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Editorial

E, então, é Natal. E o ano novo está 
também a chegar. Neste mês de 
dezembro celebramos uma das datas 
que mais une as famílias, incluindo a 
dos emigrantes portugueses. Mesmo 
aqueles que não poderão estar juntos 
encontram neste espírito natalício 
força para superar a saudade e seguir 
em frente. E, a olhar mais a frente, 
temos um 2023 cheio de promessas, 
mas também com dúvidas, incertezas. 
E o que nos move é a convicção 
de que fizemos o nosso melhor, 
com responsabilidade, com amor à 
causa, com espaço para os factos e 
para o contraditório. Ao longo do 
ano de 2022, o Gazeta Lusófona 
acumulou 12 edições, cada uma com 
40 páginas, preenchidas com muita 
informação, material importante para 
as comunidades portuguesas na Suíça, 
e não só, com uma aproximação 

grande aos irmãos lusófonos que 
vivem neste país helvético. Muitas 
horas de trabalho, apuração, entrevistas 
e deslocamentos foram necessários 
para dar forma ao nosso propósito de 
informar às comunidades.
Entrevistamos diversas autoridades, 
associações, conhecemos o dia a dia 
da diáspora lusa no país, com as suas 
vitórias e as suas lutas, contactamos 
com diversas realidades, tivemos a 
oportunidade de expor oportunidades, 
mas também contar notícias tristes, 

mas, sobretudo, mostrar que este jornal 
impresso em língua portuguesa na 
Suíça está vivo depois de 24 anos e 
recomenda-se, chegando agora a mais 
leitores.
Aos leitores ou aqueles que nos estão 
a conhecer mais recentemente, aos 
nossos assinantes, colaboradores, 
patrocinadores, amigos e parceiros o 
Gazeta Lusófono deseja uma noite feliz 
de Natal e um próspero Ano Novo com 
tudo o de melhor que as boas notícias 
possam trazer.

VISITE
AS NOSSAS 
PÁGINAS

NA INTERNET
E NO 

FACEBOOK

www.gazetalusofona.com

https://www.facebook.com/
Gazeta-Lusofona-105 

381898118025

Gazeta Lusófona – Florastrasse 14, 9000 St. Gallen
Tel: 078 205 12 20 (Suíça)
www.gazetalusofona.com

Ígor Lopes
Coordenador da Redação
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24.º aniversário da Gazeta Lusófona 

Mensagem do Embaixador de Portugal na Suíça
Pela ocasião da celebração do 
seu 24.º aniversário, cumpre-me 
estender uma palava de felicitações 
e apreço ao jornal Gazeta Lusófona 
pela efeméride.

Felicitações porque a ocorrência 
do aniversário, seja por um ser 
humano, seja por uma instituição, 
é sinal de vida, de apego ao fazer 
e atuar, de vontade de construir e 
apoiar, palavras que se adequam 
de forma integral ao que este órgão 
de comunicação social tem feito na 
Suíça.
Apreço porque bem sabemos quantas 
vezes a saída para as ruas de um 
novo número, é produto de trabalho 
aturado de uma equipa de seres 
humanos avocados a prosseguirem 
causas comuns, quantas vezes 
com sacrifício das suas próprias 
vidas pessoais, num esforço de 
voluntariado permanente e anónimo.

linhas editoriais que na altura já 
marcavam a publicação, como sejam 
o rigor informativo, a isenção e a 
objetividade da notícia, persistem 

incólumes, o que diz muito da 
sobriedade com que a função de 
informar é levada a cabo e do perfil 
profissional de quem tem conduzido 
a publicação.  
Desejo assim ao Gazeta Lusófona 
as maiores felicidades para o futuro, 
aqui expressando todo o interesse e 
acompanhamento que a Embaixada 
mantém e prosseguirá, quer na 
leitura das páginas que nos chegam 
regularmente, quer na promoção de 
informação idónea e de interesse para 
a comunidade portuguesa na Suíça, 
destinatários principais das edições 
do jornal.
Aqui estimamos e desejamos 
poder celebrar um quarto de 
século em 2023, com todos os seus 
colaboradores.

Júlio Vilela
Embaixador de Portugal na Suíça
e no Principado do Liechtenstein

Conheço o Gazeta Lusófona 
desde os tempos em que exerci 
funções em Genebra entre 2005 e 
2009 e prezo em sublinhar que as 

Caixa. Para todos e para cada um.

PORTUGUESES RESIDENTES NA SUÍÇA

Se vai passar o Natal a casa,
passe pela nossa.
Na Caixa temos uma porta sempre aberta para 
o receber. Por isso este Natal, quando for visitar 
a família, visite também uma das nossas agências 
em Portugal e conheça a Solução Multiproduto 
Contas Caixa e as Soluções de Investimento que 
melhor se adequam a si. O que mais queremos 
é que passe um feliz Natal.

Saiba mais em cgd.pt

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai166921954918_LUSOFONA 220x160mm.pdf   1   23/11/22   16:05



Dezembro 2022
Gazeta LusófonaGENEBRA4

A voz dos Portugueses

“Sentimos falta dos amigos e familiares”,
alega Paulo Pinto sobre viver na Suíça
› Ígor Lopes

Paulo Jorge Bernardo Pinto tem 51 
anos de idade e é natural de Nossa 
Senhora de Fátima, em Lisboa. Este 
português, que reside em Genebra, 
fala, em entrevista ao Gazeta 
Lusófona, como é viver na Suíça e 
recorda Portugal.

Em que locais de Portugal tem 
família?
Tenho família em Pontinha, Lisboa; 
São Martinho de Mouros, Resende; 
Silves e Portimão.

Como é a sua vida na Suíça?
Essencialmente trabalho.

Em que trabalha na Suíça?
Sou empregado de limpeza.

Convive com a comunidade 
portuguesa na Suíça?
Pouco, devido a ter falta de tempos 
livres. Pois também trabalho aos fins-
de-semana.

Como os portugueses são recebidos 
no país?
Bem, tal como os outros cidadãos, 
desde que estejam no ativo.

Frequenta associações 
portuguesas?
Raramente, por último dou apoio á 
Académie des Lettres et Arts Luso-
Suisse (ALALS).

Como consegue matar as saudades 
de Portugal?
Com a TV por cabo, rádio on-line 
desde Portugal, noticias on-line 
‘facebook’, ‘whatsApp’, vídeo 
chamada, chamadas telefónicas. 
Tudo está à distância de um clique, 
porém falta um abraço.

Vive com a sua família?
Eu e a minha esposa. Porém, 
sentimos falta dos amigos e 
familiares de Portugal.

Qual o sentimento quando regressa 
a Portugal de Férias?
Quando vou a Portugal, volto com 
a sensação que deveria ter vindo 
para a Suíça na minha juventude e 
ter feito carreira profissional, ou, 
ao invés de acreditar no meu país e 
na capacidade de mudança, investi 

tempo e dinheiro na aprendizagem, 
fiz um curso na universidade e depois 
nada, desemprego!

Pensa em voltar a viver em 
Portugal algum dia?
Sim, talvez se tiver saúde e poder de 
compra, nunca em antes da idade de 
reforma.

O que conquistou na Suíça até 
agora?
Embora eu seja português, não 
me identifico com a epopeia das 
conquistas, sou empregado e vivo 
com salário mínimo, o qual serve 
para pagar a minha subsistência e 
pouco mais.

Tem filhos?
Não pude, fiquei muitos anos só e 
a acreditar no amor, sem poder de 
compra. Quando encontrei a pessoa 
e decidi viver em matrimónio, já era 
demasiada tarde para a conceção.

O que a Suíça significa para si?
Democracia, segurança, organização 
de serviços públicos, respeito 
e cidadania, possibilidade de 

estabilidade financeira.

Que imagem tem de Portugal?
Falta de oportunidade de trabalho, 
salários mínimos, mal chega para 
alugar casa, excesso de burocracia, 
envelhecimento de população, baixo 
índice de natalidade, incêndios 
florestais e a consequente erosão 
não apenas da natureza, mas, 
principalmente, humana (êxodo).

Como e por que veio viver neste 
país?
Desde a infância, influência da 
‘Heide’. Apoio de conhecidos e 
parentes que por cá se estabeleceram. 
Fiz um estágio profissional durante 
três meses no Verão de 1992, no 
cantão de Friburgo, aquando do fim 
de ensino secundário ainda com 21 
anos. No ano 2000, vim às vindimas 
apenas um mês. Em 2002, estive a 
trabalhar de abril até agosto, como 
assalariado agrícola, numa quinta 
no cantão da Trogovia. Em julho 
de 2010, trabalhei como ajudante 
de cozinha em Luzerna. Em janeiro 
de 2011, vim para Genebra e sou 
empregado a tempo inteiro.

O que espera do futuro?
Oportunidade de desenvolver 
projetos relacionados com a minha 
aérea de formação. Mais humanismo 
(respeito, tolerância, solidariedade), 
Verdade em democracia.

Qual a diferença de vida entre 
Portugal e a Suíça?
O poder de compra e as carreiras 
profissionais. Alguns bens são mais 
caros, o acesso ao serviço de saúde 
é através de um seguro de saúde, 
porém, melhor atendimento do que 
nos nossos centros de saúde (não é 
preciso ir para a fila às 5h).

A língua é um problema?
Depende das bases na língua mãe 
e os conhecimentos que temos de 
língua estrangeira, para mim não 
sinto dificuldade no francês, porém, 
no alemão tenho pouca prática.

Como a pandemia impactou o teu 
dia-a-dia e o da minha família?
Aderi muito mais à informática, fiz 
mais vídeo chamadas, trabalhei mais 
a desinfetar do que a limpar. Foi 
muito difícil estar longe da família 
e dos amigos, particularmente, na 
época, senti falta do calor humano.

Colabora com projetos culturais 
da nossa comunidade lusófona na 
Suíça?
Sim, na ALALS, gostaria de fazer 
mais e melhor podendo deixar um 
legado, afinal, os conhecimentos 
teóricos e práticos que adquiri só 
serão proveitosos se puderem ser 
partilhados.

Por fim, como vive o coração do 
imigrante português na Suíça?
Certamente, muito melhor do que de 
outro compatriota a residir noutro 
continente, ou noutro país da Europa 
que tenha maior distância física 
de Portugal e cujos salários sejam 
baixos. Saudades. As pessoas que 
deixei, os momentos de convívio, 
o Natal, a páscoa, os aniversários, 
e etc., falta de estar com as minhas 
sobrinhas, com outras crianças, de as 
ver crescer e apoiar nos bons e maus 
momentos, das vivências nas festas e 
romarias. «Longe da Terra distante, 
longe do seu pessoal, vai lembrando 
o emigrante a sua Terra Natal».
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Homenagem ao escritor português José Saramago

Consulado de Portugal abriu portas
para exposição de Telmo Guerra
O Consulado-Geral de Portugal 
em Genebra abriu espaço para 
a exposição das obras do artista 
português Telmo Guerra, que 
é natural da Covilhã, mas está 
emigrado na Suíça.

