser.
Assim, mesmo que fi casse 
demonstrado, cientifi camente, que o 
comportamento de um povo segue 
invariavelmente determinado padrão 
de ação, que é o que de verifi cável 
existe para se poder caracterizar 
a identidade – como agimos diz 
como somos – essa demonstração 
só signifi caria que, a manterem-se 
as mesmas circunstâncias, seria 
possível que esse comportamento se 
repetisse, visto que ele é infl uenciado 
pela transmissão cultural e que o 
comportamento de um povo tem 

recorrências, quer dizer, segue 
padrões inconscientes.
Apesar disso, os discursos sobre 
a identidade nacional de um povo 
são importantes a dois níveis: por 
um lado dizem como ele se vê, 
por outro podem infl uenciar o seu 
modo de agir. Bourdieu explicava 
que as representações podem 
também contribuir para produzir 
o que aparentemente descrevem 
ou designam (Bourdieu, 1982, 
281). Assim também é provável 
que determinadas conceções de 
(ou acerca de) um grupo cultural, 
independentemente de serem 
objetivas ou não, possam ter refl exos 
no seu comportamento. Ou seja, o 
que se diz sobre os portugueses pode 
ter infl uência na nossa forma de agir. 
E é isso justamente que nos leva de
novo à importância de se conhecer, 
verifi car, e corrigir se necessário, as 
visões ou conceções que um povo 
tem de si, e os outros dele.

O que tem sido dito então sobre os 
portugueses?
Vou-me cingir apenas aos discursos 
dominantes, por falta de tempo.
De maneira geral os autores que 
maior infl uência tiveram nas 
tentativas de caracterização da 
identidade nacional portuguesa 
foram, na área da antropologia 
Jorge Dias, na da geografi a Orlando 
Ribeiro, e na da história Oliveira 
Martins, este ainda do século XIX. A 
maioria das descrições da identidade 
portuguesa parte de uma descrição 
de tipo psicologizante, atribuindo ao 
português um caráter ambivalente e 
plástico que as seguintes citações de 
Jorge Dias (dos anos 50 do século 
XX) resumem bem:

O português é um misto de sonhador 
e de homem de ação, ou, melhor, é 
um sonhador ativo, a que não falta 
certo fundo prático e realista.
Há no português uma enorme 
capacidade de adaptação a todas as 
coisas e ideias e seres, sem que isso 
implique perda de caráter.
No momento em que o português é 
chamado a desempenhar qualquer 
papel importante, põe em jogo as 
suas qualidades de ação, abnegação, 
sacrifício e coragem e cumpre
como poucos.
(citado por Santos, 1999)

Ressaltam desta descrição, produzida 
por um antropólogo durante o Estado 
Novo, ideias que ainda hoje surgem 
nos discursos sobre os emigrantes: 
adaptação (no sentido em que 
se inserem na sociedade em que 
estão sem causar problemas), mas 
mantendo as suas características 
próprias (ou seja, na prática é 
muitas vezes apenas uma adaptação 
à sociedade sem de facto integrar 
na sua identidade os novos valores 
da sociedade de acolhimento); 
trabalhador (as qualidades de ação 
e de cumprir com o dever); vida de 
sacrifício para atingir os fi ns que o 
fi zeram partir do país; coragem na 
medida em que partir e vir para o 
desconhecido não é fácil.
A pergunta que nos podemos colocar 
é: será verdade? Ou: ainda é verdade? 
Foi medido por inquéritos, trabalhos 
de campo de observação, etc.?
Curiosamente, no século XIX, Eça 
de Queirós fazia uma descrição 
de Portugal e dos portugueses que 
muito se aproxima desta, pelo caráter 
ambivalente que lhe atribui, pelo 
misto de homem sonhador e de ação, 
só que lhe adivinhamos uma crítica 
subjacente. Descrita por um dos seus 
amigos, com benevolência, portanto, 
a personagem principal, Gonçalo 
Ramires, é comparada a Portugal.

– Talvez se riam. Mas eu sustento 
a semelhança. Aquele todo de 
Gonçalo, a franqueza, a doçura, 
a bondade, a imensa bondade que 
notou o Sr. Padre Sueiro… Os 
fogachos e entusiasmos, que acabam 
logo em fumo, e juntamente muita 
persistência, muito aferro quando
se fi la à sua ideia… A generosidade, 
o desleixo, a constante trapalhada 
nos negócios, e sentimentos de muita 
honra, uns escrúpulos, quase pueris, 

não é verdade?... A imaginação que
o leva sempre a exagerar até à 
mentira, e ao mesmo tempo um 
espírito prático, sempre atento
à realidade útil. A viveza, a facilidade 
em compreender, em apanhar… A 
esperança constante n’algum milagre, 
no velho milagre de Ourique, que 
sanará todas as difi culdades… A 
vaidade, o gosto de se arrebicar, 
de luzir, e uma simplicidade tão 
grande, que dá na rua o braço a um 
mendigo… Um fundo de melancolia, 
apesar de tão palrador, tão sociável. 
A desconfi ança terrível de si mesmo, 
o que o acobarda, o encolhe, até 
que um dia se decide, e aparece um 
herói, que tudo arrasa…. Até aquela 
antiguidade da raça, aqui pegada 
à sua velha Torre, há mil anos… 
Até agora aquele arranque para a 
África… Assim todo completo, com o 
bem, com o mal, sabem vocês quem 
ele me lembra?
– Quem?
– Potugal.

Eça de Queirós, s/d, pp. 367-368

Como podem observar são também 
enumerados uma série de defeitos 
ainda hoje muitas vezes apontados à 
sociedade portuguesa no seu todo: o 
desleixo, a falta de rigor, a falta
de perseverança para levar a cabo 
aquilo que é pensado ou projetado, 
o exagero ou imaginação excessiva 
que leva a pensar que é verdade o que 
gostaríamos que fosse, a vaidade e o 
gosto pelas aparências, o esperar por 
um milagre que resolva a situação em 
vez de analisar, programar e agir, etc.
Esta veia crítica e satírica da 
caracterização do ser português 
tem muitos outros autores que a 
prosseguem no presente, indico 
apenas António Lobo Antunes como 
exemplo.

Uhren & Bijouterie GmbH
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Cultura Lusitana

Confraria de Saberes e Sabores de Portugal
na Suíça-Francófona quer retomar atividades
› Ígor Lopes

Inaugurada no dia 27 de janeiro 
de 2018, com a presença de 
autoridades de Portugal e da Suíça, 
a Confraria de Saberes e Sabores 
de Portugal na Suíça-Francófona 
é uma entidade conhecida por 
promover a cultura lusitana em solo 
helvético, com foco na cultura e na 
gastronomia.

Em fevereiro de 2018, decorreu em 
Montreux o primeiro Capítulo desta 
Confraria. Durante o evento, José 
Ernesto, Almoxarife da Confraria de 
Saberes e Sabores da Beira ‘Grão 
Vasco’, com sede em Viseu, destacou 
o trabalho que tem sido desenvolvido 
junto da comunidade portuguesa 
na Diáspora, nomeadamente com a 
realização de cursos com dirigentes 
Associativos e parcerias com as 
Confrarias na Suíça, Brasil, Canadá 
e futuramente noutros países. Paulo 
Pisco, deputado eleito pelo círculo 
europeu, participou nesta iniciativa.
Conversamos com José António 
dos Santos Farias, de 42 anos, atual 
Almoxarife da Confraria de Saberes 
e Sabores de Portugal na Suíça-
Francófona, para saber sobre as 
ações futuras. Segundo apurámos, 
os membros da Confraria reunirão 
em setembro para decidir os novos 
passos neste novo cenário mundial.

Que trabalho desenvolvem?
Promovemos os saberes e os sabores 
da nossa região, Viseu, mas de outras 
zonas também. A nossa confraria foi 

fundada com dez membros, a maior 
parte da zona de Viseu, mas outros, 
não. Pretendemos, acima de tudo, 
promover a cultura, os saberes e os 
sabores. Por isso, já fizemos vários 
eventos, com temas culturais, com 
música, onde damos a provar as 
nossas belas iguarias. E, na altura 
da parte mais crítica da pandemia 
de COVID-19, ajudamos o Hospital 
Universitário de Lausanne com foco 
no corpo docente, na enfermagem 
e nos médicos e de alguns serviços 
com alguns contributos.

Onde está a vossa sede?
A nossa sede está em Vevey, uma 

linda cidade suíça às margens do 
Lago Geneva.

Quais os objetivos?
Em 2020 e 2021, estivemos em stand 
by, como todos. Agora, queremos 
continuar a desenvolver o trabalho 
para o qual nos propusemos. Este 
ano, vamos fazer uma atividade, 
talvez um capítulo da nossa 
Confraria, e estamos sempre a 
procura de angariar novos confrades 
com o mesmo espírito que temos 
hoje.

De onde é em Portugal?
Sou de Viseu.

Que mensagem deixa para 
quem ainda não conhece o vosso 
trabalho?
Se há algo que me deixa enervado 
aqui na Suíça é quando falam mal 
do nosso país. Muitos portugueses 
referem que existem razões pelas 
quais deixaram Portugal e só falam 
coisas más e não contam as belezas 
que existem no nosso país. É 
preciso divulgar as coisas boas do 
nosso país. O povo suíço conhece e 
adora Portugal, vão lá passar férias, 
compram casas, etc.. Devemos ajudar 
a promover o nosso país. Estamos 
distantes fisicamente, mas levamos no 
coração o país e a cidade de Viseu.

Especialidades
Portuguesas

Aberto todos
os dias
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6004 Luzern
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Até 13 de agosto

Filmes portugueses presentes no festival
O Festival de Cinema de Locarno, 
que decorre de 3 a 13 de agosto 
na Suíça, vai contar com a 
participação do filme “Nação 
Valente”, de Carlos Conceição. 
Está prevista a participação 
de outras obras de produção e 
coprodução portuguesa, fora da 
competição.

De acordo com a programação 
da 75.ª edição, na competição 
internacional de longas-metragens 
está “Nação Valente”, um filme de 
ficção de Carlos Conceição, que a 
produtora Terratreme Filmes diz 
ser sobre “o fim do colonialismo 
português, a independência de 
Angola e os traumas da guerra 
colonial”.
O filme conta com a participação de 
atores como João Arrais, Anabela 
Moreira, Gustavo Sumpta e Leonor 
Silveira e foi coproduzido com 

Güterstrasse 3
CH 6060 Sarnen

+41 (0)41 660 83 77/8
+41 (0)79 397 88 00

Via Centrala 1
CH 7130 Ilanz

+41 (0)81 925 27 27
+41 (0)79 324 30 88

www.centrallusitana-rf.ch
info@centrallusitana-rf.ch

Nunca foi tao facil solicitar um empréstimo!

Seu empréstimo:
Agora, a partir de

4,5%!

França e Angola, onde Carlos 
Conceição nasceu em 1979.
Carlos Conceição é autor de filmes 
como “Versailles” – apresentado 
em Locarno em 2013 -, “Coelho 
Mau” (2017), “Serpentário” (2019) 

produzido também pela Terratreme.
Em Locarno, onde já foram 
premiados, os dois realizadores 
estrearão um documentário rodado 
em Lisboa, revisitando os lugares 
do filme “Os Verdes Anos” (1963), 
de Paulo Rocha, contando com a 
participação da atriz Isabel Ruth.
Também fora de competição estará 
“Objetos de Luz”, uma reflexão 
visual sobre a importância da luz na 
criação cinematográfica, do diretor 
de fotografia Acácio de Almeida e 
por Marie Carré, com produção da 
Bando à Parte.
Locarno fica na margem norte do 
Lago Maggiore, localizado nos 
Alpes. A sua história intrigante 
envolve castelos, igrejas e 
ocupação romana. Os subúrbios 
próximos são constituídos de 
terrenos agrícolas, florestas, lagos 
e rios.

e “Um fio de baba escarlate” 
(2020).
Fora da competição estarão “Onde 
fica esta rua? Ou sem antes nem 
depois”, de João Pedro Rodrigues 
e João Rui Guerra da Mata, 
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ACEPI destaca Economia Digital em Portugal

Portugueses na Suíça podem indicar 
empresas em solo luso para concorrerem
› Ígor Lopes

A Associação da Economia 
Digital de Portugal (ACEPI) está 
a promover mais uma edição 
dos Prémios Navegantes XXI, 
inseridos na Portugal Digital 
Week, que visam “premiar e 
reconhecer o que de melhor se faz 
a nível do digital no país”.
Segundo apurámos, na edição 
deste ano, serão 20 as categorias 
a concurso e as inscrições – 
disponíveis em https://premios.
portugaldigitalweek.pt/ – são 
gratuitas e terminam no dia 2 de 
setembro.

“Esta ação foi criada em torno 
da missão que fez nascer esta 
entidade no ano 2000: Promover e 
Desenvolver a Economia Digital 
em Portugal. Os Prémios ACEPI 
Navegantes XXI foram concebidos 
a partir de um conceito inovador 
que premeia anualmente o que 
de melhor se faz na Sociedade e 
Economia Digital nas mais diversas 
vertentes em Portugal”, disseram os 
organizadores desta iniciativa.
Segundo o mais recente Digital 
Economy and Society Index da 
União Europeia - estudo que 
avalia o desempenho dos Estados 
Membros na digitalização -, 
apresentado em 2021, “Portugal 
sobe um lugar e está agora ao nível 
da média da União Europeia”, 
sendo que o nosso país fez 
“progressos significativos nas 
áreas de competências digitais e na 
adoção de tecnologias digitais pelas 
empresas”, concluiu a investigação.
De acordo com a .PT, entidade 
responsável pelo domínio de topo 

português e parceira da ACEPI, “o 
número de registos em .pt cresceu 
11% em 2021 face a 2019, período 
considerado pré-pandemia. Ainda 
que o crescimento em relação a 
2020 – um ano atípico no que diz 
respeito ao número de registos 
de domínios – tenha sido menor 
(cerca de 3,1%), contabilizaram-
se, no último ano, 136.921 novos 
registos, o que representa um 
novo recorde anual”, o que revela 
o desenvolvimento da sociedade 
e da economia digital nos anos 
transatos.
Por sua vez, a Associação DNS.
pt (.PT) indica igualmente que o 
.pt é líder europeu, uma vez que 
é o ccTLD (Country Code Top-
Level Domain ou Código de País 
de Domínio de Nível Superior) que 

mais cresce e evolui relativamente 
aos outros países da Europa.
“Voltar a premiar presencialmente 
e a reconhecer e incentivar os 
melhores projetos da sociedade e 
economia digital em Portugal é uma 
honra”, defendeu a organização dos 
Prémios, que acrescentou que, “este 
ano, as expectativas são bastante 
elevadas para o regresso desta 
iniciativa e, por isso, contamos com 
uma enorme participação por parte 
de todos”.
Para a Direção da ACEPI, “este 
concurso destina-se a vários setores 
e áreas de atividade, sendo assim, 
ele próprio eclético e abrangendo 
um grande espectro de ideias, 
projetos e iniciativas que merecem 
todo o destaque no âmbito da 
economia digital”, sublinharam.

As 20 categorias a concurso são: 
Melhor Projeto Digital/Site/App 
Turismo, Melhor Projeto Digital/
Site/App Media & Entretenimento, 
Melhor Projeto Digital/Site/App 
Serviços Financeiros, Melhor 
Projeto Digital/Site/App Retalho, 
Melhor Projeto Digital/Site/App 
Moda, Melhor Projeto Digital/Site/
App Indústria & Serviços, Melhor 
Projeto Digital/Site/App Cultura & 
Desporto, Melhor Projeto Digital/
Site/App Alimentação & Bebidas, 
Melhor Projeto Digital/Site/App 
Tecnologia, Melhor Projeto Digital/
Site/App Automóvel, Melhor 
Projeto Digital/Site/App Saúde 
& Bem-Estar, Melhor Site .PT – 
Powered by .PT,  Melhor Agência 
de Comunicação/Marketing Digital/
Criativa, Melhor Estratégia e 
Transformação Digital, Melhor 
Inovação e Revelação Digital, 
Melhor e-Marketplace, Melhor 
Projeto Digital Sustentabilidade & 
Inclusão, Melhor Projeto Digital 
Administração Pública Local e 
Regional, Melhor Projeto Digital 
Administração Pública Central e 
Melhor Projeto de Evolução Digital 
do Comércio de Proximidade - 
Powered by Comércio Digital.
Após a primeira fase de nomeações 
dos melhores projetos a concurso, 
os vencedores serão premiados no 
dia 20 de outubro, durante a edição 
2022 da Portugal Digital Week.
Sobre a relevância de reconhecer 
e premiar, “este é um dos pilares 
fundadores da ACEPI, desde o 
seu início, estando no ADN da 
Associação, uma missão que 
queremos continuar todos os anos”, 
referiu a Direção da ACEPI.
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Paulo Cafôfo na receção aos emigrantes

Ação de Boas-Vindas aos emigrantes
que vão passar férias a Portugal
O Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas, 
Paulo Cafôfo, e a Secretária de 
Estado da Proteção Civil, Patrícia 
Gaspar, participaram, no dia 30 de 
julho, numa ação de receção aos 
emigrantes realizada pela Revista 
Comunidades, que teve lugar na 
Área de Serviço do Alto de Leomil 
(AE25, Km 188, sentido E-O).