Este artista, especialista em trabalhos 
de gravura, decidiu homenagear o 
escritor português José Saramago 
com um trabalho que foi destaque na 
edição passada do Gazeta Lusófona.
A obra exposta nesta unidade 
consular em Genebra, no âmbito 
das celebrações pelo centenário de 
José Saramago, mostra a imagem de 
Saramago “talhada” em duas portas 
de madeira.
Em declarações à nossa reportagem, 
Telmo Guerra disse estar 
“emocionado” por poder partilhar 
a sua arte e também prestar uma 
homenagem ao único prémio nobel 
de literatura portuguesa.
Em solo suíço, Telmo Guerra, além 
de se dedicar às artes, é Educador 
Social. Este português tem Mestrado 

em Psicologia e trabalha na 
Fundação Borel.
“Trabalho com crianças e jovens, 
entre os seis e os 16 anos de 
idade, com problemas escolares, 
familiares, sociais, com distúrbios 
comportamentais, e etc. Por diversas 
vezes, o meu trabalho envolve 
uma colaboração com a família e 

assistentes sociais. Tento atuar como 
agente provocador de mudanças, 
através de estratégias de intervenção 
educativa para que, desta forma, 
fomente a inclusão social e o 
bem-estar pessoal. Tento facilitar 
a integração familiar e social e 
apoiá-los e orientá-los em atividades 
culturais, desportivas, entre outras. 

Não é fácil, mas temos de apoiá-los”, 
disse Telmo Guerra, que revelou 
outro dos seus desejos.
“Gostava de oferecer a obra sobre o 
escritor português para a Fundação 
José Saramago, em Lisboa”, finalizou 
este artista.

I.L.
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Quais as conclusões?

Greve, com a presença de portugueses
que trabalham na construção civil na Suíça
› Ígor Lopes

António Guerra, co-presidente do 
Comité Gros èvre UNIA Genebra 
e representante nacional do 
Comité Central-UNIA na área da 
Construção Civil, sublinhou que 
foram necessárias “nove rodadas 
de negociações e cinco dias de 
protesto”, para que houvesse uma 
conclusão sobre as conversações 
entre entidades patronais e 
trabalhadores da construção civil 
na Suíça em relação às condições 
de trabalho no país. Centenas 
de trabalhadores, incluindo 
portugueses, decidiram pela greve 
“para lutar pelos seus direitos”.

“No dia 10 de dezembro, o 
parlamento dos trabalhadores 
da Unia decidirá se aceita as 
conclusões”, reiterou António 
Guerra, que reforçou que a 
“paralisação foi proposta em defesa 
dos nossos direitos sociais e da nossa 
convenção”.
Este responsável, que é natural 
de Portugal, “confirmou que sete 
mil trabalhadores se mobilizaram 
em Lausanne, dos quais cerca de 
quatro mil trabalhadores eram 
portugueses. Já em Genebra, a 
mobilização sensibilizou três mil 
trabalhadores, dos quais mais de 
dois mil eram também portugueses 
a trabalhar na Suíça”. Ao todo, 
cerca de 70 por cento dos grevistas 

eram de nacionalidade portuguesa e 
trabalham na construção civil.
“O sindicato Unia está satisfeito por 
ter dado um passo decisivo para evitar 
uma situação de vácuo contratual”, 
informou este sindicato em nota.

O QUE ESTÁ EM PAUTA?
Segundo apurámos junto de fontes 
deste sindicato, o resultado da 
pressão dos trabalhadores, que será 
ainda avaliado e votado no próximo 
dia 10, “inclui um aumento do salário 
efetivo de 150 francos a partir de 1º 
de janeiro, bem como um reajuste do 
salário mínimo de 100 francos, além 
da simplificação na organização do 
tempo de trabalho e melhorias no 
reembolso de despesas e licenças de 
paternidade”.
Agora, cabe ao parlamento dos 
trabalhadores da Unia decidir sobre 
a aceitação ou não dessas condições 
e a sua inclusão na convenção. O 
resultado será conhecido no dia 10 
de dezembro na conferência do setor 
de construção da Unia, que reunirá 
delegados de toda a Suíça.
Os empresários irão apresentá-lo aos 
seus delegados no dia 13 de janeiro.
“A União de Trabalhadores 
Suíços pretendeu, com esta greve, 
mostrar que os trabalhadores estão 
descontentes com algumas mudanças 
laborais que estão a surgir na Suíça”, 
finalizou António Guerra, que está a 
acompanhar os desenvolvimentos das 
negociações.

Inquérito on-line

Experiência de Utilização
de Serviços Públicos
A Direção Geral dos Assuntos 
Consulares e Comunidades 
Portuguesas (Serviço do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, com 
atribuições na gestão e supervisão 
dos Serviços Periféricos Externos), 
em parceria a Universidade Nova 
de Lisboa, lançou a recolha de 
dados para estudo da Experiência 
de Utilização de Serviços Públicos 
pelos membros da Comunidade 
Portuguesa. Foram selecionados 
alguns postos consulares para fazer 

parte deste estudo que visa medir 
a experiência do utente com os 
serviços prestados nos seus canais 
de atendimento. Assim, neste estudo 
serão objeto de avaliação o canal de 
atendimento presencial, telefónico 
e digital, pretendendo-se conhecer a 
avaliação da experiência dos utentes 
com os serviços prestados pelos 
postos consulares nos seus vários 
canais de atendimento. Pretende-se 
com este estudo avaliar a qualidade e 
experiência dos cidadãos para com os 

serviços que a Administração Pública 
lhes fornece.
Esta avaliação será realizada através 
de inquéritos online – poderá aceder 
ao inquérito neste link:
https://inq.qmetrics.pt/
EXDGACCPPOCONS001/
cgi-bin/ciwweb.pl?hid_
studyname=EXDGACCPPOCONS001&hid_
pagenum=1&hid_link=1&hid_
javascript=1
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Filipa Nunes, Professora na Universidade de Lugano

Clarinete baixo solista da ópera de Zurich

› Adélio Amaro

Filipa Nunes cresceu na ilha da 
Madeira, onde começou os estudos 
relacionados com o mundo da 
música com José António Sousa 
no Gabinete Coordenador de 
Educação Artística, com onze 
anos. Vive em Uster, no cantão de 
Zurique. Chegou a terras helvéticas 
com 22 anos, após terminar a 
licenciatura, tendo como objetivo 
encontrar uma universidade na 
Europa central “para aprender a 
tradição do repertório alemão onde 
este foi criado”, explicou ao Gazeta 
Lusófona.

Atualmente, trabalha como clarinete 
baixo solista e segundo clarinete na 
ópera de Zurique e ensina clarinete 
baixo na universidade de Lugano 
(Conservatorio della Svitzzera 
Italiana) e é estudante do Mestrado 
em Relações Internacionais e 
Diplomacia na Universidade de 
Cumbria, Reino Uunido.
Filipa Nunes tem feito um percurso 
fantástico, nunca desistindo de 
valorizar, cada vez mais, o seu 
trabalho. Em 2002 entrou na Escola 
das Artes Eng.º Luiz Peter Clode, 
no Funchal, ilha da Madeira, onde 
estudou com Robert Bramley. 
Mais tarde, mudou-se para Lisboa. 
Na capital portuguesa estudou na 
Academia Nacional Superior de 
Orquestra, onde teve a oportunidade 
de colaborar, várias vezes, com a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa. 
Mesmo a estudar, ganhou a audição 
para o lugar de segundo clarinete na 
Orquestra de Câmara Portuguesa, 
onde trabalhou até completar a sua 
Licenciatura.
Já na Suíça, trabalhou como 

professora principal na Universidade 
de Zurique (ZHDK) para a classe 
do professor Matthias Müller, entre 
setembro de 2020 e setembro de 
2021.
Além de ser membro do quinteto 
“Reeds in Motion”, estudou na 
universidade de Basileia com 
Francois Benda e tem uma pós-
graduação em instrumentos 
históricos na Scuola Cantorum em 
Basileia e integrou as orquestras de 
jovens mais prestigiosas do mundo 
como a Schleswig Holstein Musik 
Festival, a Gustav Mahler Jugend 
Orchester, entre outras.
Durante o seu amplo percurso, 
embora jovem, Filipa Nunes ganhou 
vários prémios internacionais. 
São de realçar o 3.º prémio 
no concurso “Marco Fiorindo 
International Competition“, 
Torino (Italy) 2010, o “Special 
Prize” no concurso “Orpheus 
Kammermusikwettbewerb”, Luzern 
(Switzerland) 2012, entre muitos 
outros. Recebeu, ainda, o voto de 
louvor da Câmara Municipal do 
Funchal, em 2013.
Como solista tocou com orquestras 
em muitos do mundo, como a 
Orquestra Nacional de Yerevan 
(Arménia), a Orquestra Clássica 
da Madeira (Portugal), a Basel 
Madrigalisten (Suíça), a Orchestre 
du Jura (Suíça) e a Orchestre des 
Lumieres (Suíça), entre muitas 
outras.
Quando questionada sobre o seu 
gosto pela música e quando este 
surgiu, Filipa Nunes responde que 
já nasceu com o gosto pela música, 
sendo que, para si, a música “é 
comunicação e mantém a história 
viva”, salientando que gosta “do 
facto de a música conectar pessoas 

de todas as nacionalidades, idades, 
diferentes backgrounds, pessoas 
de países “inimigos” fazem 
música juntas, etc.. Gosto de criar 
sentimentos para o público e adoro 
fazer parte da «nuvem de som» 
que criamos num coletivo de uma 
orquestra”, sublinha.
Todavia, Filipa Nunes continua a 
procurar o seu grande sonho. Este 
passa por trabalhar “numa casa de 
ópera na Europa central e tocar o 
anel de Wagner”, enaltecendo o farto 
de ter a sorte “de já estar na ópera de 
Zurique desde 2013 e a viver o meu 
sonho todos os dias”, afirma.
Quando confrontada com as 
oportunidades viventes em Portugal e 
na Suíça, Filipa Nunes está convicta 
de que existem mais oportunidade 
no país helvético. Para si a Suíça “é 
um país com muito mais dinheiro 
e muito mais aberto musicalmente. 
Aqui não interessa de onde a pessoa 
vem ou com quem estudou, todos 
têm oportunidades para tocar em 
orquestras desde que se tenha 
nível suficiente”, acrescentando 
que a “relação professor/a-aluno/a 
é diferente, é uma relação com 
mais respeito mútuo e a função 
do professor/a é ajudar o aluno a 
evoluir e nunca destruir a pessoa ou 
ameaçar não dar mais aulas, etc.. 
Há regras que têm que ser seguidas 
e por isso o sistema funciona bem e 
há bastante menos abuso de poder 
na Suíça. Além disso, para eu fazer o 
mestrado na Suíça foi bastante mais 
barato do que estudar em Lisboa, 
na altura pagavam-se cerca de 240 
euros mensais em Lisboa e na Suíça 
800 francos por semestre. E com 
bolsas e várias ajudas, coisa que em 
Portugal não consegui, apesar de me 
esforçar bastante”, lamenta Filipa 
Nunes, adicionando que na Suíça 
“valorizamos a individualidade e 
ideias musicais, coisa que por vezes 
não é bem-vista em Portugal. Sair 
da «norma» era estranho e não era 
comum em Portugal, no meu tempo 
em que lá estive. Mas, não saindo 
na norma soam todos iguais… 
e ninguém quer trabalhar com 
máquinas que toquem tudo, mas tudo 
“sem sal”… A minha geração está a 
mudar tudo isso e é muito agradável 
ver de longe como as coisas evoluem 
pela positiva, mesmo que muito 
lentamente”. enfatiza.
Para Filipa Nunes, havendo “mais 
dinheiro na Suíça, há naturalmente 
mais eventos e consequentemente 