Esta iniciativa, que conta com a 
colaboração da Autoridade Nacional 
de Segurança Rodoviária (ANSR) 
e apoio BRISA, “dá as boas-vindas 
aos emigrantes que vêm passar férias 
em Portugal e tem como objetivo 
alertar e sensibilizar os condutores 
para uma condução segura, de 
forma a diminuir a sinistralidade nas 
estradas”.
Rui Ribeiro, presidente da 
Autoridade Nacional da Segurança 

Rodoviária (ANSR), também 
participou nesta ação com 
recomendações em matéria de 
segurança rodoviária.
“Desde 2014, a Revista Comunidades 
tem vindo a promover, na fronteira 
de Vilar Formoso, uma ação de 
receção e boas-vindas a estas famílias 
que nos visitam. Este ano, a ação foi 
reformulada e terá novos moldes, 
mais atuais, já que depois da abertura 
da ligação da autoestrada Espanha-
Portugal, em dezembro de 2021, 
os condutores, cansados da viagem 
e desejosos de chegarem aos seus 
destinos, preferem continuar na 
AE, por questões de diminuição de 
tempo de viagem e, principalmente, 
comodidade e segurança rodoviária”, 
mencionaram os responsáveis pela 
publicação.

I. L.
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O reconhecimento em Portugal de sentenças 
estrangeiras em matéria de direito da família

CONSULTÓRIO JURÍDICO

Os estimados leitores da Gazeta 
Lusófona têm-nos interpelado acerca 
da necessidade e obrigatoriedade de 
reconhecer sentenças estrangeiras 
em Portugal quando estas versam 
sobre assuntos matrimoniais e 
responsabilidades parentais. Mais 
referindo alguns o conhecimento de 
um mecanismo de reconhecimento 
automático deste tipo de sentenças.
Impõe-se pois esclarecer os nossos 
estimados leitores acerca desta 

pertinente dúvida. Com efeito, o 
Regulamento CE nº 2201/2003 do 
Conselho Europeu de 27/11/2003 
veio consagrar uma forma de 
reconhecimento rápida de sentenças 
estrangeiras que versem sobre as 
seguintes matérias:
a) ao divórcio, à separação e à anulação 
do casamento;
b) à atribuição, ao exercício, à 
delegação, à limitação ou à cessação da 
responsabilidade parental. 
Sendo que nesta última alínea 
contemplam-se as seguintes matérias: 
o direito de guarda e ao direito de 
visita dos menores; a tutela, à curatela 
e a outras instituições análogas; a 
designação e as funções de qualquer 
pessoa ou organismo encarregado 
da pessoa ou dos bens da criança e 
da sua representação ou assistência; 
a colocação da criança ao cuidado 
de uma família de acolhimento ou 
de uma instituição; as medidas de 
protecção da criança relacionadas 
com a administração, conservação ou 
disposição dos seus bens. 
Contudo, devido à delicadeza jurídica 
de certas matérias, tal Regulamento 

não é aplicável:
a) Ao estabelecimento ou impugnação 
da filiação (quando estão em causa 
sentenças que recaíram sobre acções de 
impugnação e/ou reconhecimento da 
paternidade por exemplo);
b) Às decisões em matéria de adopção, 
incluindo as medidas preparatórias, 
bem como à anulação e revogação 
da adopção (porque é consabida 
a delicadeza da figura da adopção 
internacional – pretendendo assim 
proteger-se os menores);
c) Aos nomes e apelidos da criança; 
d) À emancipação; 
e) Aos alimentos; 
f) Aos fideicomissos (‘trusts’) e 
sucessões (devendo entender-se 
por fideicomissos as disposições 
testamentárias que obrigam a que 
determinado herdeiro a preservar o 
bem durante determinado tempo e/ou 
a preservá-lo para outra pessoa e/ou 
geração);
g) Às medidas tomadas na sequência 
de infracções penais cometidas por 
crianças.
Assim a estas últimas matérias é sempre 
necessário recorrer a um advogado 

para interpor um processo especial 
de reconhecimento e homologação/
confirmação de sentença estrangeira. 
Todavia, se este mecanismo legal 
supra referido é consagrado por 
Regulamento do Conselho Europeu, 
significa que o mesmo apenas é 
aplicável aos cidadãos e países da 
União Europeia, excluindo-se a 
Suíça. Porém no caso de se tratar de 
um trabalhador transfronteiriço (o 
qual reside em França, por exemplo) 
este detendo uma sentença que não 
abranja aquelas últimas matérias 
já pode e deverá beneficiar de tal 
mecanismo legal. 
Em tudo o mais será sempre 
necessário um processo judicial 
de reconhecimento, confirmação/
homologação e revisão de sentença 
estrangeira. Para a qual é necessário 
instruir o mesmo com diversos 
elementos, destacando-se o carimbo do 
Tribunal que confere força executiva e 
apostilha da Convenção de Haia.
Esperando ter sido esclarecedores sobre 
esta questão, formulamos votos de um 
bom ano de trabalho e aulas que ora 
recomeça.

› Emanuel Teixeira, Advogado
emanuelteixeira@tpcadvogados.pt
Teixeira, Pino & Associados, 
Sociedade de Advogados, R.L.
– info@tpcadvogados.pt
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Gilberto Gil em Genebra

Cantor brasileiro visitou o CERN
O cantor brasileiro Gilberto Gil, que 
esteve em digressão pela Europa, 
visitou, no dia 20 de julho, a sede 
da Organização Europeia para a 
Pesquisa Nuclear (CERN), que se 
destaca por ser “o maior laboratório 
de física de partículas do mundo”, 
localizado em Meyrin, no cantão de 
Genebra, na fronteira Franco-Suíça.
Responsáveis pelo CERN revelaram 
que o ex-ministro da cultura do 
Brasil conheceu o desacelerador de 
partículas “ELENA” e ainda tocou na 
sua guitarra a canção de sua autoria 
“Quanta”.
As imagens da visita e da 
apresentação do cantor foram 
gravadas pela Amazon, que deve 
utilizá-las na segunda temporada 
da série “Em Casa com os Gil”, da 
plataforma Prime Video.

A música tocada por Gil no CERN, 
que também dá nome ao álbum 
de 1997 do cantor, tem a ciência 
e a arte como temas. Na versão 
original, a canção conta ainda com 
a participação do cantor brasileiro 
Milton Nascimento, que encerrou 
a sua carreira internacional 
recentemente nos palcos portugueses.
O “ELENA” é um gigantesco anel, 
com 30 metros de circunferência, 
utilizado pelos pesquisadores 
europeus para pesquisas que 
envolvem antimatéria. Este aparelho 
fica localizado no complexo do 
CERN, em Genebra.
A digressão europeia “Nós, a Gente”, 
que terminou no dia 31 de julho, 
passou ainda pela Bélgica, Reino 
Unido e França.

La Chaux-de-Fonds

Acidente na estrada mata portuguesa
que regressava à Suíça
Uma cidadã portuguesa de 56 anos 
de idade e a sua filha, de 19 anos, 
que residiam na Suíça, morreram 
na sequência de um acidente de 
viação que envolveu dois carros e 
um camião, no dia 6 de agosto, em 
França. O acidente aconteceu no 
caminho entre Digoin e Paray-le-
Monial, sentido Moulins-Mâcon. A 
família regressava a La Chaux-de-
Fonds, depois de passarem férias em 
Portugal.
Segundo informações das 

AICEP Portugal Global

Delegação suíça conta com novo perfil
nas redes sociais para “incentivar” negócios
A delegação suíça da Agência para 
o Investimento e Comércio Externo 
de Portugal, E. P. E. (aicep Portugal 
Global), entidade empresarial 
do Estado Português que visa ao 
“desenvolvimento e à execução de 
políticas estruturantes e de apoio 
à internacionalização da economia 
portuguesa” conta agora com um 
perfil profissional na rede social 

LinkedIn. 
Todas as informações podem ser 
consultadas através do seguinte link: 
https://www.linkedin.com/company/
aicep-portugal-global-switzerland/
A ideia, segundo os responsáveis pela 
aicep Portugal Global | Switzerland, 
é dar a conhecer “as oportunidades 
de negócio e promover o apoio e o 
aconselhamento sobre o mercado 

suíço”.
Como parte da rede global da aicep 
Portugal Global, a AICEP na Suíça 
“ajuda as empresas neste mercado 
helvético a encontrarem potenciais 
parceiros em Portugal e dá apoio no 
investimento estrangeiro em solo 
português”.
“Ao procurar novos produtos ou 
serviços, esta delegação na Suíça 

autoridades, Elza Nogueira, natural 
de Escariz, em Arouca, faleceu no 
local do acidente. Entretanto, a filha, 
Joana Santos, chegou a ser levada 
para o hospital, mas, por estar “em 
estado crítico”, acabou por falecer 
nesta unidade de cuidados médicos.
O marido de Elza, de 60 anos, e o seu 
sobrinho, de 22, sofreram ferimentos, 
mas não estão, de acordo com 
informações, “em risco de morte, 
neste momento”.
Os quatro ocupantes do outro ligeiro 

envolvido no acidente eram duas 
crianças e dois adultos que “sofreram 
ferimentos ligeiros, assim como o 
condutor de um pesado”.
Ao local, deslocaram-se 30 
bombeiros, equipas médicas e um 
meio aéreo. A via ficou cortada para 
atendimento.
Note-se que a família portuguesa 
residia em La Chaux-de-Fonds, uma 
comuna da Suíça, situada no cantão 
de Neuchâtel.

selecionará as melhores empresas 
portuguesas para satisfazer as suas 
necessidades. Portugal é um país 
moderno, sofisticado e orientado 
para o futuro. Combinamos tradição 
e inovação no que fazemos de uma 
forma surpreendente”, finalizaram 
os responsáveis pela aicep Portugal 
Global | Switzerland.
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Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa

Para Pedro Rupio “As comunidades portuguesas 
não estão suficientemente representadas”
› Ígor Lopes

Pedro Rupio tem 38 anos de idade, 
é especialista em Comunicação 
numa instituição financeira, 
reside na Bélgica, é membro do 
Conselho Permanente do Conselho 
das Comunidades Portuguesas e 
presidente do Conselho Regional 
das Comunidades Portuguesas na 
Europa (CRCPE).
Conversamos com este responsável 
sobre o trabalho desenvolvido pelo 
Conselho que preside e abordamos 
as ações que estão a ser tratadas 
com o intuito de se valorizar a 
comunidade portuguesa residente 
no velho continente.

Quais os objetivos do Conselho 
Regional das Comunidades 
Portuguesas na Europa (CRCPE)?
O CRCPE tem como objetivo 
veícular às autoridades portuguesas 
aquelas que são as principais 
preocupações das portuguesas e dos 
portugueses residentes no continente 
europeu.

Qual a diferença de interlocução, 
medidas e papel entre o CRCPE e 
o CCP?
O CRCPE é, dentro do CCP, 
a estrutura que reúne todos os 
Conselheiros que residem na 
Europa. Somos 26. Procuramos, 
assim, levantar questões que dizem 
diretamente respeito aos cidadãos 
lusos residentes nesse continente. 
O Conselho Permanente do CCP 
reúne 12 Conselheiros nomeados 
pelas 5 estruturas regionais do CCP: 
4 pela Europa, 3 pela América do 
Sul, 2 pela América do Norte, 2 pela 
África e 1 pela Ásia e Oceânia. O 
Conselho Permanente procura tratar 
de questões mais transversais.

Que ações este órgão tem 
desenvolvido?
O CRCPE tem delineado o seu 
trabalho em torno dos grandes 
temas relativos às comunidades 
portuguesas: as questões de língua, 
educação, cultura e identidade, a 
participação política e cidadania 
plena, a igualdade de direitos sociais 
e económicos e o aproveitamento 
do potencial económico das 
comunidades portuguesas. Mas, 
também, temos levado pontualmente 
temas mais concretos às nossas 

autoridades como o apoio às 
associações e à rede oficial do 
ensino de português no estrangeiro 
em tempo de pandemia, suscitámos 
um debate em torno do direito 
mortuário dos portugueses em 
situação diaspórica, formulámos 
propostas no âmbito da equivalência 
de diplomas nas comunidades 
portuguesas e, mais diretamente, 
sobre o tema da juventude, fizemos 
recomendações sobre o tema 
dos direitos das mulheres, da 
precariedade e exclusão ou, ainda, 
sobre os imbróglios existentes com 
portagens eletrónicas em Portugal. 
E, no campo da participação cívica, 
formulámos propostas no âmbito 
das eleições europeias, presidenciais 
e legislativas, nomeadamante 
aquando da anulação de 80% dos 
votos no círculo da Europa que 
levaram à repetição das eleições. 
Também organizámos um debate 
acerca dos 50 anos da criação da 
rede oficial do ensino de português 
no estrangeiro e elaborámos um 
documento relativamente completo 
sobre o potencial económico das 
comunidades portuguesas.
Que ações esperam para o futuro?
Diria que, tanto dentro do CRCPE 
como do Conselho Permanente, 
existe a vontade de acompanhar 
minuciosamente a alteração à Lei 
do CCP de forma a que as próximas 
e os próximos Conselheiros tenham 
uma melhor Lei para trabalharem, e 

também para que o órgão possa ter 
novas eleições rapidamente.

Que temas mais preocupam a 
entidade que preside?
Não há dúvida de que o tema que 
mais preocupa é a rede consular. Há 
poucos dias, descobri que três amigos 
na Bélgica ainda não realizaram os 
trâmites necessários para que os 
filhos obtenham a nacionalidade 
portuguesa porque o acesso ao 
Consulado de Bruxelas é deveras 
difícil. Estas situações duram há 
demasiado tempo e urge tomarem-
se medidas radicais de forma a 
que qualquer compatriota possa 
resolver questões administrativas nos 
Consulados com alguma celeridade.

Quais as vossas principais linhas 
de ação?
Como dito anteriormente, as questões 
de língua, educação, cultura e 
identidade, a participação política 
e cidadania plena, a igualdade 
de direitos sociais e económicos 
e o aproveitamento do potencial 
económico das comunidades 
portuguesas.

Como caracteriza a comunidade 
portuguesa na Suíça e que 
pontos precisam ser levados em 
consideração pelas autoridades 
diplomáticas lusas?
Tenho um conhecimento da 
comunidade portuguesa da Suíça 

que se limita a dois contactos que 
realizei no país: em 2014, no Centro 
Português de Neuchatel, e, mais 
recentemente, em 2021, numa reunião 
de trabalho organizada em Zurique 
pelo Presidente do CCP Suíça, 
Domingos Pereira, reunião durante 
a qual abordámos - mesa diretora 
do CRCPE e Conselheiros da Suíça 
- questões ligadas ao ensino e ao 
associativismo com vários membros 
da comunidade e do tecido associativo 
luso-suíço. O que posso acrescentar 
é que a comunidade portuguesa na 
Suíça é forte, conta com 150 mil 
eleitores inscritos nas listas eleitorais 
portuguesas. É, juntamente com 
o Reino Unido, a segunda maior 
comunidade na Europa com mais 
peso político depois da França. Isso 
é importante e fico satisfeito por ter 
observado uma exemplar participação 
da comunidade nas últimas eleições 
legislativas. Quanto maior for a 
participação eleitoral, maior peso 
terão as nossas reinvicações.

Como a Europa acolhe a diáspora 
portuguesa?
A Europa acolhe bastante bem 
a nossa diáspora, até porque 
conseguimos sempre uma integração 
relativamente boa nos nossos países 
de acolhimento. Todavia, cada país 
tem as suas realidades e orientações 
políticas que influenciam muito 
a forma como as comunidades 
estrangeiras são acolhidas.
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Que informações tem sobre 
as dificuldades vividas pelos 
portugueses e lusodescendentes no 
país helvético?
Tenho mantido regularmente 
contactos com as Conselheiras e 
os Conselheiros da Suíça que vão 
comunicando situações, ora mais 
locais, ora mais transversais, sobre 
o ensino de português, a situação do 
movimento associativo e também 
sobre dificuldades de âmbito social 
que a comunidade atravessa por 
vezes.

Como tem sido a vossa relação 
com o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e com a Secretaria 
de Estado das Comunidades 
Portuguesas?
A relação é boa. Podemos estar em 
desacordo sobre alguns temas, mas 
temos desenvolvido boas relações 
institucionais nos últimos anos.

Que pontos e mudanças mais 
defendem?
Além da rede consular, como 
referido anteriormente, defendemos 
o alargamento de direitos cívicos que 
permitam que o nosso voto conte 
realmente. Enquanto só votarmos 
de forma presencial nas eleições 
presidenciais, os índices de abstenção 
serão sempre elevadíssimos para 
essas eleições. Exigimos o voto por 
correspondência já nas próximas 
eleições presidenciais de 2026, 
esperando que as nossas autoridades 
tenham mais abertura relativamente 
ao voto eletrónico. Nesse aspeto, 
o teste piloto de voto eletrónico 
nas eleições do CCP será um passo 
fundamental.

Em que ponto está o Ensino da 
Língua Portuguesa no estrangeiro? 
O que é preciso mudar?
Em primeiro lugar, é preciso revogar 
a propina no ensino de português 
no estrangeiro. Trata-se de uma 
tremenda discriminação para com os 
portugueses da Diáspora que já vai 
no caminho do seu décimo ano de 
aplicação. É um obstáculo à inscrição 
de milhares de alunos portugueses 
e, portanto, um obsctáculo à 
aproximação desses jovens à língua e 
cultura de origem. Quando a propina 
for abolida, acredito que vamos 
observar um tremendo aumento do 
número de alunos portugueses a 
frequentar o ensino de português na 
Suíça e um pouco por toda a Europa.

Muitas associações na Suíça estão 
a ter dificuldades em voltar a 
realizarem as suas atividades. 
Muitas fecharam as portas. 
Como a vossa entidade avalia 

a importância do movimento 
Associativo português na Europa, 
sobretudo na Suíça? E de que 
forma é possível ajudar estas 
entidades?
Foi um dos temas que trabalhamos 
aquando da reunião da secção local 
do CCP Suíça. Uma das pistas 
abordadas foi a de se melhorar o 
regulamento de apoio às associações 
da DGACCP. Ainda há muitas 
associações na Suíça e em todo 
o mundo que não conseguem 
obter apoios financeiros devido à 
alta exigência burocrática desse 
regulamento. Também acreditamos 
que as autoridades deveriam aplicar 
um plano estratégico de formação 
de dirigentes associativos. As 
associações têm sido fundamentais 
nas últimas décadas como espaços 
de participação, de cidadania e 
de divulgação da língua e cultura 
portuguesas junto das comunidades 
portuguesas emigradas na Europa, 
e as nossas autoridades deveriam 
ter um papel mais ativo com mais 
presença e mais apoio institucional 
no terreno, elementos que podem 
ser fundamentais na manutenação 
duradoura do tecido associativo.

Defendem serem necessários mais 
deputados eleitos pelo círculo 
europeu?
Na Europa, votaram cerca de 200 
mil portugueses nas últimas eleições 
legislativas e só elegemos dois 

deputados. No distrito eleitoral de 
Faro, 194 mil votantes elegeram 
nove deputados. Consequentemente, 
a resposta é sim, defendemos mais 
deputados eleitos pelos círculos 
da emigração, nomeadamente na 
Europa porque existe aqui uma 
discriminação exagerada na forma 
como o nosso voto conta menos. As 
comunidades portuguesas não estão 
suficientemente representadas no 
seio do Parlamento, razão pela qual 
insistimos nesse ponto, até porque, 
o aumento do número de deputados 
eleitos pela emigração poderá 
incentivar a uma maior participação 
eleitoral da nossa Diáspora.

De que forma é possível 
sensibilizar os países europeus de 
acolhimento sobre a relevância da 
comunidade portuguesa emigrada?
Há uma pista fundamental que é a 
participação dos nossos compatriotas 
nas sociedades civis dos países onde 
estão inseridos. No Luxemburgo, 
há um número considerável de 
portugueses que se inscreveram 
para votar nas eleições municipais 
daquele país. Esse é um exemplo de 
participação que pode influenciar 
pela positiva as autoridades dos 
países de acolhimento.

Sabe quantos portugueses vivem 
emigrados na Europa? Que países 
contam com mais portugueses?
Por mais incrível que pareça, não 

existem dados oficiais. Há cerca 
de um ano, o antigo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Augusto 
Santos Silva, afirmava que viviam no 
estrangeiro seis milhões de cidadãos 
com nacionalidade portuguesa. 
Consequentemente, diria que perto 
de quatro milhões vivem na Europa. 
A França é de longe o país com mais 
portugueses. Seguem-se a Suíça, 
o Reino Unido e a Alemanha. Em 
Andorra e n Luxemburgo, também 
há, proporcionalmente ao número 
total de habitantes no país, um grande 
número de compatriotas lusos.

Tem esses mesmos dados sobre os 
residentes na Suíça?
Segundo o Instituto dos Registos 
e Notariado, 395.588 portugueses 
tinham uma morada suíça no cartão 
de cidadão em 2020.

Que mensagem deixa para 
quem ainda não conhece o vosso 
trabalho?
Recomendo a leitura do nosso 
trabalho no site ccpeuropa.wordpress.
com e aproveito para lançar um 
apelo tendo em vista as próximas 
eleições do CCP: desejo que sejam 
apresentadas várias candidaturas 
com elementos jovens e mulheres, 
só assim as ditas candidaturas serão 
adequadamente representativas da 
comunidade.
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Representação fiscal

Mudanças para os não residentes
A Administração tributária 
portuguesa clarificou o seu 
entendimento relativo à necessidade 
de representação fiscal em Portugal 
através do Ofício Circulado nº 
90054 de 6 de junho de 2022. Os 
contribuintes residentes fora da 
União Europeia deixam de estar 
obrigados a ter um representante 
fiscal, caso não tenham de pagar em 
Portugal qualquer imposto.

A obrigação mantém-se, 
nomeadamente, para proprietários de 
bens imóveis em Portugal.
Acresce que o Decreto-Lei n.º 
44/2022 veio proceder à alteração 
da lei geral tributária, no sentido 

de dispensar a obrigatoriedade de 
nomeação de representante fiscal 
sempre que os sujeitos passivos 
adiram a qualquer dos canais 
de notificação desmaterializada. 
Neste sentido, passa a possibilitar-
se aos contribuintes obrigados à 
nomeação de representação fiscal, 
nomeadamente os residentes no 
estrangeiro, que, em alternativa, 
se limitem a aderir a um canal de 
notificação desmaterializada, seja 
o serviço público de notificações 
eletrónicas associado à morada 
única digital (MUD), o regime de 
notificações e citações eletrónicas no 
Portal das Finanças ou a caixa postal 
eletrónica.

Acesso ao Ensino Superior

Contingente especial para candidatos 
emigrantes portugueses
Foi publicada no dia 20 de julho 
a Portaria nº 183-B/ 2022 que 
aprova o Regulamento do Concurso 
Nacional de Acesso e Ingresso no 
Ensino Superior Público para a 
Matrícula e Inscrição no Ano Letivo 
de 2022 - 2023.

Importa sublinhar que a primeira 
fase de candidaturas decorre até dia 8 

de agosto. Os potenciais candidatos 
interessados poderão obter mais 
informações no Portal Oficial da 
DGES.
O governo português recomenda 
a leitura atenta do conceito de 
“emigrante”, bem como das 
respetivas regras, condições e 
documentos para instrução do 
processo de candidatura.

Lugano

Conferência
de Recuperação da Ucrânia
O ministro da Educação de 
Portugal, João Costa, que 
representou o seu país na 
Conferência de Lugano, reiterou 
a vontade lusa em apoiar a 
reconstrução da Ucrânia.

Portugal vai apoiar na reconstrução 
de escolas na região de Jitomir, a 
cerca de 150 quilómetros de Kiev, 
onde se estima que tenham sido 
destruídos pela guerra cerca de 70 
estabelecimentos de ensino.

Carta de condução suíça em Portugal

Alteração na validade
do documento 
O Presidente da República de 
Portugal promulgou no dia 5 de 
julho o diploma que dispensa a 
troca da carta de condução aos 
detentores de títulos emitidos por 
vários países, entre os quais está a 
Suíça.

Assim, os detentores de carta de 
condução suíça deixam de estar 
obrigados a tirar uma nova carta 
no prazo de 90 dias após fixarem 
residência em Portugal.
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Ana,Tiago,Maria,João

Poupe até 15% com
Funway.’’

‘‘
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através do nº 044 804 46 45.
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PRATTELN

Rancho Folclórico de Basileia
“defende” Portugal em festival

O Rancho Folclórico de Basileia 
vai participar, no dia 26 de agosto, 
representando Portugal, no “maior 
festival cultural da Suíça”.

O evento, conhecido como Federal 
Wrestling and Alpine Festival 
(ESAF), terá lugar entre os dias 26 
e 28 deste mês em Pratteln, uma 
comuna da Suíça, situada no distrito 
de Liestal, no cantão de Basileia-
Campo. Tem 10,70 km² de área e a 

sua população em 2018 foi estimada 
em 16.621 habitantes.
Segundo apurámos, os responsáveis 
pelo referido rancho português e os 
seus componentes estão “ansiosos” 
com esta oportunidade de “defender” 
a cultura portuguesa numa 
iniciativa cultural desta magnitude 
no estrangeiro e no seu país de 
acolhimento.
De acordo com os responsáveis 
pelo festival, “Pratteln é um local de 

trabalho, residência, cultura, família 
e lazer” e se destaca por ser “o centro 
da vida e o lugar favorito de muitas 
pessoas”.
“Descubra e experimente Pratteln 
durante o ESAF. Com mais de 100 
nacionalidades e mais de 100 clubes, 
vivemos em comunidade. Deixe-se 
surpreender pelo centro histórico da 
cidade. Visite lugares que estão em 
movimento. Onde o município de 
Pratteln abre mais espaço e antigas 

zonas industriais e comerciais são 
transformadas em áreas urbanas e 
residenciais atraentes”, disseram os 
órgãos de turismo desta região no 
país helvético.
Note-se que este rancho folclórico 
português tem a sua sede em 
Basileia, cidade no rio Reno, na 
zona Noroeste da Suíça, próxima das 
fronteiras do país com a França e a 
Alemanha.

I. L.
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Diplomacia suíça em Portugal

Embaixador helvético celebrou Dia Nacional 
da Suíça com convidados em Lisboa
A embaixada da Suíça em Portugal 
realizou, na noite do dia 13 de 
julho, um evento alusivo ao Dia 
Nacional da Suíça.
Markus-Alexander Antonietti, 
embaixador da Suíça em 
Portugal, recebeu, no jardim da 
sua residência oficial na capital 
portuguesa, personalidades da 
política, da cultura, empresários, 
diplomatas, amigos da Suíça e 
cidadãos suíços para comemorar 
o Dia Nacional do seu país de 
origem.

“Organizamos esta receção sempre 
na primeira quinzena de julho, 
apesar de o Dia Nacional da 
Suíça ser o dia 1 de agosto porque 
sabemos perfeitamente que, em 
Portugal, agosto é o mês de férias 
e, se queremos realmente ter a 
presença das pessoas convidadas, 
temos que organizar o evento em 
julho e, se possível, na primeira 
quinzena do mês. Com esta 
receção, queremos agradecer as 
pessoas com as quais a Embaixada 
tem contactos”, referiu fonte 
desta unidade diplomática em 
solo português, que sublinhou 
ainda que, “apesar do calor que se 
fez sentir todo o dia, a noite foi 
muito agradável e os convidados 
apreciaram especialidades 
gastronómicas suíças, como 

a raclette e as salsichas de St. 
Gallen e beberam vinhos do país 
helvético”.
Nascido em 1958, em Visp, 
Markus-Alexander Antonietti 
estudou direito na Universidade de 
Friburgo e visitou a Universidade 
Nacional da Austrália em Canberra. 
É licenciado em direito e tem um 
diploma em jornalismo.
Data celebrada na Suíça
O dia primeiro de agosto é o 
feriado nacional suíço, festejado 
com discursos políticos, fogueiras, 
fogos de artifício e lanternas. A 
festividade nacional oficial ocorre 
na lendária pradaria de Rütli. Na 
ocasião, o presidente suíço faz um 
discurso à nação e canta-se o hino 
nacional suíço, entoado desde 1961.
De referir que Rütli, também 
Grütli, em francês, é uma pradaria 
que faz parte dos mitos fundadores 
da Suíça. Situa-se nas margens 
do Lago dos Quatro Cantões, 
na comuna de Seelisberg, no 
Cantão de Uri. Segundo a lenda, 
Rütli é o local onde os primeiros 
confederados se reuniram quando 
da conjuração contra os opressores 
austríacos, quando decorreu o 
Juramento do Rütli. No imaginário 
popular, esta aliança se confunde 
com o Pacto Federal de 1291, que, 
este sim, é histórico.

I. L.
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“Explicar” as tradições de Viana do Castelo para os lusodescendentes

Ígor Lopes apresentou livro sobre os bastidores 
da festa em honra de Nossa Senhora da Agonia
O jornalista e escritor Ígor Lopes, 
que é coordenador de redação 
do Gazeta Lusófona, lançou, no 
último dia 5 de agosto, um livro 
inédito. “Festas D’Agonia – Viana 
do Castelo – Para brasileiros e 
lusodescendentes” foi apresentado 
pelo Secretário de Estado do Mar 
de Portugal, José Maria Costa, na 
Biblioteca Municipal de Viana do 
Castelo, na sala Couto Viana.

A cerimónia, liderada pelo presidente 
da Câmara Municipal de Viana 
de Castelo, Luís Nobre, autor 
do Prefácio, contou ainda com a 
participação de Alcides Martins, 
subprocurador-geral da República do 
Brasil, na mesa de honra. Na plateia, 
marcaram presença também vários 
nomes de autoridades e entidades 
ligadas às comunidades portuguesas, 
como Nathalie Oliveira, deputada 
portuguesa eleita pelo círculo 
europeu.
Numa cerimónia marcada pela 
participação de nomes que conectam 
e valorizam as comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo, 
fizeram-se presentes, por meio de 
vídeo, o Embaixador João Ribeiro 
de Almeida, presidente do Camões 
– Instituto da Cooperação e da 
Língua, I.P., o Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas, Paulo 
Cafôfo, o Embaixador de Portugal 
no Brasil, Luís Faro Ramos, o 
cônsul-adjunto de Portugal no Rio de 
Janeiro, João de Deus, o presidente 
do Conselho Permanente do Conselho 
das Comunidades Portuguesas, Flávio 
Martins, e o Embaixador do Brasil em 
Portugal, Raimundo Carreiro Silva.
Adélio Amaro, diretor do Gazeta 
Lusófona e presidente do Centro 
do Património da Estremadura, 
compareceu ao evento e reforçou a 
força vivida hoje pela lusofonia.

UM LIVRO 
SOBRE TRADIÇÕES
A obra, escrita no formato livro-
reportagem e que foi apoiada pela 
Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, conta com 260 páginas 
que procuram, segundo o autor, 
“abordar os bastidores desta que é 
considerada a Romaria das Romarias 
em Portugal para o público brasileiro 
e lusodescendente espalhado pelo 
mundo”.

“No seio da Diáspora portuguesa, 
muito se fala nas Festas da Agonia, 
porém, poucos descendentes 
ou amantes de Portugal têm a 
oportunidade de conhecer de perto 
esta grandiosa festividade que 
movimenta a região do Alto Minho 
e o país. Mesmo quem conhece 
a festa não faz ideia do seu teor 
organizacional, da pluralidade da sua 
programação e da sua importância 
no sentido de promover a cultura 
portuguesa, especificamente do 
Alto-Minho, e o esforço feito para 
internacionalizar as tradições, as 
potencialidades e a imagem de Viana 

do Castelo”, afirmou Ígor Lopes, 
que destacou ainda que este novo 
trabalho literário é fruto “de uma 
investigação aprofundada junto 
dos nomes e entidades que fazem a 
festa acontecer”. O livro explica a 
simbologia e os objetivos de cada 

ponto da programação desta Festa, 
enaltece a vertente religiosa em torno 
de Nossa Senhora da Agonia e de 
animação dos dias de celebração 
e dá voz a quem está conectado 
aos bastidores desta iniciativa que 
conta com a presença de milhares de 
visitantes. São também mostrados o 
trabalho em prol da sustentabilidade 
e a visão dos seus gestores para o 
futuro, além de decifrar, um pouco 
mais, os principais cantos e recantos 
desta cidade tão “charmosa” dona de 
um centro histórico rico em detalhes 
e com uma grande proximidade 
emocional ao Rio Lima.

COMO ADQUIRIR A OBRA?
Pode ser encomendado pelo 
e-mail do autor: igor.lopes@
agenciaincomparaveis.com ou através 
das redes sociais deste jornalista:
@ÍgorLopes.
A obra é enviada para todos os países.
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Kandersteg

Barcelos vai apoiar Escuteiros em viagem à Suíça
A Câmara Municipal de Barcelos, 
em Portugal, aprovou, durante 
votação do Executivo Municipal, 
em julho, disponibilizar 40 give-
aways, ou kits de ofertas, ao 
Agrupamento de Escuteiros de 
Galegos Santa Maria “para trocar 
com escuteiros de todo o mundo 
aquando da viagem à Suíça, a fim 
de participarem no maior centro 
escutista do mundo” nos próximos 
meses.