mais oportunidades para tocar em 
várias formações que não são por 
convite, em que só se convidam os 
amigos, mas sim através de audições, 
onde qualquer pessoa se pode 
apresentar. Há chances para todos”, 
assegura.
Pelas razões que referiu, Filipa 
Nunes está convencida que se tivesse 
mantido a sua residência em Portugal 
não teria adquirido o brilhante 
percurso que tem até agora, referindo 
que em Portugal ouviu, diversas 
vezes, “que as pessoas das ilhas não 
têm nenhuma hipótese por não terem 
estudado com pessoa x ou y e que o 
nível é inferior de qualquer forma, 
etc.. Também me disseram que não 
valia a pena eu estudar porque como 
sou uma mulher vou «acabar só por 
ensinar numa escolinha de música 
e fazer filhos». Eram ideias pré-
concebidas que nada têm a ver com 
a realidade, há talento e trabalho 
em todos os cantos do país e ser 
professor/a é uma das profissões 
mais importantes do mundo. Os 
professores são as pessoas que mais 
seres humanos formam. Eles formam 
a nova geração de músicos e ainda 
formam adultos que serão no futuro 
os nossos ouvintes, porque adoraram 
a experiência que tiveram com os 
professores e colegas e através deles 
conhecem a música clássica. Ter 
filhos ou não os ter não influencia 
se a pessoa é um bom profissional 
ou não, seja a pessoa mulher ou 
homem. Notei em Portugal uma 
desvalorização grande pelo papel dos 
professores em geral e das mulheres 
nas artes”, afiança.
Filipa Nunes não está arrependida 
de ter deixado, profissionalmente, 
Portugal, destacando que mal saiu 
do país começou a ganhar vários 
concursos, bolsas de estudo, audições 
e consequentemente a tocar em 
muitas orquestras, “coisa que em 
Portugal não aconteceu muitas vezes 
no curto período em que estive em 
Lisboa. Sair foi a melhor opção que 
alguma vez fiz, assim conheci outras 
culturas e desenvolvi a minha arte 
em direções que nunca pensei ser 
possível. E, tive oportunidades de 
mostrar quem eu sou musicalmente 
e tenho a honra de ter ganho um 
lugar na ópera de Zurique e outro a 
ensinar na universidade de Lugano. 
Lutei bastante. Estou muito feliz e 
grata por tudo o que tenho atingido!”, 
aviva a solista Filipa Nunes.
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Esta jovem da nova geração tem um percurso dedicado à cultura Portuguesa

Soraia Teixeira é uma portuguesa radicada
na Suíça e vive atualmente em Zurique
› Maria dos Santos

Desde muito jovem integrou o 
rancho de Wetzikon, mais tarde 
fez parte da banda Mega Show e 
recentemente gravou o seu primeiro 
tema musical intitulado, “Amor 
Bandido”.
Este tema foi gravado em Lisboa 
e a sua sonoridade é bem ritmada, 
fazendo alusão ao mais belo 
sentimento do mundo. O Amor.
Soraia, que optou por ser 
artisticamente a Soraya, vive um 
momento de plenitude, não só 
porque foi mãe há relativamente 
pouco tempo, mas também por ter já 
a sua agenda com vários concertos.
A Soraya é uma jovem mulher 
extrovertida, sensual e a sua beleza 
e simpatia determinam-na com 
uma pessoa que sabe estar, ouvir e 
receber o carinho do seu público.
A Soraya nasceu na cidade de Vila 
Real em Portugal e está na Suíça 
desde bebé. Profissionalmente, 
trabalha no ramo da Produção de 
Sensores e Motores de Aquecimento.
A sua cor preferida é o preto não 
dispensa um bom prato da cozinha 
tradicional e o seu preferido é Polvo 
a lagareiro e massa seja ela que 
maneira for.
Vamos hoje descobrir quem é esta 
jovem mulher.

Soraya, como é viver e crescer na 
Suíça, com as duas culturas?
É muito bom, a Suíça traz-nos outra 
segurança e outra estabilidade. Mas 
não dispenso o nosso país, o nosso 
Portugal. Aliás eu penso muitas 
vezes em regressar um dia!

Desde sempre estivestes ligada ao 
folclore pelos laços maternais e 
familiares. Que significa para ti o 
folclore?
Significa tudo. Eu nasci praticamente 
no folclore. Aliás a maior parte da 
minha família Materna dançam e 
cantam no R. F. de Wetzikon do 
qual eu faço parte. Nós acabamos, 
no fundo, por trazer um pouco das 
nossas tradições portuguesas para a 
Suíça o que é muito bom.

Quando começaste a cantar na 
banda dos Mega Show o impacto 
foi forte. Como foi gerir aquele 
sucesso?

Olha, ao início foi assim um 
pouco difícil porque os nervos 
não ajudavam. Depois não estava 
habituada que muita gente estivesse 
a olhar para mim. Mas isso depois 
com o tempo foi melhorando. 
Deixei de ter aquelas borboletas na 
barriga, subi ao palco sem medos 
e principalmente tranquila. Fui-me 
descobrindo no Mega Show, e gerir 
todo o sucesso nessa altura foi muito 
muito bom.

Depois de tanta felicidade, tivemos 
o “fim”, foi a pandemia e o grupo 
não teve mais condições para 
voltar. Que sentistes nessa altura?
Como é óbvio fiquei super triste 
porque foi com o mega show que eu 
comecei a subir a grandes palcos. Foi 
com eles que passei por momentos 
de muitas gargalhadas. Passava horas 
e horas na estrada. Chegamos a ir até 
França. E foi certamente com eles 
que aprendi quase tudo. Apesar de o 
grupo ter acabado o contacto entre 
nós permanece ainda e isso é o mais 
relevante.

Forte e empenhada em levar o 
teu sonho em frente, conseguistes 
finalmente uma carreira a 
solo. Como aconteceu esta 
extraordinária oportunidade?
Eu ainda andava na Banda Mega 

Show quando gravei este trabalho. 
Eu sigo muitos artistas nas redes 
sociais, porque gosto realmente de 
ver os novos Projetos que muitos 
artistas. Seguia um Produtor Musical 
que na altura tinha feito um projeto 
de um conhecido meu. Eu na altura 
também publicava muita coisa de 
concertos que tinha com os Mega 
show, e foi aí que sugeriu uma 
conversa com esse senhor Produtor 
Musical que hoje é o meu Produtor. 
A meio da conversa eu lembro-me 
de ouvir dizer: Quem me dera que 
um dia possa gravar uma música 
minha. E assim aconteceu que o 
telefone tocou e oiço: Soraia chegou 
o momento. Já ontem era tarde. E de 
repente dei por mim a gravar o disco. 

Como foi ir a Lisboa gravar esse 
“Amor Bandido” e quem escolheu 
o lugar com a ponte Vasco da 
Gama, como fundo? 
Fui muito bom, aliás foi 
extraordinário. Apesar de ser tudo 
novo para mim, tive uma equipa 
excelente ao meu lado que me deixou 
super à vontade.

Agora que tens este projecto 
realizado, quais são os sonhos que 
tens planeados?
Tenho vários, mas quero 
sinceramente ter sucesso e que possa 

pisar grandes Palcos.

Como gostavas que a tua carreira 
musical fosse daqui para a frente?
Gostava que a carreira crescesse e 
que tivesse grandes sucesso a passar 
nas TV, Rádio e ter principalmente 
muitos concertos, para que um dia eu 
possa viver apenas deste sonho.

Como pensas conciliar o teu tempo, 
no rancho, no palco, em casa com 
a família e ainda teres tempo para 
ti?
Essa pergunta já me foi feita por 
várias pessoas, mas e o que eu digo 
sempre, quando se quer alguma coisa 
e quando se gosta, há sempre tempo 
para tudo. Mas, o mais importante é 
ser-se organizado.

Que tens a dizer à Comunidade 
Portuguesa que te acompanha e 
estima e quais os projectos que já 
nos podes revelar para 2023?
Quero em primeiro lugar agradecer 
a todas as pessoas que me 
acompanham e que me dão força 
para continuar este sonho. O que eu 
posso dizer é que para 2023 haverá 
um single novo com um video-clip 
que promete. Desejo a todos um Feliz 
Natal e um 2023 cheio de grandes 
conquistas pessoais e profissionais.
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Diplomacia na capital portuguesa

SECP e diplomata suíço conversaram em Lisboa
O Secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas, 
Paulo Cafôfo, recebeu, no dia 
22 de novembro, no Palácio 
das Necessidades, em Lisboa, o 
Embaixador da Suíça em Portugal, 
Markus-Alexander Antonietti.

“Conversamos sobre o excelente 
relacionamento bilateral e sobre 
a importância da comunidade 
portuguesa na Suíça”, frisou Cafôfo.
Markus-Alexander Antonietti tem 
formação superior em Direito e 
Jornalismo. Este diplomata chegou 
no dia 25 de outubro a Lisboa e 
apresentou, no dia 17 de janeiro de 
2022, ao Presidente da República 
Portuguesa, as Cartas Credenciais. 
Nasceu em 1958 em Visp na Suíça. 
Entre 1977 e 1982, estudou Direito 
e Jornalismo na Universidade 
de Friburgo na Suíça. Entrou em 
1985 ao serviço do Departamento 
Federal dos Negócios Estrangeiros e 
completou estágios em Berna e em 

Genebra. Em 1987, foi transferido 
para Kinshasa como Terceiro 
Secretário. Em 1990, voltou para 

a Central em Berna onde exerceu 
funções de Chefe Adjunto do 
Serviço Informação e Imprensa 

e, desde 1991, como coordenador 
para a política internacional dos 
refugiados na Direção Política. Em 
1993, realizou várias missões na 
Croácia, Sérvia e Macedónia. Foi 
Observador eleitoral no Congo. Em 
setembro, transferência temporária 
para Ancara. Em dezembro, 
foi transferido como Primeiro 
Secretário/Primeiro Colaborador 
para Guatemala City. Em 1997, 
foi transferido para Pretoria como 
Conselheiro/Primeiro Colaborador. 
Em 2002, voltou para a Central 
em Berna como Diretor de Pessoal 
Adjunto e Chefe da Secção de 
Recrutamento e, em 2003, como 
Diretor de Pessoal da Direção dos 
Recursos e da Rede Exterior. Foi 
depois nomeado Chefe de Missão 
em Quito em 2006, em Caracas em 
2010, em Praga em 2013, e em Lima 
em 2017. Em 25 de outubro, chegou 
a Portugal.

I. L.

Tradições – Grupo de Folclore Português 

Grupo retoma ensaios
O Tradições – Grupo de Folclore 
Português – Genève retomou 
os ensaios no último dia 2 de 
dezembro no espaço de Quartier de 
Planpalais, em Genebra.

Recorde-se que este grupo de 
folclore português celebrou o I, II e 

III aniversários na Salle Communale 
de Bernex (École de Luchepelet), 
em Bernex, no dia 3 de dezembro, 
num evento que contou com jantar 
e animação musical com os artistas 
Raphael Costa e Nelson Costa e 
pelo grupo Os Dinâmicos, além do 
próprio grupo.
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Nova direção

19.° Aniversário do Rancho Folclórico
Aldeias de Portugal Baar/ZG

› Valdemar Reis

No passado dia 3 de dezembro 
o Rancho Folclórico Aldeias de 
Portugal de Baar festejou o seu 19.° 
aniversário juntamente com todos 
os elementos que dele fazem parte.

O RFAPBaar com uma nova direção, 
que tomou posse administrativa 
nos inícios de Setembro do ano em 

curso, eleitos em reunião AG, por 
unanimidade, por todos os sócios 
presentes, foi eleito para Presidente 
Manuel Santa, Vice-presidente 
Carlos Santa, Secretaria Fátima 
Santa Martins, Tesoureiro Rui Costa 
Ribeiro, 1.° Vogal Vitoriano Costa, 
2.° Vogal Agostinho Santos, 3.° Vogal 
Alberto Santa, eles próprios com uma 
longa experiência das nossas tradições 
do folclore português.

PROGRAMA CULTURAL 
PARA O ANO 2023
Depois de dois longos anos de espera 
pela cultura popular portuguesa, o 
rancho Folclórica Aldeias de Portugal 
de Baar vai tentar trazer aos palcos e 
mostrar que não foi a pandemia que 
anulou toda a energia para divulgar 
as tão ricas tradições portuguesas. 
Estando disponíveis para participar 
em festivais como em outros tipos de 

convívios culturais.
Toda a direcção vem por este meio 
agradecer a todos os patrocinadores 
camo a todas as pessoas que 
participaram e ajudaram a não perder 
a vontade de mostrar a nossa cultura, 
pelo menos ao povo helvético.
A direção aproveita para desejar 
Boas Festas e um Próspero Ano 
Novo 2023 cheio de Paz, Amor e 
lealdade para todo Mundo.
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Uma voz que não deixou indiferente os 1800 espetadores do Auditorium Stravinski
e de três televisões locais: “Foi das melhores experiências que já tive a nível musical”

Diana Gil na final do Swiss Voice Tour
› Clément Puippe

Diana Gil, uma jovem de 25 anos, 
que nasceu na Suíça, mas com o 
coração em Portugal e com origens 
no Fundão, participou na final do 
Swiss Voice Tour em Montreux, 
dia 29 de outubro. Já se tornou 
conhecida com a sua participação 
no The Voice Portugal onde 
conseguiu convencer os 4 membros 
do júri na sua primeira atuação. No 
final desta aventura, Diana procura 
cantar e alcançar um futuro e o 
seu lugar no mundo da música. 
Aliás, continua a cantar em vários 
eventos, em particular fados, um 
género em que Diana se destaca e 
onde já alcançou grandes sucessos 
na Suíça. 

No Swiss Voice Tour, um dos 
maiores concursos de canto da Suíça, 

Diana encantou em particular os dois 
membros do júri, Claudio Capéo e 
Christophe Willem, ao interpretar 
a canção de Céline Dion “Pour que 
tu m’aimes encore”. Aplaudiram de 
pé e na sala muitas vozes defendiam 
a prestação musical da jovem 

portuguesa “Merecia ter ganho.” 
A Diana agradeceu ao público e 
sublinhou que estava presente nesta 
final graças aos seus votos, de facto 
foi repescada pelo público para poder 
participar nesta final. 
Umberto e Daniel venceram o 

concurso a cantar em italiano e 
inglês. E sempre ficará a dúvida: e 
se o público tivesse votado na final, 
a Diana seria a vencedora? Diana 
deixou também uma mensagem 
na rede social aos seus fãs que diz 
tudo sobre a atitude e a classe desta 
jovem:
“Pessoal! Eu amei isto tudo!  
Inclusive a música que nem tinha 
sido eu a escolher
Passei a gostar dela e dei o meu 
melhor sempre
Foi das melhores experiências que já 
tive a nível musical.
E devo a vocês
Um obrigada não chega”.

Diana Gil terá certamente um futuro 
risonho neste mundo implacável 
e difícil da música. Força Diana e 
obrigado por este sonho não sonhado 
em vão. Adorámos.

Caixa Central - Caixa Central de

Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada

junto do Banco de Portugal sob o nº 9000

São os votos do Crédito Agrícola para todos os seus Clientes e Associados.

Escritório de Representação de Genebra

Boulevard James-Fazy, nº3 – 1201 Genebra,

Tel: +41 (0) 22 900 04 48*
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Regressar é para continuar

Programa visa dar incentivos aos portugueses 
que decidam voltar a viver em Portugal
O governo português decidiu 
prolongar o Programa Regressar 
até ao final de 2023 e reforçar os 
instrumentos de política pública 
nele integrados. É o que define a 
Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 124/2020, de 31 de dezembro.

No seu preâmbulo, a referida 
Resolução menciona que o Programa 
Regressar “teve interesse e procura 
significativos, inclusivamente no 
contexto atual de crise pandémica e 
de acentuada incerteza económica 
(…) pelo  que se considera 
fundamental garantir não só o reforço 
dos instrumentos de política a 
mobilizar para o Programa Regressar, 
como também a operacionalidade 
do mesmo na fase de retoma e 
recuperação da economia e do 
emprego em Portugal e, ainda, a 
prorrogação até 2023 do benefício 
fiscal associado”.
Segundo apurámos, dentre as 
alterações e novas medidas, 
destacam-se a educação, formação 
profissional e ensino superior: 
disponibilizar respostas de formação 
e/ou reconversão profissional para os 
cidadãos abrangidos pelo Programa 

de 31 de dezembro, conducentes à 
sua prorrogação até 2023”.
“Para tal, é igualmente prorrogado 
até 2023, o mandato do Ponto 
de Contacto para o Regresso do 
Emigrante, enquanto estrutura 
responsável pela operacionalização 
e acompanhamento do Programa 
Regressar. Estas alterações ou novas 
medidas aguardam ainda a referida 
regulamentação (…)”, reiteram os 
responsáveis por este projeto.
Recentemente, José Albano Marques 
substituiu Joaquim Moura nas 
funções de Diretor Executivo do 
Ponto de Contacto para o Regresso 
do Emigrante – “Programa 
Regressar”, criado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 60/2019, 
de 28 de março.
À nossa reportagem, José Albano 
sublinhou que é importante ressaltar 
que, “a partir de junho deste ano, 
entrou em vigor a redução de 50% 
sobre a tributação de rendimentos”, 
como uma das medidas do Regressar.
Mais informações sobre 
este programa, visite: www.
programaregressar.gov.pt

I. L.

Regressar e incentivar o regresso e 
a fixação de estudantes em Portugal, 
através do contingente específico 
para emigrantes e lusodescendentes; 
a mobilidade geográfica e apoios 
ao emprego: implementação de 
uma medida de apoio financeiro 
a conceder aos emigrantes, seus 
descendentes ou familiares que 
iniciem atividade laboral em 

Portugal continental e a criação de 
instrumentos de apoio à inserção em 
emprego, nomeadamente no âmbito 
de medidas de incentivo à criação 
de empresas e do próprio emprego; 
e, em termos de Medida Fiscal, a 
mesma terminou em 31 de dezembro 
de 2020, porém, aguarda pela 
conclusão das iniciativas legislativas 
previstas na Resolução nº 124/2020, 

Formação HSK em Lucerna
› Equipa CSI da Coordenação
de Ensino Português na Suíça

A professora do EPE Suíça, 
Paula Rodrigues, mediou o curso 
de formação Differenzieren im 
HSK-Unterricht (Diferenciação 
pedagógica nas aulas de Língua e 
Cultura de Herança), organizado 
pela responsável pelos cursos de 
Língua e Cultura de Origem no 
cantão de Lucerna, Ursula Kohler, 
e pela PHLU (Pedagogische 
Hochchule-Luzern), dirigido a 
professores de outras línguas e 
culturas de origem: Eslovénia, 
Eslováquia, Roménia, Inglaterra, 
Sérvia e China.

O curso aliou as novas teorias 
pedagógicas relativas à diferenciação 
em turmas heterogéneas – de que 
temos larga experiência – à prática 

em tarefas diversificadas. Ao longo 
das três sessões de formação, Paula 
Rodrigues apresentou o seu modo de 
trabalho, alguns conceitos, processos 
e estratégias que utiliza no seu 
quotidiano. Revelou ainda o projeto 
que desenvolve em colaboração com 
a professora Rute Venâncio, Portugal 
em 7 cores, bem como os resultados 
que ambas têm vindo a obter. 
Neste encontro verificou-se que o 
ensino de língua de herança diverge 
na organização e nas condições que 
cada país disponibiliza para a sua 
dinamização, mas que converge na 
motivação, no interesse e na vontade 
de partilhar experiências de ensino. 
É também por intermédio destas 
permutas que se enriquecem, se 
expandem práticas e, muitas vezes, se 
encontram soluções para as situações 
mais desafiantes que esta modalidade 
especial de ensino implica. 

Em consequência do sucesso deste 
curso de formação, a professora 
Paula Rodrigues recebeu um novo 
convite do departamento de formação 
contínua da PHLU para dinamizar 
outros três, com formato semelhante. 
Um dirigido novamente a professores 
de HSK e dois dirigidos a professores 
de DaZ (deutsch als Zweitsprache: 
alemão como segunda língua) no 
ensino regular suíço:  Differenzieren 
im DaZ-Unterricht (Zyklus 2) e 
Differenzieren im DaZ-Unterricht 
(Zyklus 3), específicos para o 2° e 3° 
ciclos de ensino.
A docente tem apresentado o seu 
contributo em diversos eventos no 
âmbito do processo de ensino e 
aprendizagem da Língua de Herança, 
nomeadamente:
no congresso Language MOOCs and 
OERs: new trends and challenges, 
decorrido em outubro e organizado 

pela FLUP (faculdade de letras 
da universidade do Porto), onde 
apresentou o trabalho de projeto 
- plano de ensino e aprendizagem 
Portugal em 7 cores, cujo feedback 
foi muito elogioso. 
nas Jornadas de Formação de 
professores da PHL, onde tem 
dado a conhecer o seu trabalho 
como professora de HSK e a 
organização da escola portuguesa na 
Suíça. Graças ao sucesso das suas 
intervenções recebeu já o convite 
para participar em abril de 2023, que 
prontamente aceitou. 
De salientar ainda que, em paralelo 
com a sua atividade docente, Paula 
Rodrigues colabora, há 7 anos, na 
organização das Leituras de Advento 
em Seis Línguas, realizadas no 
jardim da biblioteca da escola de 
Würzenbach.
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Realizou visitas às unidades consulares

Paulo Pisco esteve na Suíça
a dialogar com a comunidade portuguesa
› Ígor Lopes

Entre os dias 4 e 6 de novembro, o 
deputado Paulo Pisco, eleito pelo 
círculo europeu, esteve na Suíça, 
onde realizou visitas às unidades 
consulares e encontrou com a 
comunidade portuguesa local. O 
programa incluiu passagens por 
Sion, Zermatt, Taesch e Genebra.