Segundo apurámos, o Agrupamento 
618 de Galegos Santa Maria foi 
fundado a 10 de julho de 1977 com 
a promessa de alguns dirigentes e 
um grande grupo de exploradores. A 
vida do agrupamento foi crescendo 
a grande ritmo e foram surgindo as 
diversas secções. E, mais tarde, a 
formação da fanfarra. Sempre em 
grande atividade a nível escutista, 
tem participado em eventos de 
núcleo, regionais e nacionais.
Na história do agrupamento consta 
também a organização de Atividades 
de Núcleo e Regional, como Jota/
Joti de Núcleo em 1996, Jota Joti 
Regional em 2006, IX Festival 

Monsenhor Américo, X Festival 
Monsenhor Américo e colaboração 
na organização do ACANUC’08.
A nível interno do Agrupamento 
existem diversas atividades. Entre 
elas o RoverPuto organizado pelos 
caminheiros, uma atividade a Ilha de 
Browser e outra a Kandersteg, assim 
como as atividades com os pais e a 
realização de aniversários. Existem 
ainda atividades culturais, recreativas 

e religiosas.
Atualmente, de acordo com os 
seus responsáveis, participam 
no Agrupamento cerca de 130 
elementos, “num 618 cheios de 
entusiasmo para continuar a viver 
grandes aventuras pelos caminhos de 
B. P.”.

SOBRE O EVENTO NA SUÍÇA
O Kandersteg International Scout 

Centre (KISC) destaca-se por ser um 
centro escutista gerido por escuteiros 
voluntários para escuteiros de todo 
o mundo. Aberto desde 1923, todos 
os anos acolhe mais de dez mil 
escuteiros que vivem aventuras 
nos Alpes suíços e uma atmosfera 
escutista internacional. No KISC, 
vive-se o Mini-Jamboree Permanente 
sonhado por B.-P. de várias formas.

LOCALIZAÇÕES
Note-se que Galegos (Santa Maria) 
é uma freguesia portuguesa do 
município de Barcelos, com 4,59 
km² de área e 2.987 habitantes. A sua 
densidade populacional é de 650,8 
hab/km². A designação Galegos 
(Santa Maria) é nome, ou designação 
oficial, da freguesia desde 2005.
Por sua vez, Kandersteg é uma 
comuna da Suíça, no Cantão Berna, 
com cerca de 1.179 habitantes. 
Estende-se por uma área de 134,56 
km², de densidade populacional de 9 
hab/km². Junta-se com as seguintes 
comunas: Adelboden, Blatten, 
Ferden, Frutigen, Kandergrund, 
Kippel, Lauterbrunnen, Leukerbad, 
Reichenbach im Kandertal e Wiler.

Operação “RoadPol - ECR Truck & Bus II”

Autoridades portuguesas e europeias
verificam segurança nas estradas
Num momento em que muitos 
portugueses utilizam as estradas 
para fazer o caminho entre a Suíça e 
Portugal para aproveitarem as férias 
de verão, incluindo veículos ligeiros e 
de transporte de bens e mercadorias, a 
Guarda Nacional Republicana (GNR) 
portuguesa, em parceria com o Euro 
Contrôle Route (ECR), um grupo 
Europeu de Inspeção de Transportes, 
realizou, entre os dias 18 e 24 de 
julho, uma operação de fiscalização 
seletiva de transportes rodoviários 
de mercadorias e de passageiros, 
“orientando as ações de fiscalização 
para as vias mais críticas à sua 
responsabilidade e onde se verificou 
um maior volume de tráfego deste 
tipo de veículos, em todo o território 
nacional continental”.
Desta forma, os militares dos 
Comandos Territoriais e da Unidade 
Nacional de Trânsito (UNT), que 
diariamente estiveram empenhados 

no patrulhamento rodoviário, 
fiscalizaram veículos de transportes 
rodoviários de mercadorias e de 
passageiros, registando um total de 
1.720 contraordenações, destacando-
se: 639 relacionadas com a utilização 

de tacógrafos e incumprimento dos 
tempos de condução e repouso; 224 
por excesso de peso; 215 por excesso 
de velocidade.
No final de 2021, a GNR tornou-
se membro da RoadPol, passando 

a integrar no seu planeamento 
operacional as operações planeadas 
pela referida organização. No âmbito 
do planeamento anual efetuado pela 
RoadPol e pelo Euro Contrôle Route 
(ECR), a GNR realiza uma operação 
de fiscalização direcionada para 
veículos pesados com o objetivo de 
“melhorar a segurança rodoviária, a 
sustentabilidade, a concorrência e as 
condições de trabalho em transporte 
rodoviário, através do cumprimento 
dos regulamentos existentes”.
O Euro Contrôle Route (ECR) tem 
por objetivo “melhorar a segurança 
rodoviária e a sustentabilidade, a 
concorrência leal e as condições de 
trabalho no transporte rodoviário”. Por 
sua vez, a RoadPol é uma organização 
que foi estabelecida pelas polícias de 
trânsito da Europa, com a finalidade de 
“melhorar a segurança rodoviária e o 
cumprimento das normas rodoviárias”.

I. L.
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Afonso Zúquete na Suíça

Crónica extra-científica
das Jornadas Médicas Luso-Suíças em 1947 (2)

› Adélio Amaro
Presidente do Centro
do Património da Estremadura

(...)
“Estas diferenças étnicas 
seriam um sério obstáculo a 
qualquer sistema governativo, 
se os suíços, por uma série de 
medidas de descentralização, não 
tivessem garantido uma certa 
independência cantonal, que reduz 
os inconvenientes das diferenças 
assinaladas. O que parece ser 
motivo de separação entre povos 
de raça, língua e religião diversas, 
transformou-se num instrumento 
de coesão nacional e dificilmente 
se encontraria povo mais cioso 
das suas liberdades políticas, 
como Nação, e das suas liberdades 
pessoais e cantonais.
A Confederação Helvética é um 
estado federativo formado por 22 
cantões, dos quais três (Unterwald, 
Appenzell e Basileia) são divididos 
em dois estados, o que faz o total 
de 25. Estes estados são soberanos, 
dentro dos limites imposotos pela 
contribuição federal. Têm as suas 
autoridades legislativas, executivas 
e judiciárias, mas têm cedido muitos 
dos seus direitos, em consequências 
de votações populares, à 
Confederação. O governo central 
tem nas suas atribuições os 
negócios estrangeiros e militares, 
a administração das alfândegas, 
correios, telégrafos e telefones, 
moeda, caminhos de ferro e forças 
hidráulicas.
Por meios indirectos, pode intervir 
na administração cantonal quanto 
ao ensino e trabalhos públicos. Tem 
competência legislativa em domínio 
variados, em que o poder executivo 
está reservado às autoridades 
cantonais.
As leis federais são elaboradas 
por dois conselhos: o Conselho 
Nacional (I deputado por cada 

Um despedida no Ribatejo e no corredor da carruagem: Frabcisco Sequeira (do Wagons Lits),
Hernani Carregal, Olga Carregal e Maria Amélia Zúquete

22.000 habitantes) e o Conselho dos 
Estados (2 deputados por cantão). 
O Conselho Federal, composto de 
7 memebros, faz executar as leis e 
administra a Confederação. O seu 
presidente, qu emuda anualmente, 
é o Presidente da Confederação. 
A sede do governo federal é 
Berna, onde se encontra o corpo 
diplomático. O poder judiciário tem 
a sua sede em Lausana. Há diversas 
instituições federais com sedes 
noutras cidades.
A Suíça possui um exército de 
milícias, mas todos os suíços são 
obrigados ao serviço militar.
As armas do país são uma cruz 
branca sobre fundo vermelho (as 
armas do cantão de Schwyz) e a 
divisa: um por todos, todos por um.
Esta divisa, que traduz uma 
solidariedade nunca desmentida, foi 
adoptada em Portugal pelos alunos 
de uma das mais célebres das nossas 
escolas, aquela, precisamente, onde 
a solidariedade não é uma palavra 
vã: o Colégio Militar.”.

Após esta nota explicativa sobre a 
Suíça, em 1947, Afonso Zúquete, 
secretário-adjunto das “Jornadas 
Médicas Luso-Suíças”, publicou 
vários apontamentos no periódico 
“O Lar do Médico” sobre a 
“aventura” que foi participar nestas 
jornadas em terras helvéticas, no fim 
da década de 40, do século XIX.
O primeiro apontamento relatou 
a partida de comboio entre 
Lisboa e Irun, onde tudo o que 
foi acontecendo pelo caminho foi 
esplanado ao pormenor no referido 
apontamento.

“1.ª JORNADA: A SOLA DE 
MOLHO...
LISBOA – IRUN
Às 9 horas da manhã de 20 de Maio 
a estação do Rossio já está cheia. 
Is excursionistas madrugaram e 
acumularam-se nos cais, procurando 
lugares e acomdando bagagens. 
Fazem-se os primeiros clichés e 
qaundo o combóio mergulha na 
escuridão do túnel, envolto em 
fumarada, os nosssos corações 
batem apressados, na ansiedade da 
aventura. A última visão dos amigos 
e da família diluiu-se no adejar dos 
lenços brancos...
Logo, dentro do túnel, se esboçam 
apresentações e se trocam as 
primeiras palavras. O Hernani 
carregal começa na dobadoura das 
distribuições e brinda-nos com a 
lindissima carteira vermelha, que vai 
ser a nossa companheira constante 
de viagem e onde, com requintada 
gentileza, o Centro Nacional Suíço 

do Turiosmo nos fornece, em 
impressos elegantes, as primeiras 
imagens da Suíça, que vamos 
procurando.
O combóio entrou no Ribatejo, 
que brilha ao sol luminoso e 
ardente. Um avião, durante longo 
tempo, acompanha a nossa marcha, 
num voo arriscado, que rasa o 
solo. Suspeita-se uma despedida 
amorosa... Seria? nunca se soube...
No Entroncamento, a primeira 
paragem, entram novos viajantes... 
Um deles, o José Ratinho, tem a 
primeira distração. Em Albergaria, 
entram o Serafim Lopes Pereira 
e o Constantino. Coimbra é uma 
passagem fugidia, pois o combóio 
só pára na Pampilhosa, onde entram 
os mestres de Coimbra, os Profs. 
Raposo e Porto, e os médicos 
do Norte. O Dr. Cardia começa 
logo a desenvolver a sua agitada 
actividade...”.

(Continua).
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Assinantes do Gazeta Lusófona recebem oferta de livro

Envie uma fotografia sua com este livro 
que o Gazeta Lusófona lhe ofereceu
O Gazeta Lusófona está a 
oferecer o livro “Apontamentos 
para a História da Etnografia 
Estremenha” do escritor Adélio 
Amaro a todos os assinantes 
assim como a novos assinantes, 
sendo o custo de envio da 
responsabilidade do jornal.
Os assinantes na Suíça, Portugal, 
França, entre outros países, 
já receberam, por correio, 
juntamente com o jornal 
da edição de janeiro, o seu 
exemplar, gratuitamente, sem 
pagar portes.
Todos aqueles que se 
inscreverem como assinantes do 
Gazeta Lusófona será oferecido 
um exemplar deste livro que 
fala das tradições da antiga 
Estremadura portuguesa do 
último quartel do século XIX e 
primeira década do século XX.
Esta é uma forma de agradecer 
aos que têm contribuído para a 
história deste jornal ao longo de 
mais de duas décadas ao serviço 
da comunidade portuguesa na 
Suíça.

“Apontamento para a História 
da Etnografia Estremenha” de 
Adélio Amaro dá a conhecer 
algumas notas sobre a criação 
da Província da Estremadura, 
desde o século XVI, mas com 
maior evidência ao século XIX. 
Além disso, apresenta uma curta 
explanação sobre a etnografia 
da Alta Estremadura que, de 
certa forma, foi e é referenciada 
por alguns investigadores como 
sendo o distrito de Leiria e o 
concelho de Ourém, distrito de 
Santarém.
Este apontamento / síntese de 
Adélio Amaro sobre a Alta 
Estremadura resulta do trabalho 
desenvolvido e editado por 
Alberto Pimental (1849-1925) 
intitulado “A Extremadura 
Portugueza”, publicado em dois 
volumes, em 1908.
Ao longo deste livro “História 
da Etnografia Estremenha” 
de Adélio Amaro, ilustrado 
com diversos mapas desde o 
século XVII e fotografias do 
fim do século XIX e início do 
século XX, é possível encontrar 

algumas lascas bibliográficas de 
outros autores, como José Leite 
de Vasconcelos (1858-1941), 
Alexandre Herculano (1810-
1877), Pinho Leal (1816-1884), 
João Maria Baptista (1810-
1876), Inácio de Vilhena Barbosa 
(1811-1890), Júlio César 
Machado (1835-1890), Joaquim 
Filipe Nery da Encarnação 
Delgado (1835-1908), Manuel 

Pinheiro Chagas (1842-1895), 
Teófilo de Braga (1843-1924), 
Manuel Vieira Natividade (1860-
1918), Raul Brandão (1867-
1930), Armando Leça (1891-
1977), Pedro Homem de Mello 
(1904-1984), Ernesto Veiga de 
Oliveira (1910-1990), Tomaz 
Ribas (1918-1999), entre outros.

Envie fotografia para paginacao.gazeta@gmail.com com nome e lugar onde vive

Manuel Pinheiro, Porto Ana Lopes, Covilhã
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O pastel de nata na geografia múltipla
dos destinos dos emigrantes portugueses

› Daniel Bastos

Uma das mais populares 
especialidades da doçaria 
portuguesa, os pastéis de nata, 
também muito conhecido por 
pastéis de Belém, um verdadeiro 
símbolo nacional aquém e 
além fonteiras, encontram-se 
fortemente implantados no seio 
das comunidades portuguesas 
espalhadas pelos quatro cantos do 
mundo.
Muitas são as pastelarias lusas 
disseminadas pela geografia da 
diáspora que ao longo das últimas 
décadas têm ampliado o sabor 
inconfundível do mais internacional 
bolo português, e que através do 
mesmo têm gerado uma das suas 
mais importantes fontes de receitas.
 Em vários países europeus, que 
acolhem emigrantes portugueses, 
facilmente se encontram 

pastelarias onde se pode saborear 
a especialidade mais prestigiada 
da doçaria nacional. Em França, 
o país do mundo com o maior 
número de portugueses emigrados, 
a “Pastelaria Belém”, a “Comme 
à Lisbonne” ou a “Canelas”, são 
conhecidos espaços onde se pode 
comer pastéis de nata em Paris.
Na rota do pastel de nata, entre 
os portugueses emigrados na 
Europa, encontram-se também, por 
exemplo, a “Pasteleria Lisboa”, 
na capital espanhola; a “Lisboa 
Patisserie”, na capital inglesa; 
a “Pâtisserie Garcia”, na capital 

belga; a “Pastel de Nata”, na capital 
norueguesa; a “Pastelaria A Galão”, 
na capital alemã; ou a “Nata 
Lisboa”, na capital austríaca. 
O cenário de diversidade e 
qualidade deste genuíno cartão-
de-visita da doçaria nacional nas 
comunidades lusas fora da Europa 
é idêntico. Desde a América 
do Norte, onde no Canadá, em 
Toronto, por exemplo, encontramos 
a “Nova Era Bakery” a “Caldense 
Bakery & Pastries” ou “Doce 
Minho Pastry And Bakery”; e nos 
Estados Unidos, a “Taunton Ave 
Bakery”, em East Providence, o 

“Portuguese Tasty Desserts” na 
Califórnia, a “Tia Maria’s European 
Cafe, em New Bedford, ou a 
“Jordan’s Bakery”, no Ironbound. 
Até ao maior país sul-americano, 
mormente no Brasil, onde a “Casa 
Mathilde” em São Paulo, ou a 
“Casa das Natas Copacabana”, 
no Rio de Janeiro, são pontos 
afamados para degustar uma das 
maravilhas da doçaria portuguesa.
Nesta esteira, encontramos também, 
por exemplo, a “Lord Stow’s 
Bakery”, em Macau, na China; o 
“Nata de Cristiano’s” em Tóquio, 
no Japão; o “Café Contienental”, 
em Moçambique; a “Sweet Belem 
Cake Boutique”, em Sydney, na 
Austrália; ou o “Nattas”, no Dubai.
Como destaca, o mestrando Chak 
Hoi Tong, na tese Pastel de Nata –
Marco da Gastronomia de Macau, 
o “pastel é sem dúvida em Portugal 
um símbolo nacional, motivo 
de orgulho e representação da 
cultura portuguesa”, e encontra-
se profusamente presente na 
geografia múltipla dos destinos dos 
emigrantes portugueses.

A Pastelaria Belém, no centro de Paris, é um dos espaços de referência na capital 
francesa onde se pode degustar um pastel de nata 

“Renascer”

Grupo de mulheres reuniu em Portugal 
lideradas por Rituxa Afonso
A portuguesa Rituxa Afonso, 
fundadora do grupo “Poderosas 
de Basel”, que vive hoje na Suíça, 
realizou, na Costa da Caparica, 
em Portugal, a primeira edição do 
“Renascer”, evento que decorreu no 
âmbito da iniciativa Noite Branca, 
no dia 23 de julho, e que reuniu 
um grande número de mulheres em 
torno de temas marcantes.
“Este evento foi sem dúvida 
gratificante, ainda mais porque 
contamos com a grande 
apresentação do livro da escritora 
Sandra Weber, “Amor de Outra 
Vida”. Neste evento convivemos, 
nos divertimos, conversarmos, 
trocamos ideias e reportamos casos 

reais sobre a Alopecia e o Cancro”, 
disse Rituxa Afonso.
“Podemos dizer que todas nós 
renascemos, mesmo depois da 
situação da COVID-19. Foi um 
grande Renascer para toda a gente. 
Estou grata por ter conhecido 
a todas. Irei doar o meu cabelo 
para a Associação Alopecia como 
planeado e prometido. Fico feliz 
por ter pessoas magníficas que 
sempre me acompanham na 
Suíça, mas também em Portugal”, 
disse Rituxa Afonso, que 
classificou a noite do evento como 
“perfeitamente mágica”.

I. L.
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Músico espera atuar na Suíça
O jovem músico brasileiro Wallace 
Oliveira, especializado em guitarra 
portuguesa, vai ser uma das atrações 
do Palco Rock Street Mediterrâneo 
durante todos os dias do Rock In 
Rio 2022, que acontece na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, no Brasil, nos dias 2, 
3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. 
Wallace vai apresentar-se com o seu 
tradicional trio, composto por Sérgio 
Borges (violão 7 cordas), que atua 
também no fado, e Adriano Busko 
(percussão).
À nossa reportagem, este músico, 
que avalia concertos na Suíça, e que 
é já bastante conhecido no Brasil e 
em Portugal por ser um dos últimos 
músicos de guitarra portuguesa ativos 
na América do Sul, disse que é uma 
“grande alegria poder estar na linha 
da frente com a guitarra portuguesa, 

é imensurável” e revelou que irá 
apresentar “um repertório variado, 
com temas portugueses, como 
Comboio da Beira Baixa e algumas 
guitarradas, mas também levarei a 
música brasileira, com Luíz Gonzaga 
e Waldir Azevedo”.
“Eu creio que esse seja o auge dos 
meus oito anos de carreira com 
a guitarra portuguesa. O Rock In 
Rio é um dos maiores festivais de 
música do planeta, a cidade do rock 
é um lugar que transborda alegria. 
Espero que o público cante, dance, 
sorria e se divirta muito com o 
nosso som”, comentou Wallace, 
que, além do Brasil e de Portugal, 
já atuou em França, e chegou a 
ser condecorado pela Casa Luso-
Brasileira do Estado de São Paulo 
pelas suas “contribuições em favor da 
comunidade portuguesa no Brasil”.

“Já estive em Portugal durante cinco 
digressões. Em fevereiro deste ano, 
atuei no Musée de la Musique, em 
Paris, onde tive a oportunidade 
de expor uma guitarra portuguesa 
de 1926. Também na mesma data, 
realizei um concerto mais do que 
especial no Museu Nacional de 
Lisboa”, reforçou Wallace.
“Pela primeira vez na história, a 
guitarra portuguesa estará na linha 
da frente do Rock In Rio. Isso para 
mim é uma honra e uma bênção 
ser o desbravador desse mar jamais 
navegado. Espero que isso ajude na 
história do instrumento e que ele 
venha a ser mais notado, não só para 
o fado, mas, também, para outros 
âmbitos músicas. E, claro, como 
bom rockeiro que sou, preparamos 
algumas surpresas para o público no 
Brasil”, finalizou Wallace Oliveira.

Magalhães e “Espanha”: Desonestidade “Sem Limites”

› João Morgado
Escritor, autor do romance biográfico 
“Fernão de Magalhães
e a Ave-do-Paraiso” 
www.joaomorgado.net 

Nas comemorações dos 500 anos 
da expedição marítima de Fernão 
Magalhães, a Amazon Prime Video 
estreou a série “Sem Limites” que, 
procura retratar a épica viagem à volta 
do mundo e que seria terminada por 
Elcano. Dirigida pelo americano Simon 
West, esta produção tem um propósito 
indisfarçável:

– recentrar Elcano como o grande herói 
de tal façanha.

Toda a série – desde a primeira cena 
– está inquinada por erros históricos 
gritantes. Não conseguem sequer acertar 
no verdadeiro motivo da viagem- 
Desacertos grosseiros que adulteram 
todo o enquadramento da viagem e das 
personalidades históricas envolvidas. 
Dir-me-ão que esta é apenas uma série 
de entretenimento a que são permitidas 
certas liberdades, e que as alterações 
visam apenas dar mais dramatismo ao 
enredo. Acontece que numa sociedade 

marcada pelo audiovisual, é esta 
mensagem errada que permanecerá no 
imaginário da maioria das pessoas e – 
deixem-me acrescentar –, esta grande 
viagem marítima tinha ingredientes 
mais do que suficientes para ser 
cativante, sem invenções e adulterações 
(algumas perfeitamente infantis).

UMA OPORTUNIDADE 
PERDIDA
Com um orçamento de 30 milhões 
de euros esta é uma série que não 
agrada a ninguém, nem mesmo aos 
espanhóis – que tanto escreveram 
sobre ela. É ler as críticas que se 
espalham pela comunicação social 
e internet. Na verdade, nada mais é 
que um “filme de piratas”, cheio de 
estereótipos que não dão profundidade, 
nem à personalidade de Magalhães, 
nem do verdadeiro Delcano. Uma 
produção que não consegue transmitir 
a dimensão histórica da maior e mais 
dura viagem daquele tempo, que levou 
os navegadores ao seu limite humano. 
A expedição que viria a desvendar 
um quarto do mundo, a fechar o ciclo 
das grandes descobertas marítimas, e 
a dar a verdadeira dimensão do globo 
terrestre… Tanto custa fazer mal como 
fazer bem, e as entidades oficiais 
portuguesas e espanholas poderiam 
ter concertado esforços para produzir 
algo sério, marcante e instrutivo para a 
memória histórica dos dois países.

A ESTRATÉGIA ESPANHOLA
Voltando aos erros. Num paralelo 
futebolístico, diria que, se o árbitro se 
engana sempre para o mesmo lado, não 

são erros casuais, mas sim estratégicos. 
É o que sucede.
Magalhães é apresentado como um 
louco, perdido, ambicioso, cruel, 
carrasco, traidor do rei português e 
pouco merecedor de confiança da coroa 
espanhola… (Não, Espanha ainda não 
existia, mas… enfim, pormenores.). Em 
contraponto, Elcano é o personagem 
“cool” – bom espadachim, solidário, 
bom companheiro, piloto (que nunca 
foi), sabedor das coisas do mar, que 
reparte a sua comida quando há 
fome, anjo salvador em batalhas e 
tempestades, democrático e heroico 
salvador da expedição. Não há dúvida: 
emerge como o grande protagonista.
É verdade que após a morte de 
Magalhães, saiu do seu quase 
anonimato e comandou os sobreviventes 
que cruzaram o “mar português” e 
retornaram a Sevilha, rematando à volta 
ao mundo – que não era, nem nunca 
fora o fito da expedição. Tem o seu 
lugar na história e ninguém o poderá 
usurpar. Agora, importa não confundir 
a parte com o todo. E importa sublinhar 
que toda esta desonestidade intelectual 
“sem limites” para apoucar Magalhães 
e elevar Elcano é patrocinada por 
entidades oficiais espanholas. Há uma 
estratégia clara.

E A ESTRATÉGIA 
PORTUGUESA?
Em vida, Magalhães enfrentou a 
desconfiança dos nobres castelhanos 
pelo facto de ser de outro reino. 
Conspiraram contra ele durante toda a 
viagem e tentaram denegrir o seu papel 

após a conclusão da mesma. A sua 
honra foi salva por Antonio Pigafetta, o 
cronista da armada, que repôs a verdade 
dando a conhecer o seu diário a vários 
reis da Europa e ao próprio Papa. Cinco 
séculos passados continua a ser vítima 
desta estéril rivalidade ibérica.
E da parte de Portugal, qual foi a 
estratégia? 
Existe uma Estrutura de Missão do 
V Centenário da Primeira Viagem de 
Circum-Navegação de que resultaram 
umas tantas publicações e uma ou outra 
exposição, algo ténue e suave que a 
famosa pandemia não explica de todo.
Parece ter havido sempre vergonha 
de assumir Magalhães - talvez porque 
navegou com a bandeira de Castela. 
A verdade, é que desprezado pelo 
rei português, este se limitou fazer 
pela vida, prestando serviços a outra 
coroa. E como emigrante que foi – e 
Portugal teve e tem tantos -, levou os 
conhecimentos e a raça portuguesa 
por esse mundo fora, sem a qual esta 
façanha não teria lugar. E o nosso país 
deve ter orgulho no seu feito e, passados 
quinhentos anos, lutar pela afirmação 
do seu legado, pelo seu nome e honra. É 
pedir muito?
Seria importante alargar o período 
de comemorações dos 500 anos da 
circunavegação e preparar um plano 
forte para assinalar oficialmente tão 
importante façanha junto das novas 
gerações. Um trabalho pedagógico 
e verdadeiro junto das autarquias e 
comunidades escolares. Estamos sempre 
a tempo de emendar as nossas omissões. 

Este músico, que, através do seu 
canal no Facebook atingiu mais de 
dois milhões de visualizações, já 
acompanhou fadistas conceituados 
como Cuca Roseta, Jorge Fernando, 
Fábia Rebordão, Mara Pedro e o 
contra-tenor Edson Cordeiro.
Este profissional tem hoje 
programadas e em fase de negociação 
algumas novas temporadas na 
Europa, com passagens por outros 
países europeus, como a Suíça.

I. L.
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Respeitar a Constituição, combater o racismo e a xenofobia

“Portugal é uma República soberana, 
baseada na dignidade da pessoa 
humana” (art.1º), que integrou “os 
princípios do direito internacional” 
(art.8º) e se rege no “respeito pelos 
direitos do homem” (art. 7º), pelo que 
ninguém pode ser discriminado “em 
razão da ascendência, raça, território 
de origem ou religião” (art.13º). O 
país “mantém laços privilegiados 
com os países de língua portuguesa” 
(art.7º) e em que os “estrangeiros que 
se encontram ou residam em Portugal 
gozam dos direitos e estão sujeitos aos 
deveres do cidadão português (art. 15º).
Estes são apenas alguns dos 
fundamentos da Constituição da 
República que caracterizam Portugal 
como humanista e respeitador dos 

› Paulo Pisco
Deputado do PS eleito
pelas Comunidades na Europa

direitos fundamentais dos cidadãos e 
que a Assembleia da República tem o 
dever de vigiar, como forma de manter 
a coesão nacional. Uma Constituição 
é a bússola moral que torna um país 
civilizado. Fazer tábua rasa daqueles 
preceitos é abrir a porta à agressão entre 
as pessoas, é a negação da lei e dos 
princípios da convivência democrática 
que, mais tarde ou mais cedo, fará de 
todos vítimas da falta de valores.
Por isso mesmo, o Presidente da 
Assembleia da República, Augusto 
Santos Silva, agiu bem no contexto 
da sua prerrogativa de condução dos 
trabalhos para que a dignidade das 
pessoas não seja espezinhada, ainda 
para mais num país de emigrantes 
como é Portugal, ao fazer a defesa dos 
imigrantes dos ataques propagandísticos 
do Chega. Os estrangeiros em Portugal 
dão um contributo inestimável para 
o progresso económico e social, com 
o seu labor e os seus impostos e, hoje 
mais do que nunca, são fundamentais 
para garantir a atividade de milhares de 
empresas que precisam da sua força de 
trabalho para não fecharem as portas.
No fundo, uma parte importante 
da alteração à lei sobre a entrada 
e permanência de estrangeiros no 
nosso país, apresentado pelo Governo 
na Assembleia da República, tem 
precisamente a ver com a necessidade 
de dar uma resposta à dramática 
situação de escassez de mão de obra 

que Portugal vive, além de decorrer 
no âmbito do histórico acordo de 
mobilidade na CPLP, num processo 
migratório devidamente regulado e 
controlado, mas isento de algumas 
burocracias paralisantes. 
Mais importante, talvez, é o facto 
de Portugal ter o dever moral de 
proporcionar oportunidades de trabalho 
e de integração a todos aqueles que nos 
procuram, a começar pelos cidadãos 
dos países da CPLP aos quais nos ligam 
já há vários séculos fortíssimos laços 
históricos, culturais e afetivos.
E será por estas razões que André 
Ventura e o Chega desprezam a 
Constituição da República, que 
contém todos os fundamentos da 
nossa democracia e da vida em 
sociedade, não hesitando em a pôr 
constantemente em causa atacando 
os seus fundamentos humanistas, 
universalistas e cosmopolitas, resultado 
da nossa história e abertura ao mundo, 
exatamente o contrário do nacionalismo 
dos tempos do orgulhosamente sós.
É nas matérias de imigração que o 
Chega tem demonstrado à evidência 
o seu desprezo pela pessoa humana e 
o apelo aos sentimentos mais básicos, 
dizendo que os estrangeiros veem 
para Portugal para tirar os apoios e o 
trabalho aos portugueses, o que é uma 
mentira com fundo racista e xenófobo 
que provoca tensões e põe as pessoas 
umas contra as outras, podendo até 

levar a agressões e mesmo assassinatos, 
como tem acontecido noutros países. 
Se esses cidadãos veem para Portugal é 
porque precisam de trabalhar e porque 
o país precisa deles, havendo apenas a 
lamentar que seja precisamente o Estado 
que por vezes falha na fiscalização das 
condições de trabalho degradantes e de 
exploração em que alguns vivem.
Toda a pantominice no referido debate, 
a gesticulação intimidatória da bancada 
do Chega, a arrogância autoritária 
dos seus membros, as pateadas e o 
confronto exaltado e gratuito com o 
Presidente da Assembleia da República 
e, por fim, o abandono do hemiciclo, 
são uma agressão grosseira e perigosa 
ao Parlamento e às instituições 
representativas da democracia, perante 
o silêncio lamentável dos partidos da 
direita parlamentar. 
Portugal não precisa de extremismos, 
nem de nacionalismos nem de 
populismos, nem do racismo e da 
xenofobia que lhe estão associados, 
por vezes com consequências tão 
dramáticas, como se viu com a saída 
do Reino Unido da União Europeia 
ou com o assalto ao Capitólio nos 
Estados Unidos, que quase derrubou 
uma das democracias mais fortes. 
Não precisamos da versão lusitana do 
“Portugal e os portugueses primeiro”. 
Precisamos de uma sociedade justa, 
coesa, dinâmica, aberta e inclusiva, 
onde todos tenham o seu lugar. 

O estado da Educação

› Filinto Lima
Professor; diretor

Por vezes nem damos conta da Por ser 
um texto atual e, na minha opinião, de 
interesse generalizado, reproduzo-o, 
conforme publicado há dias, no site da 
TSF. Espero que o apreciem.
O estado da Nação esteve, 
recentemente, em debate parlamentar, 
predominantemente direcionado para 
questões económicas e, como já era 
expectável, também para o assunto que 
marca a atualidade: a saúde.
Como vem sendo habitual, a meu ver 
inconcebível, a Educação é um tema 
que alguns grupos parlamentares nem 

sempre valorizam e, por isso, passa 
quase sempre ao lado de discussões 
importantes.
Pelo facto, trago à colação três temas 
que destaco entre outros igualmente 
cruciais, que deverão merecer a 
preocupação futura dos governantes, 
mas também dos políticos, tendo em 
conta a sua abrangência e os impactos 
negativos que provocam: Escassez 
de professores, Modelos de avaliação 
do desempenho dos docentes e dos 
diretores e Hiperburocratização.
Podendo alcançar o nível de pandemia 
caso não se invista a tempo na respetiva 
“vacina”, a escassez de professores 
é uma maleita assaz preocupante, 
que já sofreu uma intervenção ligeira 
da equipa ministerial, através da 
aplicação de medidas administrativas, 
percebendo-se as boas intenções que lhe 
estão inerentes, porém, de curto alcance. 
Implementar condições que incentivem 
a atratividade da carreira, conquistando 
de novo o interesse e a paixão de alunos 
(que apostem em cursos via ensino), de 
professores contratados e dos de quadro, 
é o caminho.
Se a temática anterior é sobejamente 

conhecida da opinião pública, e 
admitida por todos, o subversivo 
e nefasto modelo de avaliação do 
desempenho dos docente e dos diretores 
circunscreve-se ao espaço escolar, onde 
a injustiça e o desrespeito sentido pela 
classe docente, incluindo diretores, 
atingem um limite insustentável. 
A progressão da carreira docente não 
deve ficar refém de cotas nem da 
existência de vagas em determinados 
escalões, e, muito menos, emanar de 
uma lei que cria motivo para discórdia, 
desmotivação abandono da profissão. 
Complexa e prenha de áreas cinzentas 
(deveras obscuras) carece de alteração 
premente, de modo a que as escolas 
possam gozar de melhor saúde. Urge 
alterar a avaliação dos docentes e 
diretores.
Em ambos os casos anteriormente 
expostos, o apoio financeiro é crucial. 
De pouco valerá as boas-vontades do 
responsável máximo do ministério 
da Educação, se o seu homólogo 
das Finanças não o acompanhar em 
termos orçamentais. E a verdade é 
que os sucessivos responsáveis por 
este ministério não tiveram grande 

predileção por esta área, fulcral de 
qualquer país democrático.
A hiperburocratização é altamente 
infeciosa e coloca os autarcas à beira de 
um ataque de nervos, principalmente 
quando se trata dos concursos que 
demor(ar)am anos e anos a estarem 
concluídos, e, no mesmo sentido, 
entope de trabalho os computadores dos 
docentes e das direções. Para satisfazer 
a ânsia de um Estado centralizador e, 
por isso, desconfiado, os professores 
e diretores despendem muito do seu 
tempo à volta do material digital para 
dar respostas atempadas (quantas vezes 
“para ontem”) às demandas das mais 
diversas proveniências. As condições 
de trabalho destes profissionais devem 
ser revistas e melhoradas, e a carreira 
docente valorizada e dignificada 
efetivamente.
Poderia ter optado por outros tópicos, 
no mesmo sentido, merecedores de 
serem elegíveis para o debate do estado 
da Nação (na área da Educação), que 
captariam certamente o interesse da 
sociedade. No entanto, requerem 
que sejam os políticos a assumir essa 
obrigação. Assim se espera!
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Boas Férias...