No dia 4, este responsável visitou o 
Escritório Consular de Sion, quando 
teve a oportunidade de falar com as 
funcionárias “sobre o funcionamento 
do posto e as suas condições 
de trabalho”. Este parlamentar 
esteve também na Associação 
Portuguesa de Raron, acompanhou 
a permanência consular em Taesch, 
cidade onde cerca de metade da 
população residente é portuguesa, 
tendo trocado impressões com a 
comunidade. Houve espaço ainda 
para um encontro com o presidente 
da Câmara de Taesch e jantar com os 
funcionários consulares de Genebra 
e Sion.
Já no dia 5, Pisco visitou a 
permanência consular em Taesch 
e trocou impressões com a 

comunidade, visitou também a 
padaria Fuchs Zermatt, que emprega 
“muitos portugueses” e já venceu 
vários prémios gastronómicos. Nesse 
mesmo dia, este deputado esteve na 
casa “Lusitânia de Zermatt”, almoçou 
no café português SnackHouse 2020 
e participou na Festa da Associação 
de Pais de Taesch.
“O meu agradecimento à Associação 

de Língua e Cultura Portuguesa de 
Tasch pelo convite para participar 
e intervir perante a comunidade. 
Abordei a importância do ensino, 
da aquisição da nacionalidade 
Suíça, a relação com a comuna e a 
participação cívica, a necessidade 
de haver um associativismo forte 
também em Zermatt e manifestei a 
minha disponibilidade para apoiar 

e esclarecer a comunidade em 
tudo o que estiver ao meu alcance. 
O meu agradecimento à direção 
da Associação pelo acolhimento 
caloroso, muito particularmente, à 
sua presidente, Salomé Azevedo”, 
afirmou Pisco.
Por fim, no último dia do programa, 
6 de novembro, Paulo Pisco almoçou 
com membros da comunidade 
portuguesa na Casa do Benfica 
de Genebra e visitou um espaço 
dedicado aos produtos portugueses: 
“Bienvenue à Lisbonne”.
Ainda em Genebra, Paulo Pisco 
esteve com Celeste Almeida, 
residente em Castro D’Aire e 
originária de Mangualde, que esteve 
a apresentar o seu livro “A grande 
Viagem”. Nesta cidade, Pisco 
encontrou-se ainda com Pedro, da 
Rádio Arremesso, Augusto Lopes, 
escritor e colaborador do Gazeta 
Lusófona, com o vice-presidente 
da Casa do Benfica de Genebra, 
José Bemposta, e António Guerra, 
presidente do Sindicato das Grandes 
Obras para a Suíça.
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Paulo Pisco sobre petição “Português para Todos”

“A língua portuguesa não deve ficar presa
no gueto da Língua materna”
› Ígor Lopes

O deputado Paulo Pisco, eleito 
pelo círculo europeu, comentou na 
Assembleia da República (AR), 
em Lisboa, o conteúdo presente 
na petição intitulada “Português 
para Todos” cuja intenção é 
“reforçar o Ensino de Português no 
Estrangeiro”, tema considerado, por 
este parlamentar, “um pilar central da 
promoção da Língua portuguesa no 
mundo e da ligação ao país”.
Segundo Pisco, apesar da 
importância do tema, “os argumentos 
utilizados não colam com a realidade 
das nossas comunidades nem com 
a ambição que a Língua portuguesa 
tem hoje enquanto Língua de 
projeção global, conforme expomos 
no nosso Projeto de Resolução”.
“Importa, por isso, esclarecer 
algumas questões levantadas nas 
iniciativas legislativas de vários 
grupos parlamentares, que em nossa 
opinião em nada contribuem para a 
valorização da Língua portuguesa 
no estrangeiro, que está integrada 
num todo coerente que vai do ensino 
pré-escolar ao universitário, sob 
a tutela do Instituto Camões, que 
é quem tem melhores condições 
para garantir a adaptação eficaz dos 
cursos às diferentes realidades em 
que estão inseridos”, mencionou este 
responsável.
“Dizer que o Ensino de Português 
no Estrangeiro (EPE) está à beira da 
extinção ou que tem havido na última 
década uma desvalorização e um 
desinvestimento, não corresponde 
de forma alguma à verdade nem 
beneficia a promoção e a imagem da 
Língua portuguesa. Com os governos 
do Partido Socialista (PS), a Língua e 
o Ensino de Português no Estrangeiro 
sempre foram e sempre serão um 
vetor central da política externa 
portuguesa, em que a expansão da 
rede e a melhoria das condições de 
professores e alunos será sempre uma 
prioridade”, afirmou Paulo Pisco, que 
comentou ainda que está “também 
errado que se atribua à mudança da 
tutela para os Negócios Estrangeiros 
e ao novo regime jurídico do EPE, 
de 2006, os supostos problemas no 
ensino. Não é assim. Houve, de facto, 
uma mudança de paradigma, mas 
num sentido que nos deve orgulhar, 
porque a Língua portuguesa começou 

a deixar de ser vista como uma língua 
de emigração para ocupar o lugar que 
merece por direito próprio, a quarta 
mais falada no mundo, a mais falada 
no hemisfério sul, falada em todos 
os continentes e língua de trabalho 
em três dezenas de organizações 
internacionais e presente na rede EPE 
em 17 países”.
Paulo Pisco defendeu também que 
“a mudança de tutela e o novo 
regime jurídico trouxeram mais 
ambição e rigor ao EPE e uma 
intervenção de proximidade através 
das embaixadas e consulados, o 
que tem permitido um melhor 
acompanhamento das diversas 
modalidades de ensino, do paralelo 
ao integrado, do complementar ao 
associativo, e maior capacidade de 
resposta às realidades e necessidades 
no terreno. A adoção do Quadro 
Europeu Comum de Referência para 
as Línguas, elaborado pelo Conselho 
da Europa, não veio estrangeirar os 
jovens portugueses nem anular o 
ensino em Língua materna, mas sim 
trazer mais qualidade pedagógica e 
reforçar a importância da certificação 
dos cursos enquanto instrumento 
fundamental de valorização 
dos percursos académicos e 
profissionais”.
Ainda no âmbito da sua intervenção, 
Paulo Pisco frisou que “o pior 
mesmo é a quase xenofobia sem 
sentido que refere que os cursos são 
dirigidos a alunos estrangeiros e que 
os portugueses são discriminados, 
só porque houve uma redução 
do número de alunos nos cursos 
paralelos no período da troika”.
“Não apenas é falso, como a língua 
portuguesa não deve ficar presa no 
gueto da Língua materna, o que 
seria uma forma de, aí sim, criar 
dificuldades à formação dos cursos 
por escassez de alunos e afastá-la 
da realidade concreta das nossas 
comunidades, onde os níveis de 
desempenho linguístico variam 
enormemente em função do contexto 
familiar e que os professores sabem 
muito bem gerir na sala de aula. 
Reproduzir nos dias de hoje uma 
ideia de ensino para emigrantes 
como havia nos anos 1970 e 1980 é 
condenar a Língua à irrelevância e 
esmagar todo o potencial económico, 
político e cultural que a partir do 
início deste século foi consolidando”.

“Nem sequer nos parece correto 
associar a introdução da propina 
à redução do número de alunos 
no EPE, em má hora introduzida 
durante a crise pelo Governo do 
PSD/CDS, visto que assim se está 
a esconder um problema sério que 
então existia de inflação do número 
de alunos inscritos por turma, 
havendo milhares que na realidade 
nunca frequentavam os cursos, 
situação que terminou quando o 
registo passou a ser transparente. 
Quanto à propina, a nossa posição 
é a que consta do programa de 
Governo: reduzir progressivamente 
os encargos com o EPE e é isso que 
vamos procurar garantir que aconteça 
até final da legislatura. A prova que 
não existe desinvestimento é que 
os cerca de 17 milhões de euros do 
Plano de Recuperação e Resiliência 
vão integralmente para promover a 
modernização do ensino paralelo, 
com novos conteúdos e outros 
materiais pedagógicos, adaptando 
melhor os cursos ao perfil dos alunos 
com uma utilização mais abrangente 
das tecnologias digitais, contribuindo 
para preparar melhor os jovens 
para o futuro e para integrar mais 
facilmente nos cursos aqueles que de 
outra forma ficariam de fora porque 
vivem em regiões mais isoladas, para 
participarem por via remota, sempre 
numa lógica de complementaridade”, 
finalizou Paulo Pisco.
Partidos defendem posições
Na AR, foram apresentados quatro 
projetos de lei de autoria do Bloco de 
Esquerda, Chega, PCP e PAN, onde 

todos defendem “o fim da propina no 
Ensino de Português no Estrangeiro e 
manuais escolares gratuitos”.
Foram ainda apresentados cinco 
projetos de resolução do Chega, 
Livre, PAN, Iniciativa Liberal e 
PS, cujo denominador comum é 
a “defesa do ensino de português 
no estrangeiro para portugueses e 
lusodescendentes”.
Recorde-se que Pedro Rupio, 
presidente do Conselho Regional das 
Comunidades Portuguesas na Europa 
(CRCPE), é o autor da petição 
“Português para todos! Pelo direito 
das nossas crianças e jovens a um 
Ensino de Português no Estrangeiro 
de qualidade e gratuito”, apresentada 
em outubro de 2020 e que contou 
o apoio de 4.524 assinaturas, tendo 
sido apreciada em Plenário.
Em declarações à imprensa, Rupio, 
que é conselheiro das comunidades 
portuguesas e o primeiro subscritor 
da petição, seguiu o plenário à 
distância, lamentou o entendimento 
que o PS fez da petição quando diz 
que “a propina e a tutela não são os 
problemas do ensino de português no 
estrangeiro”.
Em relação ao ensino da língua 
portuguesa, são vários os partidos 
que apresentam projetos-lei ou 
recomendações ao Governo sobre 
a matéria. Os partidos defendem 
o reforço da rede EPE e, alguns, 
acompanham o pedido das 
comunidades portuguesas para 
revogação da taxa de inscrição. Há 
ainda quem defenda a gratuitidade 
dos manuais escolares.
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ALALS promove festival
que aposta na Literatura e nas Artes
No próximo dia 17 de dezembro, a 
fadista portuguesa Odete Torralvo 
irá realizar uma apresentação na 
Suíça, no âmbito do VI Festival 
Internacional de Literatura e 
Arte, que terá lugar no colégio 
de Pinchat, em Genebra. Esta 
iniciativa acontece a convite da 
ALALS - Académie des Lettres et 
Arts Luso-Suisse.

Odete Torralvo tem 38 anos, é 
natural de Matosinhos, em Portugal 
continental, mas reside, atualmente, 
em Marco de Canaveses, mais 
propriamente na freguesia de Vila 
Boa do Bispo.
Segundo informações apuradas, a 
família desta artista multifacetada 
“sempre trabalhou no circo, por isso, 
a arte está-lhe no sangue e, desde 
criança, está em contacto com a arte 
circense”.
Esta fadista começou a cantar com 

apenas seis anos idade, realizando 
vários espetáculos na escola, em 
família, no circo, entre outros. Em 
2010, começou a fazê-lo de forma 
mais profissional, ingressando na 

Banda Norte Som, onde fez vários 
espetáculos a nível nacional.
Em 2012, mudou-se para a Banda de 
Baile Ritmo D’Ouro, percorrendo 
Portugal de Norte a Sul, onde 

cantava e também fazia um número 
de arte circense “arco grego”.
Em 2016, integrou a Banda Euphoric 
Show, como bailarina, cantora e 
números aéreos (arco grego e rede 
aérea).
Mais tarde, começou a marcar 
presença em vários concursos da 
televisão portuguesa, dentre os quais: 
Ídolos; Família SuperStar; The Voice 
e Nasci para Cantar na NPC, este 
apresentado por Alexandre Faria, 
onde foi a vencedora do mês de 
janeiro de 2021. Este último prémio 
permitiu à artista apostar na carreira 
a solo, lançando o meu primeiro 
original Amores Perdidos.
Em fevereiro de 2022, gravou o 
seu segundo tema, “Alma Gémea”, 
ambos fados modernos.
No dia 25 de novembro de 2022, 
apresentou o seu terceiro tema 
original, desta vez um tema de 
música popular portuguesa.
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Obrigado ao serviço de integração da cidade de Sierre

O Magusto festejado em Sierre

› Clément Puippe

Numa iniciativa de Irene Casimiro, 
sempre muito dinâmica na vida 
associativa portuguesa da região de 
Sierre assim como da responsável 
do serviço da integração da 
cidade de Sierre, Sandrine Rudaz, 
organizou-se o Magusto no dia de 
São Martinho, num ambiente de 
festa e de música.