Após dois anos em que vivemos 
um tempo de grandes restrições 
provocadas pela pandemia da 
COVID-19, o Verão de 2022 assume-
se como o momento do regresso à 
normalidade do gozo de férias por 
parte de todos nós.
Após este período difícil há uma 
enorme vontade de voltar a viajar e de 
aproveitar este período de férias para 
descansar e recarregar baterias para um 
tempo que pode ainda ser sinónimo de 
alguma difi culdade.
Apesar da pandemia não ter fi cado 
totalmente para trás, o fi m da maioria 

› Carlos Gonçalves

das restrições permite também aos 
portugueses que residem no estrangeiro 
de regressarem ao seu país e assim 
reencontrarem a sua família, os seus 
amigos e desfrutar do seu território de 
origem.
Por isso mesmo, com os meses de 
Verão, os emigrantes devolvem a vida a 
muitas aldeias e lugares do nosso país. 
Este retorno sazonal dos portugueses 
que residem no estrangeiro, é essencial 
para muitos territórios do nosso 
país, especialmente aqueles que não 
benefi ciam do turismo de massas e, 
como há dias me confi denciava um 
autarca do interior, apesar da distância 
a que vivem estes continuam a ser os 
principais motores da economia de 
muitas freguesias de Portugal.
Acresce, que a vinda destes 
portugueses às suas terras permite 
também viabilizar a organização de 
muitos eventos da cultura popular que 
mobilizam as populações do norte ao 
sul do país.
Se este regresso é apenas sazonal, 
a infl uência e o investimento das 
comunidades portuguesas nos seus 
territórios de origem, é permanente.
Como tenho o hábito de referir, o 

mundo das comunidades portuguesas 
deve ser visto como um prolongamento 
natural do país e este princípio deve 
ser interiorizado por todos aqueles que 
têm a responsabilidade da promoção 
externa de Portugal.
Infelizmente, esta relação permanente 
com o país esbarra nas difi culdades de 
âmbito administrativo com que estes 
nacionais se confrontam. É difícil de 
aceitar que um grande número destes 
portugueses se veja na necessidade 
de aproveitar o seu período de férias 
em Portugal para renovar os seus 
documentos, dado que não conseguem 
fazê-lo no Consulado de Portugal da 
sua área de residência.
Acresce, que estes portugueses 
também são confrontados com a 
degradação dos serviços públicos, 
nomeadamente o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras o que tem 
consequências nas suas viagens 
para Portugal, e já agora lembrar 
à companhia aérea nacional, cuja 
missão de serviço público inclui as 
comunidades portuguesas, que foram 
e são elas uma das razões que justifi ca 
a sua existência.
Todavia, estas difi culdades não 

vão impedir que este momento de 
reencontro com o país seja vivido de 
uma forma muito intensa porque o 
amor ao seu país e à sua terra, acaba 
por superar todas estas difi culdades.
No entanto, quando se pensa o 
país, quando se projeta o seu 
futuro, quando se procura mitigar 
as assimetrias no plano nacional, é 
bom não esquecer o papel que as 
comunidades portuguesas poderão 
desempenhar caso elas sejam 
incluídas nas preocupações de quem 
decide.
Assim, era bom que alguns 
aproveitassem este momento de 
partilha com estes portugueses para 
perceberem que apesar da distância 
eles estão na primeira linha para 
ajudar Portugal.
Este período é também um momento 
de festa, de confraternização e 
do esbater da saudade que os 
acompanhou durante a ausência. A 
sua ligação ao país é forte, é mesmo 
muito forte, razões pelas quais devem 
merecer por parte do país a atenção 
que lhes é devida.
Aproveito para desejar boas férias a 
todos os leitores do Gazeta Lusófona.
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Férias

Palavra mágica... 
Vem do latim ”feria” ou “feriae”, 
que significam “dia de descanso ou 
dedicado a festas”. Inicialmente as 
férias foram criadas para designar 
os dias de descanso dos Romanos...
No nosso imaginário vemos talvez 
um avião, um destino longínquo, o 
poder acordar sem a ajuda de um 
despertador, enfim, um estado de 
“não-ritmo”. 
Há quem pense na areia que de 
tão solta e seca nos corre entre os 
dedos,
No acordar com o cheirinho da 
maresia,
Na boca o doce sabor do creme das 
bolas de berlim, 
A outra areia (a insistente) que 
teima em ficar alojada entre os 
dedos dos pés mesmo quando a 
tentamos tirar com a toalha, 
A pele a ficar bronzeada e quente,
O cheiro dos churrasco e da salada 
feita com pimentos verdes assados 
no grelhador que invade o ar...
E a sesta...a abençoada sesta....
para depois à tardinha se poder 
recomeçar...
Há quem fique todo o ano à espera 
das férias, há quem aguente um 
trabalho difícil só na expectativa de 
se poder ausentar dessa realidade 
penosa e ”carregar de novo as 
baterias” para aguentar mais um 
ano de luta....
Há quem já se sinta em férias o ano 
todo... Aqueles que gostam tanto do 
trabalho que para eles é um prazer 
irem “picar o ponto”, aqueles para 
quem trabalho rima com lazer...e 
vivem nesse estado de graça, sem 
sentir a menor necessidade de 
interromper o quotidiano. Pois esse 
quotidiano representa para eles a 
felicidade pura....e as férias não 
acrescentariam rigorosamente mais 
nada a essa plenitude...
Há aqueles que trabalham e se 
sentem de férias das 17h00 até 
às 08h00 do dia seguinte e isto 
durante toda a semana...Acabam 
o expediente e aí vão eles beber 
um copo, ver um filme, encontrar 
um amigo e até esquecem 
completamente que trabalham, até 

› Ana Vieira
anapaulavbarge@gmail.com

Aprender a cuidar bem do seu dinheiro é mais importante do que a 
quantidade de dinheiro que se tem. É isso mesmo! De nada adianta ter 
muito dinheiro e não saber cuidar dele. Já tinha parado para pensar nisto?
Então, conheça estas seis sugestões para cuidar das suas finanças:
1) Evite desperdícios; 
2) Planeie os seus gastos;
3) Pague a si primeiro (sempre que receber o seu ordenado guarde uma 
parte para si);
4) Mantenha uma reserva de segurança e uma reserva de oportunidades;
5) Aprenda a investir;
6) Tenha mais do que uma fonte renda.

Seis dicas para cuidar
bem do seu dinheiro

› Ana Lúcia Carreira
Enfermeira especialista
em saúde comunitária e tuberculose

que o dia seguinte chega e eles se 
deixam apanhar pela realidade...
E depois há aqueles que mesmo 
de férias levam tudo atrás. Levam 
o computador com os códigos de 
acesso do mail do trabalho, levam 
o telemóvel do trabalho, levam na 
mala de viagem uma pastinha com 
assuntos pendentes do trabalho e 
até esperam que alguém os chame, 
lá do trabalho, para resolver um 
qualquer assunto. Não vão as férias 
ser entediantes e assim pelo menos 
avança-se com situações pendentes 
e quando se regressa ao trabalho, 
tudo já está, como por magia, 
resolvido. Estes só vão de férias, 
pelas vicissitudes impostas por 
outrém....
Há aqueles para quem as melhores 
férias são no seu local de trabalho, 
quando clientes e colegas não 
estão... 
Há os que vêm as férias como um 
estado de pura perda de tempo e 
dinheiro. O termo “férias”não tem 
qualquer interesse e é uma palavra 
com a qual teimam em não querer 
estar familiarizados...
Há os outros, que ao contrário, 
levam muito à letra os termos 
“subsídio de férias” ou “décimo 
terceiro mês” e que acham que 
estas denominações não foram 
inventadas ao acaso. Esses aplicam 
de forma certinha e à letra, o que 
se subentende com estas palavras. 
Gastam pois, até ao último cêntimo 
e não se privam de nada do que 
acham que têm direito. E estão com 
a razão toda!
Todos estão com a razão toda.
Não sei se há mais alguma forma 
de encarar as férias, mas conheço 
bem um ou outro que encaixa nos 
exemplos acima descritos...
Afinal e acima de tudo, o “estar de 
férias” é um estado de espírito...e 
resta-me desejar a cada um, à sua 
maneira de bem aproveitar da 
forma de férias que melhor encaixa 
e se adapta à sua natureza e assim 
se poder evadir...de si próprio, dos 
outros, do Mundo....Boas Férias a 
Todos! 

GAZETA LUSÓFONA
deseja boas férias a todos os 

assinantes, anunciantes e amigos
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› José Maria Ramada
jmramadaescritor@gmail.com

A era digital deu voz a quem antes 
não tinha onde plantar os seus 
pensamentos e palavras, e acabou por 
trazer uma nova geração na sociedade 
“aqueles que influenciados por estes 
novos juízes digitais não têm ideias 
próprias, opinião ou vida”.

Há por aí alguma confusão entre o 
direito á liberdade de expressão e 
os limites, de forma a não afectar 
o próximo. A era digital deu voz a 
quem antes não tinha onde plantar 
os seus pensamentos, e palavras, 
mas cuidado, que falar o que lhe 
“der na telha”, ser inconsequente e 
irresponsável tráz consequencias. 
Hoje em dia em normal um dito 
“iluminado” vir para as redes sociais e 
para a comunicação social, “vomitar” 
asneiras a torto e direito dizento o 
que muitas pessoas querem no fundo 
ouvir, mas será que essas pessoas que 
ouvem não têm opinião própria são 
de tão baixa inteligencia como esses 
influenciadores querem fazer crer? 
 Se tem algo que consegue 
mostrar o quanto a ascensão das 
redes sociais revolucionou várias 
áreas da nossa vida. é a digital 
influenciadora. Essa carreira, 
relativamente nova no mercado, deixa 
claro que quando estamos falando de 
curtidas, comentários, visualizações, 

Influenciadores ou Juízes Digitais
estamos falando do reflexo daquilo 
que a sociedade está acompanhando 
ou rejeitando, pior os seguidores 
influenciados até por umas simples 
cuecas, que se podem comprar no 
local mais comum ou numa loja ao 
virar da esquina, é aquilo que eu 
considero pessoas sem amor-próprio, 
sem vontade e gosto próprio os bebés 
adultos da sociedade moderna da era 
digital.
As pessoas acham que pelo simples 
facto de assistir 15 segundos nos 
stóries de alguém, numa rede socieal, 
têm o direito de expressar o que bem 
entendem, como se já conhecessem a 
pessoa em questão, julgando-a muitas 
vezes pela aparencia, por uma palavra 
mal interpretada por uma opinião 
manifestada, ou até por uma virgula 
mal colocada. Esqecem-se de que as 
palavras, ditas ou escritas, não voltam 
atrás, e têm o poder de levantar ou 
derrubar a pessoa que as ouve ou lê.
No entanto, em meio a inúmeras 
publicações, tentativas de 
engajamento, parcerias, publiposts, 
fica a questão: o que é, exatamente 
ser um influenciador? Como é a 
rotina que acompanha essa profissão? 
Com isso em mente, basta olhar em 
nosso redor e ver milhares de pessoas 
que uns vestidos por marcas, outras 
com roupas emprestadas andam nas 
redes sociais mostrando o que têm 
e outras vezes o que não têm, mas 
algo conseguem, os milhões que os 
seguem que colocam um simples like 
e outras vezes fazem comentários sem 
nexo, mas que os seguem como se não 
tivessem gostos próprios nem vontade 
e muito menos inteligencia.
Em boa verdade, quem se expõe na 
internet perde o direito à privacidade e 
consequentemente, está sujeito a ouvir 
e ler comentários desagradáveis. Mas, 
quando é que o limite do direito de 

liberdade de expressão é ultrapassado?
Quando é que me posso tornar um juiz 
digital sem a justiça ou integridade 
moral digna de um juíz e sem 
indirectamente tratar por ignorante 
e sem gosto próprio aqueles que me 
seguem?
O crescente indice de intolerância 
a pensamentos diferentes tem sido 
uma das causas para que o dedo 
que apontamos a muitos se torne 
o “martelo” que mais condena o 
próximo, do que inocenta.
Mas pegando no termo na sua raiz: 
digital influencer (ou, traduzindo 
literalmente, influenciadores digitais), 
basicamente, é a pessoa que detém o 
poder de influênciar um determinado 
grupo de pessoas. Esses profissionais 
das redes sociais impactam centenas 
e até milhares de seguidores, todos 
os dias, com o seu estilo de vida, 
opiniões e hábitos e quem os seguem, 
tem vontade próprio, amor-próprio e 
até opinião? Porque será que tenho de 
comprar uma camisa da marca “x” ou 
uns sapatos da loja “Y”, só porque o 
dito influenciador e que eu sigo veio 
dizer que é o melhor, quando sempre 
gostei doutra marca e noutras lojas 
é mais barata? Só porque o dito Juís 
Digital o disse e postou na sua página 
e até esteve numa conversa da treta na 
televisão vestido por essa marca dessa 
loja num programa que até pode ser 
de famosos, mas com pouco conteúdo 
quando o mais famoso de todos é 
aquele que pensa por si, reaje por si, 
pensa pela sua própria cabeça e ajuda 
quem o rodeia.
Bem recentemente, tivemos alguns 
famosos, influenciadores, políticos 
etc. distribuindo beijos e abraços, 
roupa e mantimentos, aos sem 
abrigo, aos despresados da sociedade, 
aos abandonados, aos velhinhos e 
crianças retiradas aos familiares por 

maus tratos. Era Natal, magia luz 
cor festas e solidadriedade, o Natal 
passou, o frio continuou, a fome não 
desapareceu, os sem abrigo continuam 
a viver ao relento, os abandonados 
continuam sozinhos e os velhinhos 
e crianças desfavorecidas continuam 
nos mesmos lugares, quem os vai 
visitar e levar algum conforto ap 
longo dos outros onze meses do ano? 
São os Influencers? São os famosos 
das revistas cor de rosa? São os 
políticos? Não, não são nenhuns 
desses, porque esses apenas andam 
por aí quando lhes convem, quando a 
comunicação social está presente. São 
aqueles que ao longo de 365 dias do 
ano, esteja frio, calor, vento ou chuva, 
andam nas ruas e onde são precisos, 
sem televisões, rem jornalistas, 
sem redes sociais, Sim esses são os 
verdadeiros influenciadores duma 
sociedade mais pura, justa de amizade 
e amor, esses e essas associações de 
voluntários, são os verdadeiros juizes 
digitais que quer chova, esteja frio ou 
calor estão lá a ajudar, entregar, dar 
um pouco de carinho...
A negação sempre existiu, quem 
nunca foi excluído de um grupo, 
na escola? Quem nunca se sentiu 
desprezado ou desvalorizado? Porém 
tudo isto nunca tomou as proporções 
actuais, com política de faz de conta, 
olhos fechados a quem nos rodeia, 
ouvidos moucos a quem chora e grita 
de dor, ou rol de coisas que os juízes 
da era moderna nada fazem, a não ser 
influenciar ao consumismo e desprezo 
pela sociedade que cada vez se torna 
mais fria e egoísta. 
Não serão os influenciadores uns 
simples frustados e sonhadores que 
vivem da ilusão de iludir quem os 
segue, ganhando dinheiro á custa de 
inflenciados sem orgulho, gosto e vida 
própria?

Está patente até dia 28 de agosto 
a exposição de arte “Artistas pela 
Esperança” nas instalações do Museu 
Municipal de Faro. Esta exposição 
de obras de arte da AAN, Algarve 
Artists Network, à qual pertencem as 
artistas suíças Silvia Calveti e Jutta 
Mertens-Kammler, destaca-se por 
ser uma “expressão de esperança 
para o futuro do nosso planeta, uma 
antítese bastante bela e reveladora 
a ser realizada no antigo claustro 

Artistas suíços expõem em Faro
“em prol da esperança”

do Museu”.
“A AAN teve de se afastar das 
exposições presenciais durante 
algum tempo. No entanto, agora os 
membros estão cheios de esperança 
e espírito de aventura para a próxima 
fase da AAN. Esta nossa primeira 
exposição coletiva conta com o 
envolvimento de todos os nossos 
membros. O tema é a forma perfeita 
para começar de novo”, disseram os 
responsáveis pela AAN.
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A suposição

Suponho que saiba do que estou a 
falar. Sim! E esse é o problema, pois 
supomos imensas coisas sem base 
em veracidade alguma. Supomos 
que aquele trabalho é duro sem 
nunca o experimentarmos. Supomos 
que a nossa vizinha é antipática 
sem nunca lhe dirigirmos a palavra. 
Supomos que a vida dos outros é um 
mar de rosas sem nunca lá termos 
mergulhado.
A suposição é uma forma de 
liberdade inconsequente. O verbo 
supor deveria ser utilizado para 
admitir algo como provável e nunca 
como afirmação do desconhecido. 

Admitindo que suponho que saibam 
o valor do vocabulário e a força das 
palavras, suponho também que terão 
em conta o uso do mesmo.
A maior parte dos problemas cria-
se pela falta de comunicação, pela 
falta de atenção aos outros e pela 
suposição. Porque hei de supor 
que a minha vizinha está chateada 
com a vida, se posso chegar lá e 
perguntar se ela está bem? A partir 
da resposta dela, poderei arranjar 
uma forma de a ajudar em vez de 
a julgar. Se não estiver ao meu 
alcance, pelo menos não supus nada 
porque não era direito meu. Eu não 
posso supor que os meus amigos têm 
uma vida melhor ou pior do que a 
minha, pois eu não vivo com eles, 
não calço o calçado deles, não faço 
as caminhadas deles, não pago as 
contas deles e muito menos vivo os 
sentimentos que eles vivem. Então, 
não tenho de supor nada! Tenho 
de viver a minha vida e quando 
tiver alguma dúvida, perguntar. Eu 
não posso supor que recebo pouco 
dos outros. Se eu entender que a 
atenção dada é pouca, talvez esteja 
na hora de pensar se o que estou a 

› Sandra Weber
Escritora
e Terapeuta de Reiki

dar é suficiente. O problema é que 
a maioria das pessoas quer receber 
sem pensar na possibilidade de que 
também tem de dar. E supor só trará 
mágoas e problemas onde eles não 
deveriam existir.
Hoje, as redes sociais são outro 
ponto visível desta situação. As 
pessoas usam-nas para supor que 
sabem para quem os outros estão 
a escrever e para atacar de volta. É 
impressionante o número de casos 
que presencio, diariamente, de 
pessoas amarguradas a espalharem 
mensagens de ódio. Isto porque 
supõem que a outra pessoa também 
escreveu contra ela. Existe uma falsa 
ideia da realidade vivida por trás das 
redes sociais. Cada vez mais se vê o 
uso errado das mesmas.
O único que devemos supor é que 
vamos conseguir um novo trabalho, 
que teremos a capacidade de estudar 
ou que seremos capazes de atingir 
um objetivo. Estudem o português 
para que não tenham de supor muita 
coisa e sim, crer ou acreditar.

Registo de 
nascimento on-line
O registo de nascimento on-
line, atributivo da nacionalidade 
portuguesa, para crianças nascidas 
no estrangeiro há menos de um 
ano está implementado na Suíça 
desde março de 2022. Para utilizar 
este serviço, é necessário que um 
dos pais seja português e ambos 
possam autenticar-se com a Chave 
Móvel Digital ou com o Cartão 
de Cidadão. Através deste serviço 
on-line é possível associar ao 
registo de nascimento o pedido do 
primeiro cartão de cidadão para o 
recém-nascido. Mais informações 
no Portal do IRN em https://irn.
justica.gov.pt

Conexão criminosa 
na Suíça
As autoridades europeias estão 
a investigar as conexões entre as 
fações brasileiras e criminosos de 
Portugal continental devido ao 
número crescente de apreensões 
de estupefacientes: são mais 
de 40 toneladas por ano. Uma 
das apreensões mais recentes 
aconteceu dentro de uma fábrica 
de café na Suíça.
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Astrid Kampf Beutler, São Paulo, Brasil

Condução coletiva no Rio
Quando entrei no ônibus, ele deu uma arrancada simulando treinamento 
em Interlagos. Fui feliz: não voltei à calçada. Venci as dificuldades de 
troco, passei a roleta e propunha-me a ler, como quase sempre faço. 
Entretanto mais interessante do que meu livro era a história que o 
motorista contava.
Virava a cabeça constantemente para trás, entre arrancadas, desvios e curvas 
nas quais os passageiros iam todos ou para um lado, ou para o outro.
– Pois é, o amante de uma das mulheres acabou matando o cara. Três 
balas vararam. Dezessete filhos. Não é fácil. O sujeito não consegue viver 
como quer... Trouxe para a família uma mulher muito distinta. Todos a 
chamavam de Gina. Só papai sabia realmente o nome dela. Aquilo, sim, 
que era mulher... Dezessete filhos. Papai era um cara interessante. Aprendi 
muito com ele. Mas... com pouco dinheiro...
E por aí continuava a conversa. O ônibus foi enchendo e não escutei mais. 
(...)

Antologia em verso e prosa e de intercâmbio luso-suíço. Gazeta Lusófona fez parceria com a ALALS – 
Académie des Lettres et Arts Luso-Suisse e irá divulgar, em cada edição, um trecho do trabalho
com que vários escritores e poetas participaram nesta Antologia, numa edição da Rede Sem Fronteiras.

“Navegando pelos mares da Lusofonia” (VIII)

Augusto Lopes, Genebra, Suíça

Parte à descoberta
Qual epopeia de mistérios tais
Que encerram em nós tanta beleza
Pouco a pouco conhecemos, cada vez mais
A alegria, força, destreza
Dessas influências ideais
Que existem dentro do nosso ser
Com que brindamos alegria,
Sobre esta - a de viver!

Haja vontade de nos conhecermos
Que virtudes tais, encontrareis,
De supérfluos sentimentos,
Que mais enriquecido ficareis.
Almas gêmeas se unirão,
Ao encontro do fundamento verossímil
De tamanha ubiquidade
Que bombeia amores, deste coração frágil!

Ireis conhecer um novo parceiro, (...)

Nascimento: Ijuí, RS. Criação: 
Cachoeira do Sul, RS, onde viveu até 
os 19 anos, fez o Primário, o Ginásio 
e o Curso Normal, formando-se em 
1962, na Escola Normal João Neves 
da Fontoura. Em 1967, terminou 
a Licenciatura em Matemática na 
UFRGS, em Porto Alegre. Em 1968, 
começou a dar aulas nas escolas 
alemãs de São Paulo e, através do 
Colégio Humboldt, foi para Berlim com 
uma bolsa oferecida pelo Pädagogische 
Austausch Dienst, departamento 
do Governo Alemão que oferecia 
intercâmbio a professores que falavam 
a Língua Alemã. De volta ao Brasil, deu aulas no RJ, RS, SP e MG. Em 2017, 
entrou para a Ajeb-RS e hoje é Primeira Vice-Presidente da Ajeb-SP. Participou 
de várias antologias e, em janeiro de 2021, publicou seus primeiros livros com 
os títulos A Vida Vem... (autobiográfico) e Contos Saudades e Crônicas, pela 
Editora Oficina do Livro.

Augusto Lopes é natural de Viseu, Portugal, onde fez os estudos de Designer 
de mobiliário, e Engenharia de madeiras, na Escola Superior de Tecnologia 
de Viseu, tendo ganhado uma Bolsa de Estudo de Mérito para estudar na 
Universidade de Liubliana, na Eslovénia. Atualmente a viver em Genebra, 
onde é funcionário do Estado de Genebra num colégio, alia a sua atividade de 
escritor com as de jornalista nos jornais: Gazeta Lusófona (na Suíça), Luso.eu
(da Bélgica) e no Jornal Bom Dia (Luxemburgo). Foi locutor de rádio, 
músico e elemento muito ativo em várias associações culturais. É membro de 
várias associações literárias: Associação Portuguesa de Escritores; Membro 
Correspondente da União Brasileira de Escritores; Membro da Associazione 
Culturale Internazionale Mandala, em Itália; Comendador da Ordem de 
Mérito, pela ABD, do Brasil; Embaixador das Artes e das Letras, pela Divine
Académie Française des Arts Lettres et Culture, de França; fundador e 
atual Presidente da ALALS-Académie des Lettres et Arts Luso-Suisse. Foi 
representante do Jornal Sem Fronteiras, na Suíça.

Blenda Bortolini, Genebra, Suíça

O sol é uma estrela
Ontem, eu contemplei o pôr do 
sol entre as montanhas na Suíça.
Uma sensação maravilhosa de 
paz e encantamento. Acho que 
vemos muitas coisas ruins no 
mundo e nos esquecemos de 
admirar coisas fantásticas como 
essas. Fiquei pensando no deitar 
do sol. O descansar da poderosa 
estrela do universo. O sol 
descansa para contemplar as
estrelas e a lua no céu. Ele 
permite que as pequenas estrelas 
possam brilhar também. A grandeza do sol está em sua generosidade com 
os pequenos astros, porque até na escuridão há um toque do sol.
A natureza nos ensina que, no universo, entre milhares de milhões de 
astros, não há motivos para concorrências. (...)

Nasceu em Belo Horizonte / MG, Brasil; mora em Genebra, na Suíça. Tem 
dupla cidadania. Blenda Bortolini também é cidadã europeia. Estudou 
Teologia e Filosofia no Centro de Treinamento Bíblico Carisma em BH. 
Professora e ativista cultural. Mãe de dois filhos. Escreveu mais de 35 livros 
para crianças em vários idiomas. É idealizadora do Projeto: Sobrevivi ao
Aborto. Também é idealizadora e organizadora, desde 2015, da Antologia 
Salmos Modernos e do Projeto Transcultural Além da Imigração em 
2018, juntamente com a Mesa de Cultura do CRBE. Organizadora do 
Concurso Internacional de Poesia Sacra Salmos Modernos. Os temas 
abordados são os atributos de Deus. Blenda Bortolini faz parte da Academia 
ALACBR – (Academia de Letras, Artes e Cultura Brasileira), da Academia 
Internacional de Literatura Brasileira. – AILB e da ALALS – Académie de 
Lettres et Arts Luso-Suisse. Blenda ganhou o prêmio de melhor escritora 
de Literatura infantojuvenil na Europa pela empresa Londrina GuidedPR. 
Os temas abordados pela autora em seus livros são: amor, preservação, 
respeito, confiança, otimismo, Bullying, inclusão social, respeito às 
diferenças, depressão, aborto e fé.
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Reposta ao quinto. 
Tem o termo fertil e dillatado de 
seis leguas de comprido na mayor 
longura de confim, a confim, e na 
mayor largura de quatro. Principia 
em Malpica lugar de Portugal do 
norte baixo, onde dezagua a ribeira 
chamada de Olivença vay esta 
ribeyra, se caminhamos dali corrente 
asima, dividindo o termo desta villa 
de terras de Castella mais de tres 
leguas em simicircullo de norte 
a sul, the acabar nas herdades de 
Mompolim, onde continua a linha 
da divizão a ribeira de Talega, que 
divide os dous reynos thé a ribeiro de 
Alcarracha; esta continua a mesma 
divizão, indo corporar-se na de 
Talleigam, que leva avante a mesma 
linha pellas herdades de Pombal, 
Morenos, Picco, e outras, e entrando 

Memórias Paroquiais de Olivença: 1758 (XII) 
esta ultima ribeira no Guadiana vem 
o termo por este rio acima partindo 
com o do Lendroal e Jeromenha, thé 
fechar a linha em Malpica, onde o 
começamos.
Tem o ditto termo quatro freguezias: 
a primeira hé a de Sam Bento da 
Contenda, nome que lhe ficou de 
contenderem por aquelle citio a 
devizão de Castella, que ao prezente 
hé huma legua distante para o mesmo 
reyno; tem esta freguezia cento, e tres 
vizinhos, e huma hermida de Sam 
Lourenço em que se faz grande festa 
todos os annos. A segunda freguezia 
hé a de Sam [p.242] Domingos igreja 
moderna, e de perfeitos adornos; tem 
secenta, e sete vizinhos. A terceira 
hé Nossa Senhora da Assumpçam do 
lugar de Talega, que tem sento, e des 
vezinhos foi algum dia villa, tem juis 
de vintena. A quarta freguezia hé a de 
Sam Jorge de Olor, tomando o nome 
da serra assim chamada; tem oitenta, 
e quatro vizinhos.
Reposta ao sexto.
Tem duas freguezias: a matriz 
chamada Sancta Maria, e a outra 
chamada Santa Maria Magdalena, 
ambas dentro dos muros, e 
entranhadas entre a povoaçam: sam 
templos magnificos: nam tem aldeas, 
nem lugares sujeitos a sy estas duas 

› Vasco Jorge Rosa Silva
Investigador

freguezias; e só comprehendem 
alguns cazaes do campo a menos de 
legua de distancia. 
Reposta ao settimo.
O orago da matriz hé Nossa Senhora 
da Assumpção, o da outra, como já 
dice, Santa Maria Madalena: tem 
esta igreja de Santa Maria Madalena 
quatro naves, com doze collunas, e 
por todas nove cappellas, que são: 
a cappella-mor; aos lados desta, ao 
direito a do Senhor Jezus ao esquerdo 
a de Nossa Senhora da Conceiçam; 
na igreja, de cima para baixo, ao lado 
direyto Santa Luzia, Sam Pedro, Sam 
Vicente Ferrer; ao lado esquerdo, a 
de Sam João de Deos, a do Senhor 
da Crus as Costas, e a da Almas. A 
de Santa Maria tem seis: que sam: a 
capella-mor do orago da parrochia 
Nossa Senhora da Assumpção; ao 
lado direito a de Nossa Senhora 
do Rozario, do lado esquerdo Sam 
Niculao: no corpo da igreja, ao lado 
direito a das Almas; ao esquerdo a 
de Sam Francisco Xavier; e ao lado 
esquerdo da porta principal com as 
costas para o terreiro da igreja, e 
assente voltada para a capella-mor; a 
de Sam Jorge: tem estas igrejas des 
colunas, e tres naves.
Tem Olivença vinte irmandades, 
desta pertencem doze às dittas 

duas freguezias, matriz [p.243], e 
Magdalena: as da matris sam seis: 
as seguintes: a de Nossa Senhora do 
Rozario, de Sam Niculao; das Almas, 
do Sacramento, de Santo Amaro, 
de Sam Crispim: as da Magdallena 
sam as seis seguintes: do Santissimo 
Sacramento, das Chagas de Christo, 
de Nossa Senhora da Conceiçam, das 
Almas, de Santa Luzia, de Sam João 
de Deos que festejão os millitares 
infantes do regimento da praça. 
Reposta a[o] oytavo.
Os parrochos das duas freguezias 
ambas se chamão reytores: são da 
apprezentração da mitera de Elvas 
tem cada hum quarenta mil reis de 
proprio pagas em trigo do monte 
mayor dos dízimos por Santa Maria 
de Agosto, pello preço que entam 
valle; tem alguns foros mais, e a 
renda, que chamão da sobrepeliz, 
com que bem faz a porção de cento, e 
sincoenta mil reis cada anno.
Reposta ao nono.
Tem cada freguezia hum vigario 
coadjutor e quatro beneficiados da 
mesma apprezentação da mitera 
de Elvas, e hum thezoureiro; cada 
beneficiado tem de proprio oito mil, 
cento, e secenta reis, pagos pelo 
mesmo estillo, que asima dicemos 
dos reytores. 