Não faltou nada: dança, música, 
público entusiasmado, castanhas e 
jeropiga.
Pedro Lopes, presidente do rancho 
folclórico de Sierre, não só dançou, 
mas animou com uma maestria 
excecional  as várias atuações 
do seu grupo. Um verdadeiro 
showman. Com explicações sobre 
os magnífi cos trajes das Lavradeiras 
da Meadela. Pedro Lopes também 
agradeceu e elogiou  Luís Martins, 
antigo presidente do rancho de 
Sierre e que permitiu o acesso  deste 
rancho à Federação Portuguesa de 

Folclore e Etnografi a na Suíça. Uma 
homenagem sentida para agradecer 
todo  o trabalho desenvolvido pelo 
antigo presidente que fi cou muito 
emocionado. Pedro Lopes realiza 
uma missão muito importante 
também junto dos jovens  e transmite 
-lhes a sua paixão: “O folclore é uma 
tradição que é maravilhosa e  nos 
enche a alma. O folclore transmite-se 
de geração em geração. Aprendemos 
o dançar, trajar e os seus signifi cados, 
mas é uma emoção  que se vive de 
corpo e alma. Hoje vos digo que o 
folclore não é uma dança ou uma 
moda como muitos dizem, mas sim 
uma tradição que se sente no nosso 
coração.”
Com Gonçalo Vitorino, enfermeiro 
de profi ssão e guitarrista talentoso 
que nasceu em Portalegre, a viagem 
musical por Portugal e pelas músicas 
dos anos 80, deixou o público 
admirado . Houve assim um fado, 
um cante  alentejano, uma balada de 
Rui Veloso e mesmo uma explicação 
sobre a guitarra portuguesa. Gonçalo 

defi ne-se com um autodidata da 
guitarra. Desde os seus 11 anos 
aprendeu a tocar guitarra clássica na 
Sociedade Filarmónica de Monforte  
e foi membro de alguns grupos em 
Portugal, como da EnfTuna, Tuna 
de Enfermagem de Portalegre, e 
depois da Tuna Helvética na Suíça,  
onde também tocou acordeão. Neste 
momento ele inicia a aprendizagem 
da guitarra portuguesa, e divide 
o tempo entre a guitarra clássica, 
acústica, elétrica, e o estudo da 
guitarra portuguesa. «A guitarra 
portuguesa tem fi cado um pouco 

para trás, culpa a  falta de tempo, 
de professor, de contexto..., mas  a 
vontade de aprender é a mesma».  
Ultimamente acompanhou também 
a cantora e fadista Diana Gil nas 
suas atuações. Uma dupla que 
já é bastante conhecida na Suíça 
romanda.
Os Suíços presentes neste evento 
fi caram conquistados. Uma boa 
razão para tentar tornar esta primeira 
edição do Magusto de Sierre num 
encontro anual. Existe um público, só 
é preciso às vezes acordá-lo ou pelo 
menos incentivá-lo.  
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O rancho de Sierre com os organizadores e as autoridades

O rancho de Sierre

A partir da esquerda, Sandrine Rudaz e Irene Casimiro,
as principais organizadoras deste evento

O presidente do rancho, Pedro Lopes, a dar explicações sobre os trajes
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O rancho de Sierre Uma sala quase cheia, mas sobretudo entusiasmada

O antigo presidente do rancho falou com muita emoçãoO guitarrista Gonçalo Vitorino

À esquerda, Sandrine Rudaz do 
serviço integração da cidade de Sierre 
e uns membros do grupo de trabalho, 
Amira Mousa e Asha Abdirahman
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Mais deputados, orçamento e ato eleitoral

CCP apresentou ao governo português ações 
de valorização das comunidades portuguesas

COMUNIDADE

› Adélio Amaro e Ígor Lopes

O Gazeta Lusófona acompanhou, 
no dia 16 de novembro, o último 
ponto do programa do conjunto de 
reuniões do Conselho Permanente 
do Conselho das Comunidades 
Portuguesas (CP-CCP) com as 
autoridades do governo central 
na Assembleia da República, em 
Lisboa.

Em entrevista à nossa reportagem, 
Flávio Martins, presidente do CP-
CCP, ressaltou quais temas foram 
tratados e que soluções foram 
apontadas durante as conversações 
que aconteceram entre os dias 14 e 
16 de novembro na capital lusa.
Flávio Martins afirmou que o grupo 
que lidera teve a oportunidade 
de se reunir com todos os grupos 
parlamentares na Assembleia da 
República, incluindo a segunda 
Comissão, que trata das comunidades 

portuguesas, além do Secretário 
de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Paulo Cafôfo, e com 
a sua equipa, bem como com 
o presidente da Assembleia da 
República, Augusto Santos Silva. 
Segundo Martins, foram tratadas 
diversas questões estruturais, como, 
por exemplo, a necessidade urgente 
de alteração da Lei que regulamenta 
o CCP, para que possam avançar com 
a eleição para o próximo mandato e, 
para isso, o Partido Socialista (PS) 
e o PSD apresentaram iniciativas 
que serão discutidas ainda este ano, 
para que, no próximo semestre, o 
processo tramite na AR e possa ser 

aprovado e publicado, possibilitando, 
depois, que o Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas tenha 
condições de marcar a próxima 
eleição, que deve ocorrer, segundo 
fontes, no segundo semestre de 
2023. Porém, sabe-se que o governo 
português não está mais tão inclinado 
a realizar uma votação digital piloto 
durante as eleições para o CCP.
Houve espaço ainda para se 
tratar do orçamento para as 
comunidades portuguesas e para 
o CCP no próximo ano, tema que 
foi considerado “principal” durante 
as reuniões na Assembleia da 
República.

Existe também uma proposta, 
por parte do CCP, que sugere 
aumentar o número de deputados 
para representar as comunidades 
portuguesas no Parlamento, pois, 
atualmente, existem apenas quatro 
vagas para o efeito.
Em Lisboa, o CCP defendeu a 
necessidade de ampliação das 
modalidades de voto para todos 
os atos eleitorais na diáspora, 
dependendo, somente, “de o 
eleitor manifestar a sua vontade e 
a sua opção por cada uma dessas 
modalidades”. Foi informado ao CCP 
que no dia 10 de junho do próximo 
ano, Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas, 
haverá a implementação da nova 
plataforma que é o consulado 
virtual, ato que, segundo Flávio 
Martins, os conselheiros esperam 
que possa trazer mais benefícios às 
comunidades lusas em termos de 
serviço público.
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CEO da Quinta Nova da Nossa Senhora do Carmo apresentou os seus néctares vinícolas

Luísa Amorim esteve na Suíça 
› Ilídio Morgado

Luísa Amorim empresária CEO da 
Quinta Nova da Nossa Senhora do 
Carmo, Taboadella e Aldeia de Cima, 
esteve na Suíça para apresentar os 
seus néctares vinícolas. Convicta no 
que faz e com as ideias bem claras, 
encontrámos a empresária que tem 
grande proximidade em todas as fases 
de elaboração e produção do vinho. 
Imagina, idealiza os vinhos, estuda, 
experimenta, estuda o mercado, define 
o target..., ela está em todas! Nem o 
design das garrafas e das embalagens 
lhe escapa. Gere tudo em equipa 
em harmonia com as boas práticas 
comerciais familiares e das suas 
experiências. Dentro deste espírito foi 
com grande satisfação que estivemos 
um pouco à conversa

A família Amorim é sobejamente 
conhecida, e reconhecida em 
Portugal. Esta recente paixão pelo 
vinho como é que surge?
A família Amorim sempre esteve 
ligada à natureza, quer pela actividade 
ligada à cortiça, onde somos líderes 
mundiais, quer noutras actividades, 
entre elas a vinicultura, podemos dizer 
que é recente, mas a nossa ligação 
à terra está bem enraizada na nossa 
família.
Todos temos uma vertente comercial 
muito forte, somos ligados, ligados ao 
mundo, aos sabores que encontrámos, 
aos produtos tão variados. Como 
forma de valorizar a excelência do 
que a terra oferece, desde os produtos 
ao turismo, o meu pai, por volta dos 
anos 90 decidiu que seria interessante 
investirmos nessa vertente e adquiriu 
uma primeira quinta que produz vinho 
do Porto, pode-se dizer que foi por essa 
altura que começou a aventura vinícola 
da família.
Por essa altura eu estudava nos EUA e 
não estava a pensar dedicar-me à parte 
vinícola, a minha primeira incursão 
profissional foi no turismo. O facto de 
ter viajado, conhecido outros sabores, 
outras terras, despertou-me o interesse 
no vinho e na terra, no que podemos 
fazer para o valorizar. Fui educada 
com base do trabalho, na resiliência da 
valorização do que temos de bom, e a 
nossa terra tem produtos e valores que 
são muito bons, entre os melhores. Para 
responder ao crescendo da procura 
de produtos gourmet, diferenciados, 
investimos na excelência dos produtos 
e destas nossas terras que tanto têm 
para nos oferecer.

“Fertilidade imaginativa”. É uma 
expressão sua que reflecte a genética 
da família? É formada em hotelaria, 
marketing, a genética ajudou a 
arrumar isto tudo em produtos de 
excelência?
Não sei onde disse isso, mas de vez 
em quando saem-me umas frases 
dessas. Sempre digo à minha equipa 
que o bom é obrigação, temos do 
melhor e assim temos de o valorizar 
procurando a excelência. Definimos 
o caminho e tentamos sempre fazer 
melhor, temos à nossa disposição 
tanta coisa para descobrir que seria 
um desperdício não transformarmos 
o bom em excelente. Entendemos 
que devíamos apostar em mercados 
de nicho e por isso temos de dominar 
todas a as áreas para termos o resultado 
que procuramos, a excelência, sabendo 
que existem outros que estão no 
mercado e a quem desejamos que 
tenham igualmente sucesso, por isso 
teremos de nos especializar no que 
fazemos para nos diferenciar. Somos 
muito profissionais e trabalhamos 
com excelentes profissionais que nos 
ajudam muito em tudo e sem os quais 
não conseguiríamos ter o sucesso que 
temos.

A criação do vinho obedece a estudos 
prévios ou o gosto pessoal tem um 
papel fundamental?
Vai surgindo. Não sou enóloga.  Ou é 
porque acho que falta algum vinho, ou 
porque provei castas que não conhecia, 
vai por aí. Este ano vamos fazer 
dois Rosés das mesmas castas, mas 
plantadas em regiões diferentes, Quinta 
Nova (que já existe) e Taboadella, 
um desafio, dois rosés “irmãos” mas 
diferentes, veremos qual a reacção 
do consumidor. O da Taboadella vai 
ser colocado em cuvas de cimento, o 
que se traduzirá num vinho seco. Esta 

forma de vinificação é uma das muitas 
que recuperamos de tradições locais 
e saberes ancestrais. Adaptamo-las às 
nossa experiências e novas formas de 
tratar o vinho e os resultados têm sido 
muito positivos. 

A Quinta da Taboadella é o projeto 
mais recente. Nasceu de uma 
vontade de ter algo diferente?
Há uns anos, em vez de viajarmos 
para outras regiões vinícolas, fomos 
ao Dão e foi uma boa surpresa. 
Descobri a casta Alfrocheiro, que não 
conhecia e que adorei. Esperámos por 
uma oportunidade para adquirir uma 
quinta, investimos bastante, foi quase 
tudo de raiz, e hoje temos um produto 
extraordinário. A região é fantástica e 
merece o investimento.

Quando começam um novo projeto, 
como o da Taboadella, por exemplo, 
têm preocupação de assimilar a 
sabedoria, cultura local e envolvê-los 
na vossa dinâmica?
Quando começamos a Taboadella, 
fizemos mais de 100 provas de vinhos 
até afunilarmos para decisão. Quanto 
às pessoas, tentamos trabalhar com 
quem conhece a região não sendo 
obrigação.  Tentamos respeitar as 
tradições e a a cultura local, adaptando 
a nossa forma de trabalhar, conscientes 
que também aportamos uma dinâmica 
adaptada à realidade actual. Levamos 
tudo o que aprendemos por esse 
mundo fora para que desse casamento 
possa resultar em sucesso para todos.

Fala das quintas, vinhos e futuros 
projetos com a paixão de quem 
realmente ama o que faz. Além 
disso domina completamente todos 
os processos de produção de vinho, 
desde o cultivo, escolha de castas, 
vindimação, etc.  Mesmo com o 

sangue comercial tão presente, a 
paixão sobrepõe-se?
Claramente. Tenho a consciência do 
nome e recursos da minha família, 
mas trabalho desde os meus 21 anos 
sempre procurando aprender em cada 
posto de trabalho em cada projeto. 
Nada se faz sem trabalho e sem paixão. 
Certo que poderia fazer outras coisas, 
mas o chamamento da terra foi o 
mais forte, por isso, aqui estou eu, de 
corpo e alma. Para mim é primordial 
conhecer os produtos que proponho 
aos consumidores, tenho de os 
conhecer de A a Z, só assim o resultado 
será o que esperamos, vinhos de 
média e alta gama, bem estruturados, 
elegantes, capazes de serem facilmente 
reconhecidos pela sua qualidade.

Blanc de Noirs, um vinho branco 
feito de uvas pretas, Taboadella 
Alfrocheiro, Grande Villae, Quinta 
Nova, Mirabilis Branco e Tinto, 
Quinta Nova Vinha Centenária 
parcela 28. São alguns dos exemplos 
dos vinhos que produz, denominador 
comum, a excelência. 
Mencionou esses e poderíamos 
falar de muitos mais. Como disse 
anteriormente, estes vinhos inserem-se 
na nossa estratégia de “fabricarmos” 
nicho de mercado para eles. São 
vinhos pensados para o consumidor 
que pretenda ter um vinho de grande 
qualidade a preços acessíveis, embora 
sejam vinhos de média e alta gama. 
Neles está a nossa paixão e respeito 
pela natureza e pelo homem.

A Luísa fez questão de vir 
pessoalmente apresentar alguns 
novos vinhos ao mercado suíço. Que 
representa este mercado?
A Suíça é um mercado que assimilou 
bem os nossos vinhos. A receptividade 
foi, e é, muito boa, devido também 
ao excelente trabalho efectuado pelos 
nossos parceiros locais, a Southwine 
e o Sr José Caraça. Estamos em fase 
de crescimento e temos as melhores 
expectativas quanto ao futuro.

Luisa Amorim, foi um enorme 
prazer ter esta pequena conversa, 
gostaria que deixasse uma 
mensagem à nossa comunidade.
Agradeço o convite e a oportunidade 
de poder “explicar” os nossos vinhos 
e desejo muitas felicidades aos 
portugueses que por aqui se esforçam 
para terem uma vida melhor, pedindo 
que bebam um bom vinho, com 
moderação. Provem os nossos vinhos. 
Obrigado
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Vinho do Porto Sandeman aposta no mercado suíço 

George Sandeman, o “último” dos Sandeman
› Ilídio Morgado

Senhor George Sandeman, após 
sete gerações podemos considerar 
que é o último dos “moicanos” 
que resiste à velocidade do tempo, 
mercados e da própria vida?
Sim, podemos olhar para esta 
situação assim como descreve. Foi 
nos longínquos anos de 1790 a 
minha família de origem escocesa, 
começou esta aventura. Na altura 
era um vinho que estava na moda 
e o meu antepassado, de quem o 
meu pai teve a feliz ideia de me 
dar o seu nome, George Sandeman, 
nas suas viagens “descobriu” esta 
maravilha e decidiu, a bom tempo, 
lançar-se nesta aventura. Começou 
por pedir ao pai 300 libras para o 
investimento com o objectivo de 
ser rico em 5 anos e assim nasceu e 
floresceu o negócio da Sandeman. 
Das viagens que fez escolheu o 
Xerez e Brandy de Espanha, e o 
Vinho do Porto e da Madeira, de 
Portugal.

A família estava já ligada a este 
tipo de produtos?
Não, esses meus antepassados 
faziam móveis de grande qualidade, 
para famílias abastadas e quase 
sempre a pedido específicos. Eram 
peças muito personalizadas. Foi 
com o primeiro George que tudo 
começou. 

A imagem icónica da Sandeman 
percorreu diversas gerações, 
e continua. Esse trabalho do 
que agora se chama marketing 
ajudou a ligação a Portugal? 
Sim, sem dúvida. Quando 
começou o negócio, com produtos 
portugueses e espanhóis, deve ter 
nascido a ideia de juntar o chapéu 
de abas largas, característico 
espanhol, a capa de estudante 
português e o misterioso homem 
chamado de Don, com um copo de 
vinho do Porto, ou Xerez. É um 
logotipo que perdura, quer dizer 
que funciona, e bem.

Há uma curiosidade, e até faz 
parte de algumas piadas entre 
amigos, o facto de o Porto não 
ter vinho, é em Gaia que estão as 
caves.
Mas isso tem uma explicação 
fácil, nos primeiros tempos Vila 
Nova de Gaya, assim mesmo com 
Y, pertencia ao Porto, e as caves 
foram lá construídas porque aquela 

zona tinha pouco valor, era uma 
zona pantanosa, para a construção 
utilizou-se o mesmo método da 
baixa pombalina, vieram milhares 
e milhares de estacas de pinheiro 
para se fazer as caves. Além disso, 
Gaya estava fora da alçada do bispo 
do Porto, que era quem cobrava 
as taxas de todo o comércio, 
assim poupava-se algum dinheiro. 
Já naquela altura os impostos 
eram uma preocupação. Tidos os 
comerciantes tinham escritórios no 
Porto e o.produto em Gaya. Além 
disso o local onde estão as caves 
beneficiam de um microclima que 
beneficia a maturação do vinho.

Aproveitamos a presença de um 
expert para que nos esclareça 
sobre se o Vinho do Porto é 
aperitivo ou mais digestivo? E 
se está bem implementado no 
mercado suíço?
O Vinho do Porto pode, e deve, ser 
bebido, primeiro com moderação, 
e quando lhe der mais prazer. O 
Vinho do Porto já fazia parte de 
livros de cocktails dos anos de 
1800, portanto é multifacetado. 
Depende do momento. No entanto 
recomendo que seja servido 
num copo de vinho branco, de 
preferência abaixo da temperatura 
ambiente, fresco, mas não 

demasiado frio.
O mercado suíço dá-se muito bem 
os vinhos do Porto mais novos e 
há muitos anos que assim é, como 
o consumo esteve sempre indicado 
como digestivo, iniciou-se um outro 
trabalho mais incisivo na promoção 
dos vintages, e vinhos com 10, 20, 
30, 40 e 50 anos, este último um 
vinho excepcional do qual serão 
colocadas no mercado poucas 
garrafas, é para abrir o apetite.

Existe um mito sobre a maturação 
do vinho do Porto, além de 
outros, em como antigamente se 
lançariam carneiros/ovelhas para 
dentro dos barris. Tem alguma 
razão de ser?
É uma história engraçada que 
existead que não corresponde em 
nada à verdade, pelo menos que 
eu saiba. Havia algumas pessoas 
que deixavam maturar pedaços de 
presunto junto com o vinho porque 
diziam que seria bom para a saúde, 
mitos populares.

O Vinho do Porto é mais 
conhecido por ser um vinho de 
festa, Natal, Páscoa, reuniões de 
família, etc. Há a necessidade de 
o fazer conhecer de outro modo, 
mais internacional, talvez?
Sim, é verdade que hoje o vinho do 

Porto hoje é oferecido em muitos 
países em cocktail como aperitivo, 
misturado com água tónica por 
exemplo, e outras combinações. 
Já em 1963 produzimos um vinho 
do Porto branco para esse efeito 
e apresentámos nos EUA para ser 
bebido com gelo e/ou água tónica e 
resultou, tanto que assim continua, 
e ainda bem.

A família Sandeman a sua marca 
a Sogrape, grande empresa 
familiar portugesa. Sente algum 
vazio por esse facto?
Vejamos, a dinâmica da vida traz 
mudanças que são inevitáveis. A 
certo momento decidiram vender 
o negócio, mantendo a estrutura, 
história e herança cultural do 
símbolo Sandeman. Ficámos 
poucos ligados a esta indústria e 
a Sogrape adquiriu a sociedade. 
Está muito bem entregue e sei 
que continuarão a desenvolver e 
preservar toda a nossa história até 
porque é igualmente um veículo 
promotor de Portugal.

Por último e agradecendo a sua 
simpatia, quer deixar alguns 
conselhos para o consumo do 
Vinho do Porto?
Eu agradeço muito poder ter feito 
esta entrevista, muito me honra.
Beber um vinho do Porto é um 
momento de partilha, de amizade, 
no fundo. Creio que é uma boa 
maneira de se pensar quando 
bebemos um vinho do Porto, com 
uns amigos há volta de uma mesa 
e de uma boa conversa. Num copo 
de vinho branco, ou maior e sempre 
ligeiramente fresco. Bebam, mas 
com moderação. 
Deixo um grande abraço à 
comunidade portuguesa radicada 
na Suíça, é sempre um prazer aqui 
voltar. 

Ilídio Morgado com George Sandeman
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Centro Cultural Português de Martigny 

Festa de Réveillon com música e gastronomia
O Centro Cultural Português de 
Martigny está a disponibilizar 
bilhetes para a Festa de Réveillon 
2022/2023.