Juliana Torres Martins

Nos últimos meses, é comum 
encontrar, em diferentes peças 
publicitárias e jornalísticas, a 
expressão “ESG” e, no Brasil, a 
variante em língua portuguesa, ASG.
Já se deparou com isso?
Em Davos, os portugueses, no 
Fórum Económico Mundial, do 
último mês de maio, talvez tenham 
conversado a respeito. É dali que 
a cimeira mundial tem propagado 
esta sigla pelo mundo. Uma espécie 
de Rio Tejo, de onde partiram 

as embarcações das Grandes 
Navegações. Depois dessas viagens, 
das novas rotas, o mundo nunca mais 
foi o mesmo.
Assim ocorrerá com o ASG?
Há uma preocupação mundial para 
métricas uniformes, globais, a 
respeito dos índices ESG ou ASG. 
Mas, afinal, o que é isso? 
São os índices aptos a mensurar os 
aspectos ambientais, sociais e de 
governança das empresas, negócios 
sociais e entidades públicas. Em 
inglês: Environmental, Social 
and Governace. Em português: 
Ambiental, Social e Governança.
É a busca por uma “língua comum” 
no mundo do trabalho.
Assim como a língua portuguesa 
uniu povos culturalmente diferentes 
e de continentes diversos (Europa, 
América, África e Ásia), o ASG/
ESG pretende unir o mercado de 
trabalho global num único código, 
especificado em relatórios.
No Brasil, pesquisas têm sido 

ESG ou ASG: o mundo português
vai popularizar este tema?

iniciadas neste sentido. Há um 
empenho desses três setores, reunidos 
no Instituto Brasileiro de ESG, para 
que o país seja um expoente nessa 
área e esteja apto a contribuir com 
o objetivo final e único de todos os 
povos: a vida digna no planeta Terra.
Mas, num mundo pandêmico e, em 
guerra, há lugar para uma língua 
comum?
É possível canalizar esforços para 
que todos sejam vacinados e longe 
de conflitos climáticos ou territoriais, 
por exemplo?
As empresas, os negócios sociais e os 
Estados querem isso, trabalham para 
isso ou deixam a cargo de “utópicos” 
pesquisadores, com a certeza de que 
nada sairá do papel?
Aos otimistas, temos sinais de novos 
tempos e de que estamos a caminho 
da Casa Comum.
Aos pessimistas, nada há para 
se alegrar. A Humanidade já 
teve chances para mostrar a sua 
solidariedade, mas não agiu neste 

sentido.
 O que nos resta, então?
E, se, num exercício imaginário, 
perguntássemos à equipa de 
trabalhadores dos grandes 
Navegadores?
O que os Marinheiros desbravadores 
de Vasco da Gama fariam? 
Avançariam no mar pouco 
conhecido, com muito a estudar, a 
pesquisar ou continuariam na Aldeia 
em que os seus avós nasceram?
A História mostrou que eles 
avançaram e colheram frutos: 
inovação, alimentos, dores e mortes. 
Afinal, “Quem quer passar além do 
Bojador tem que passar além da dor”, 
como proclama Fernando Pessoa.
É necessário dizer que na História 
não há o pronome “SE”. Tudo já 
está escrito. Não nos cabe a nós 
fazer projeções. Tudo já foi. Mas, 
no futuro, parece que a História 
consolidará a sigla “ESG” ou ASG”. 
Tudo ainda está por vir. 
Trago notícias!
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› Orlando Fernandes

A soberania da Ucrânia não pode 
ser posta em causa. A invasão da 
Ucrânia é ilegal e deve ser condenada. 
A mobilização de civis decretada 
pelo Presidente da Ucrânia pode ser 
considerada um acto desesperado, 
mas faz prever uma futura guerra de 
guerrilha. Putin deveria ter presente 
a experiência dos EUA no Vietname: 
o exército regular de um invasor, por 
mais poderoso que seja, acabará por 
ser derrotado, se o povo em armas se 
mobilizar contra ele. Tudo isto faz 
prever incalculáveis perdas de vida 
humana inocente. Ainda mal refeita 
da pandemia, a Europa prepara-se 
para um novo desafio de proporções 
desconhecidas. A perplexidade 
perante tudo isto não poderia ser 
maior.
 A pergunta é esta: como e porquê 
chegámos aqui. Há 30 anos a Rússia 
(então União Soviética) saía derrotada 
da Guerra Fria, desmembrava-se, 
abria as suas portas ao investimento 
ocidental, desmantelava o Pacto de 
Varsóvia, o correspondente soviético 
da NATO, os países do Leste Europeu 
emergiam da subordinação soviética 
e prometiam, democracias liberais 
numa vasta área da Europa. O que 
se passou desde então para que 
o Ocidente esteja hoje de novo a 
defrontar a Rússia? Dada a diferença 
de poder entre a Rússia e as potências 
ocidentais em 1990, a resposta mais 
imediata será que tal se deve à total 
inépcia dos líderes ocidentais para 
capitalizaram os dividendos do 
colapso da União Soviética.
 Sem dúvida que a inépcia é patente 
e caracteriza bem o comportamento 
da União Europeia ao longo destes 
anos. Foi incapaz de construir uma 
base sólida para a segurança europeia 
que obviamente teria de ser construída 
com a Rússia, e não contra a Rússia, 
quanto mais não seja para honrar a 
memória de cerca de 24 milhões de 
mortes, o preço que a Rússia pagou 
para se libertar e liberar a Europa do 
jugo nazi.
 Mas esta resposta é insuficiente, 
se tivermos em mente a política 

externa dos EUA nos últimos 30 
anos. Com o fim da Guerra Fria, os 
EUA sentiram-se donos do mundo, 
um mundo finalmente unipolar. As 
potências nucleares que os podiam 
ameaçar estavam neutralizadas ou 
eram amigas. As ideias de correlação 
de forças e de equilíbrio de poderes 
desapareceram do seu vocabulário. 
Esta acalmia fazia inclusivamente 
prever o fim da NATO por falta de 
objectivo. Mas havia a Jugoslávia, o 
país que, depois do fim da ocupação 
nazi em 1945, o general Tito tinha 
transformado numa federação de 
regiões (Croácia. Eslovénia, Bósnia-
Herzegovina, Montenegro, Sérvia-
Kosovo, Macedónia), um regime 
se pretendia independente tanto da 
União Soviética como do Ocidente. 
Os EUA, com o entusiástico apoio da 
Alemanha, acharam que era tempo de 
a Jugoslávia entrar em colapso.
 Os graves conflitos internos e as 
crises financeiras dos anos 1980 
foram aproveitadas para fomentar a 
divisão e o ódio. Uma região onde 
antes florescera o convívio interétnico 
e inter-religioso transformou-se num 
campo de ódios. A nova guerra dos 
Balcãs, no início de década de 1990, 
transformava-se assim na primeira 
guerra em solo europeu depois de 
1945. Violência inaudita foi cometida 
por todos os contendores, mas para 
o Ocidente os vilões eram apenas os 
sérvios, todos os outros povos eram 
nacionalistas heroicos. Os países 
ocidentais (à cabeça, a Alemanha) 
apressaram-se a reconhecer a 
independência faz novas repúblicas 
em nome dos direitos humanos e da 
proteção das minorias. Em 1991, o 
Kosovo exigia um referendo a sua 
independência da Sérvia de oito 
anos depois a NATO bombardeava 
Belgrado para fazer cumprir a vontade 
dos kosovares.
 Qual é a diferença entre o Kosovo 
e Donbass, onde as repúblicas 
etnicamente russas realizaram 
referendos em que se manifestaram 
a favor da independência? Nenhuma 
excepto que o Kosovo foi apoiado 
pela NATO e as repúblicas do 
Donbass são apoiadas pela Rússia. 
Os acordos de Minsk de 2014 e 
2015 previam a grande autonomia 
destas regiões. A Ucrânia recusou-se 
a cumpri-los. Foram, pois rasgados 
muito antes de Putin fazer o mesmo. 
Qual a diferença entre a ameaça à 
sua segurança sentida pela Rússia 
perante o avanço da NATO e a “crise 
dos mísseis” de 1962, quando os 

soviéticos tentaram instalar misseis 
em Cuba e os EUA, ameaçados na sua 
segurança, prometeram defender-se 
com todos os meios, inclusivamente a 
guerra nuclear?
 A resposta à pergunta sobre como 
e por que chegámos aqui reside 
fundamentalmente num erro 
estratégico dos EUA e da NATO 
- o de não terem visto que nunca 
estiveram num mundo unipolar por 
eles dominado. No momento em que 
terminava a I Guerra Fria, crescia a 
China, com o apoio entusiasta das 
empresas norte-americanas em busca 
de salários baixos. Assim germinava 
o novo rival dos EUA e com isso a 
nova Guerra Fria em que estamos 
a entrar, aliás potencialmente mais 
séria do que a anterior. Apostados em 
não reconhecer o seu declínio, desde 
a saída caótica do Afeganistão ao 
medíocre desempenho na pandemia, 
os EUA insistem em fugas para a 
frente nessa estratégia pretendem 
arrastar a Europa.
 Esta pagará uma alta factura pelo 
que se está a passar. A mais alta de 
todas recairá sobre a Alemanha, o 
motor da economia europeia e a 
única verdadeiramente concorrente 
dos EUA. É fácil concluir quem 
beneficiará com a crise que aí vem, 
e não me refiro apenas a quem irá 
fornecer o petróleo e o gás. Por sua 
vez, a tentativa de isolar a Rússia, 
sobretudo depois de 2014, visa 
acima de tudo a China. Será outro 
erro estratégico pensar que assim se 
enfraquece a China. A China acaba 
de declarar que não há comparação 
possível entre a Ucrânia e Taiwan, 
porque para ela Taiwan é território 
chinês. A implicação é clara; para 
a China, a Ucrânia não é território 
russo. Mas daí a pensar que se está 
a criar uma divisão entre a China e a 
Rússia será pura aulo-ilusão.
 Não tenho dúvida de que para 
a Europa é melhor um mundo 
multipolar governado por regras 
de coexistência pacifica entre as 
grandes potências do que um mundo 
exclusivamente dominado por um 
só país, porque, se isso alguma vez 
vier a suceder, será à custa de muito 
sofrimento humano. A invasão da 
Ucrânia é inaceitável. O que não se 
pode dizer é que não foi provocada. A 
Rússia, como grande potência que é, 
não é, não se devia deixar provocar. 
Será que a invasão da Ucrânia é mais 
uma demonstração de fraqueza do 
que de força? Os próximos tempos o 
dirão?

Análise política

Pretendem arrastar a Europa
Programa 
Regressar:
apoio prolongado 
até final de 2023

A Lei do Orçamento de Estado 
para o ano de 2022 (Lei n.º 
12/2022, de 27 de junho) 
introduziu alterações ao artigo 
12.º- A do Código do IRS, no 
sentido de estender este Regime 
Fiscal aos sujeitos passivos que 
se tornem fiscalmente residentes 
em território português nos anos 
de 2021, 2022 ou 2023.
Neste sentido, o artigo 12º A do 
Código do IRS – Regime fiscal 
aplicável a ex-residentes, passou 
a contemplar a seguinte redação:
1. São excluídos de tributação 
50% dos rendimentos do trabalho 
dependente e dos rendimentos 
empresariais e profissionais dos 
sujeitos passivos que, tornando-se 
fiscalmente residentes nos termos 
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º em 
2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023:
a) Não tenham sido considerados 
residentes em território português 
em qualquer dos três anos 
anteriores;
b) Tenham sido residentes em 
território português antes de 31 
de dezembro de 2015, no caso 
dos sujeitos passivos que se 
tornem fiscalmente residentes em 
2019 ou 2020, e antes de 31 de 
dezembro de 2017, 2018 e 2019 
no caso dos sujeitos passivos que 
se tornem fiscalmente residentes 
em 2021, 2022 ou 2023, 
respetivamente;
c) Tenham a sua situação 
tributária regularizada.
2. Não podem beneficiar do 
disposto no presente artigo os 
sujeitos passivos que tenham 
solicitado a sua inscrição como 
residente não habitual.
Tendo presente que o OE 2022 
entrou em vigor a 28-06-2022, 
data muito próxima do final do 
prazo geral da entrega do Modelo 
3 (30-06-2022), a Autoridade 
Tributária preparou o Ofício 
Circulado n.º 20243 de 30-06-
2022.
O referido ofício contém 
orientações precisas sobre como 
aceder ao Benefício Fiscal 
para quem tenha regressado 
ainda em 2021, bem como um 
conjunto de FAQ, contendo 
normas transitórias para o 
cancelamento automático de 
inscrição ou pedido de inscrição 
como residente não habitual de 
residente regressado em 2021.
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CARNEIRO
Carta do mês: Ás de Paus, que 
significa energia, iniciativa.
Amor: Aproveite este período para 
investir mais no seu círculo de amizades, 

está a precisar de conhecer pessoas novas.
Saúde: Estará muito dinâmico e com tendência 
para sentir-se cheio de energia, mas tenha atenção 
a possíveis dores musculares. Saiba descansar 
devidamente.
Dinheiro: No trabalho, evite querer impor as suas 
ideias, procure ouvir a opinião dos outros.
Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

TOURO
Carta do mês: Cavaleiro de Ouros, 
que significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Este mês vai fazê-lo rever o que 
não está bem na sua relação, ou na sua 

vida afetiva, e permitir-lhe-á compreender o que 
lhe falta e o que pode ser melhorado.
Saúde: Tendência para sofrer de dores de 
cabeça causadas pela tensão nervosa. Deixe 
que as mudanças aconteçam e evite sofrer por 
antecipação.
Dinheiro: Pode ganhar algum dinheiro extra 
através de uma nova proposta, mas procure 
conciliar melhor a sua vida familiar com as 
exigências profissionais.
Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

GÉMEOS
Carta do mês: Ás de Espadas, que 
significa Sucesso.
Amor: O seu poder de atração está em 
alta e pode abalar corações. Está mais 

disponível para namoriscar ou reavivar um amor, 
expressando os seus sentimentos de forma sincera.
Saúde: Tendência para dores de dentes. Consulte o 
seu dentista.
Dinheiro: Bom período para fazer alterações nos 
seus objetivos profissionais.
Contenha-se a nível financeiro, não gaste o que tem.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

CARANGUEJO
Carta do mês: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Encontra-se num período 
menos fácil, mas pode ter muitos 

benefícios através das suas relações sociais e de 
amizade. Não se isole, o telefone ajuda a vencer a 
distância física.
Saúde: Pode ser tempo de começar uma nova 
rotina. Corte com tudo aquilo que não é saudável.
Dinheiro: Boa altura para investir no que mais 
gosta, mas com cuidado. Mês um pouco tenso a 
nível profissional, em que vai ter de lutar pelos 
seus objetivos.
Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

LEÃO
Carta do mês: 7 de Paus, que 
significa Discussão, Negociação 
Difícil.

amigaariahelena@mariahelena.pt

Amor: Tenha mais confiança em si e invista mais 
na sua aparência. Ao sentir-se bem na sua pele vai 
ter uma atitude mais positiva nas suas relações 
mais próximas e isso contribuirá para que os laços 
se fortaleçam.
Saúde: Pode sentir alguma insegurança e 
impaciência, com dificuldade em planificar a sua 
vida. Procure aliviar o stress acumulado.
Dinheiro: Não se esqueça das suas obrigações 
e, se tiver dívidas, pague-as antes de fazer novos 
investimentos.
Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

VIRGEM 
Carta do mês: 5 de Copas, que 
significa Derrota.
Amor: Durante este mês é 
aconselhável controlar melhor as suas 

reações com as pessoas mais próximas. Procure ser 
sincero nas suas promessas.
Saúde: Liberte-se mais, e a sua saúde irá beneficiar 
bastante com essa postura. Conclua o que começou 
a fazer e dedique mais tempo a atividades que o 
ajudem a descontrair.
Dinheiro: Desde que não gaste dinheiro em 
excesso, pode agora pôr os assuntos financeiros um 
pouco de parte, ocupando-se com outras áreas da 
sua vida.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

BALANÇA  
Carta do mês: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Pode haver mudanças no seu 
comportamento no que diz respeito às 

relações afetivas. Seja mais ousado e confie no que 
o seu coração lhe diz.
Saúde: Este período é favorável, mas saiba ser 
prudente e agir com reflexão. A ansiedade só lhe 
faz mal.
Dinheiro: Seja mais equilibrado nos gastos. 
Procure analisar as situações com clareza.
Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

ESCORPIÃO
Carta do mês: 8 de Espadas, que 
significa Crueldade.
Amor: Este mês pode pôr à prova 
a forma como lida com as outras 

pessoas, em especial as que lhe são mais próximas.
Saúde: Evite cometer excessos alimentares. Boa 
fase para iniciar uma dieta.
Dinheiro: Situação financeira favorável. Alargue 
os seus horizontes, procure conhecer pessoas novas 
e aprender sobre assuntos que ainda não domina. 
Diversifique as suas competências.
Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

SAGITÁRIO
Carta do mês: 5 de Paus, que significa 
Fracasso.
Amor: Entregue-se ao romance e a 
todos os momentos a sós com o seu 

amor. Fortaleça a união criando boas memórias 
para o futuro.

Saúde: Previna-se contra os excessos alimentares.
Dinheiro: Procure aplicar os conhecimentos que 
adquiriu de forma sábia e mais produtiva. Não 
repita erros do passado.
Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

CAPRICÓRNIO
Carta do mês: Valete de Copas, que 
significa Lealdade, Reflexão
Amor: Deixe o ciúme de uma vez por 
todas e aproveite bem os momentos 

de que dispõe a sós com o seu companheiro.
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares, 
anda a comer de mais.
Dinheiro: Não peça um empréstimo neste mês, os 
tempos não estão favoráveis para contrair dívidas 
de qualquer género.

AQUÁRIO
Carta do mês: 8 de Copas, que 
significa Concretização, Felicidade.
Amor: Boa fase na esfera afetiva, 
aproveite para estar mais tempo com 

o seu par e desafie-o para fazerem juntos qualquer 
atividade que contribua para vos aproximar.
Saúde: Tenha a serenidade suficiente para deixar 
as situações decorrerem ao seu ritmo. Evite 
exaltar-se, isso só vai destabilizá-lo e perturbar o 
seu equilíbrio.
Dinheiro: Invista neste momento em algo que 
planeia há muito. A sorte é-lhe favorável. Pode 
sentir necessidade de se isolar para concluir o seu 
trabalho e terminar de uma vez por todas algumas 
tarefas que estavam pendentes.
Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

PEIXES
Carta do mês: 3 de Espadas, que 
significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Seja mais extrovertido, só tem 
a ganhar com isso. Se tem par, procure 

investir mais na sua relação amorosa, isso vai 
trazer boas mudanças à relação.
Saúde: Possíveis dores nas articulações. Mantenha 
rotinas saudáveis e não descure a sua saúde, ainda 
que tenha muitos afazeres.
Dinheiro: É um mês intenso a nível profissional, 
no qual pode ver-se obrigado a dar resposta a 
vários desafios. Organize melhor o seu tempo para 
rentabilizar os seus recursos.
Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7
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