O evento, que se realiza no dia 31 
de dezembro, terá música ao vivo 
com Tiago Santos e uma seleção de 
pratos com delícias que prometem 
encantar quem decidir passar a festa 
de fim de ano em Martigny.
As entradas serão compostas por 
caravela de marisco, ameijoas a 
Bulhão Pato, cocktail de mariscos, 
espetadinhas de camarão com 
ananás, espelho de iguarias 
portuguesas, leitão, salgados e 

seleção de saladas.
Haverá ainda pratos de peixe, como 
linguado a chefe com crepe de 
lavagante e polvo na frigideira, bem 
como pratos de carne, tais como filet 
de novilho e filet mignon com frutos 
secos e flan de legumes.
O serviço inclui sobremesas em 
formato buffet, com sonhos, pudins, 
doces, frutas, entre outros.
Para fazer a sua reserva basta ligar 
para 027 722 77 96 ou 079 196 52 
06.
Os preços são de 110 francos para 
adultos e 60 francos para crianças 
entre os seis e os 12 anos.

Lenzerheide

Despiste mortal vitimou cidadão português
Um homem, com 33 anos de idade, 
natural de Sintra, morreu na manhã 
do último dia 22 de novembro, em 
Lenzerheide, Suíça, após um acidente 
de automóvel.
Segundo informações das autoridades 
locais, a vítima estaria a circular 
pelas 6h45 na estrada principal 
daquele município, em direção a 
Valbella, quando o veículo que 
conduzia “terá derrapado numa curva 
e embatido contra uma carrinha 
postal que se aproximava”.
O acidente fez com que este cidadão 
português ficasse gravemente ferido, 

tendo o óbito sido declarado ainda 
no local. O caso está agora a ser 
investigado pelas autoridades de 
Graubünden.
Segundo informações, o corpo 
da vítima, Renato Ramos, foi 
transladado para Portugal dias depois 
e foi feita a missa de corpo presente 
na igreja de Algueirão Mem-Martins, 
em Sintra, no dia 26, sábado.
Posteriormente, o corpo foi cremado 
no crematório de Rio de Mouro.
Houve homenagens a este cidadão 
no final da cerimónia na praia de São 
Julião.

Zofingen

Associação União Lusíada com sede e direção novas
A Associação União Lusíada de 
Zofingen vai contar com um novo 
local de atuação e com uma nova 
direção a partir do próximo dia 6 de 
janeiro de 2023.
A Associação passará a ter a sua 
sede em Arriel Blacher, 12, 4802, 
em Strengelbach, uma comuna da 
Suíça, no Cantão Argóvia, com 
cerca de 4.283 habitantes.
Segundo os responsáveis pela 
Associação, esta entidade terá “uma 
nova casa com condições, uma 
Associação maior, uma Associação 
que poderá acolher cerca de 300 
pessoas sentadas”.

“Esta Associação, nos últimos três 
anos, tem sido um secesso com 
eventos sempre superlotados. Pois, 
a Direção está a cargo dos irmãos 
Ribeiro, que tentam sempre manter 
ações para que esta Associação seja 
das melhores da Suíça. Com este 
atual local e com esta Direção já é 
um secesso, assim, esperamos, no 
novo local, ainda sermos melhores”, 
comentaram o presidente da 
Direção Armando Ribeiro, e o vice-
presidente, Paulo Ribeiro.
“Nos tempos difíceis anteriores, não 
deixamos que esta Casa fechasse 
as portas como seria o desejo de 

muitos aqueles que a viram abrir. 
Esta Associação foi aberta pelos 
Serranos, mas se não fossem 

os minhotos, teria fechado com 
a pandemia”, finalizaram estes 
responsáveis.
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INFORMAÇÃO

Residem na Suíça cerca de 255 mil portugueses

Perto de dois milhões de portugueses
vivem no estrangeiro
De acordo com as últimas 
estimativas da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
apresentadas recentemente, em 
2020 havia cerca de dois milhões 
de portugueses emigrados a residir 
no estrangeiro, mais precisamente, 
2,081,419. No total a organização 
contabilizou 28,0598,105 emigrantes 
no mundo e, desse total, 0.7% 
representa os portugueses.

Nesta última revisão das estimativas 
sobre as migrações internacionais, à 
qual a nossa reportagem teve acesso, 
foram não só calculados novos 
valores para 2020, como alterados 
significativamente os valores de toda 
a série divulgada entre 1990 e 2015, 
e eliminados os valores de 2019.
Esta retificação revê em baixa o 
número de emigrantes portugueses 
no mundo: nas estimativas de 2019, 

as Nações Unidas calculavam que 
fossem cerca de 2.6 milhões, valor 
que, em 2020, diminui para cerca de 
dois milhões.
Segundo esta revisão, em 2020 foi 
atingido o valor mais alto de sempre 
de emigrantes portugueses no 
mundo.

Contudo, disseram fontes deste 
levantamento, “é preciso ter em 
consideração que estas variações 
nem sempre são devidas a alterações 
nos movimentos populacionais, mas, 
sim, no registo e estimativa desses 
movimentos”.

PORTUGUESES NA SUÍÇA
Em abril deste ano, o embaixador 
de Portugal na Suíça, Júlio Vilela, 
disse ao Gazeta Lusófona que a 
comunidade portuguesa na Suíça 
é a “terceira maior comunidade 
estrangeira do País”.
Segundo apurámos junto do 
Consulado-Geral de Portugal em 
Zurique, somente no cantão de 
Zurique vivem pouco menos de 
28 mil ortugueses, sendo a terceira 
maior comunidade estrangeira na 
cidade de Zurique e, a nível nacional, 
é a terceira mais importante, após as 
comunidades alemã e italiana.
Estima-se que cerca de 255 mil 
portugueses vivem no país, tendo em 
vista informações do Observatório da 
Emigração, com sede em Portugal.

I. L.
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Pedro Rupio, membro do Conselho das Comunidades Portuguesas

“Os números que a ONU e o Observatório
da Emigração têm avançado incomodam-me”
› Ígor Lopes

Pedro Rupio, membro do Conselho 
Permanente do Conselho das 
Comunidades Portuguesas (CP-
CCP) e presidente do Conselho 
Regional das Comunidades 
Portuguesas na Europa 
(CRCPE), conversou com a nossa 
reportagem sobre as perspetivas 
para as comunidades portuguesas 
espalhadas pela Europa, e em outras 
zonas do mundo.

Este responsável mostrou-se 
preocupado com temas como o 
valor pago em termos de pensões e 
reformas, o ensino de português e as 
propinas cobradas, o atual cenário 
mundial, que inclui uma guerra na 
Europa, a redução do número de 
alunos no ensino do português na 
Suíça, mencionou também que a 
vaga de emigração portuguesa está 
ainda a decorrer e explicou porquê 
questiona os números relativos 
aos portugueses residentes fora de 
Portugal apontados por organismos 
lusos e internacionais.

O que a comunidade portuguesa 
residente na Europa deve esperar 
em 2023 em termos económicos?
As comunidades portuguesas na 
Europa poderão sentir dificuldades de 
ordem económica, haja vista o atual 
contexto internacional. Já é o caso 
com a questão dos pensionistas e 
reformados residentes no estrangeiro 
que não receberam complemento 
excecional, e, para os quais, tudo 
indica que não haverá atualização das 
reformas e pensões, contrariamente 
àquilo que tem sempre acontecido. 
Uma situação de dupla discriminação 

que denunciámos recentemente ao 
senhor Primeiro-Ministro.

Acredita que as recentes questões 
que envolvem o conflito armado 
entre a Rússia e a Ucrânia, com uma 
possível crise energética, podem 
impactar na questão das migrações 
entre Portugal e os países europeus?
Acredito que ainda seja demasiado 
cedo para se observarem possíveis 
movimentos migratórios por causa 
da guerra. Todavia, se os níveis de 
inflação permanecerem elevados 
em 2023, é provável que muitos 
compatriotas não tenham outra 
alternativa se não encontrar melhores 
condições de vida lá fora.

Na sua opinião, e tendo em vista 
as recentes discussões em torno 
do ensino da língua portuguesa 
no estrangeiro, como a língua de 
Camões deve ser melhor valorizada 
nos países europeus?
Relativamente ao ensino de português 
no exterior, será indispensável 
que as nossas autoridades deixem 
de pensar que somente interessa 
apostar em populações estrangeiras 
neste domínio. Se já existiu, e ainda 
existe, medo em torno do voto 
dos emigrantes portugueses, se 
considerarmos todos os obstáculos 
que vivemos até agora nessa precisa 
matéria, a mesma fobia tem-se 

alargado à questão do ensino nos 
últimos anos. Se não houver mudança 
de paradigma rapidamente, somente 
existirá ensino de português para 
estrangeiros a médio prazo. Já 
sentimos esses efeitos na Suíça em 
que houve uma dramática redução do 
número de alunos portugueses desde a 
introdução da propina: se eram 12 mil 
em 2013, hoje, já são pouco mais de 
sete mil.

A ONU avançou que existem cerca 
de dois milhões de portugueses 
emigrados no mundo. Como vê 
estes dados?
Os números que a ONU e o 
Observatório da Emigração têm 
avançado incomodam-me porque 
só falam dos portugueses que 
nasceram em Portugal e que hoje 
vivem no exterior. Isso exclui todos 
os portugueses que já nasceram no 
estrangeiro, o que é o meu caso e o 
caso de milhões de compatriotas. No 
total, somos cerca de seis milhões. Há 
que acabar com essa inconveniente 
distinção.

Como caracteriza hoje a 
comunidade portuguesa residente 
nos países europeus, do ponto de 
vista de perfil e ações, movimento 
associativo e etc.?
Quanto ao perfil das nossas 
comunidades, diria que se caracteriza 
pelo seu não-desaparecimento. 
Ou seja, as vagas de emigração 
continuam bem vigentes na sociedade 
portuguesa, o que quer dizer que 
continua oportuno aplicarem-se 
políticas públicas que promovem 
ligações, nomeadamente linguísticas 
e culturais, entre Portugal e os seus 
expatriados.

Segurança social
para residentes na Suíça
Decorreram no dia 3 de dezembro 
duas sessões informativas com o 
tema: “Segurança social portuguesa 
e portugueses residentes na Suíça – 
problemas e soluções”.
Estas sessões tiveram como objetivo 
ajudar a esclarecer dúvidas e 
questões de cidadãos portugueses 
aquando do contacto com as 

entidades locais ou discutir temas 
como prestações de desemprego, 
assistência médica ou partida 
definitiva para Portugal.
Esta iniciativa contou com a presença 
de Cristina Ribeiro, Adida para a 
Segurança Social na Suíça.
As sessões de esclarecimento 
decorreram em Chur e Scuol.

“Independência
e modernismo”
Para assinalar o bicentenário da 
Independência do Brasil, 7 de 
setembro de 1822, e a Semana 
de Arte Moderna de São Paulo, 
a Cátedra Carlos de Oliveira 
e o Romanisches Seminar da 
Universidade de Zurique irão 
realizar um colóquio com o título: 
‘Independência e modernismo: 

narrativas portuguesas e 
brasileiras’.
Esta ação terá lugar no próximo 
dia 8 de dezembro de 2022, das 
10h00 às 18h30, na Universidade 
de Zurique e via Zoom.
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O Orçamento de Estado para 2023
e os emigrantes

Na edição da Gazeta Lusófona do 
último mês do ano de 2022, e após 
aprovação do Orçamento de Estado 
para 2023 (OE.2023), impõe-se 
abordar algumas medidas com 
impacto na vida de todos nós, com 
especial enfoque para os nossos 
caros leitores e demais compatriotas 
emigrados.

Deste OE.2023 destacamos algumas 
medidas que importam a todos, como 
por exemplo:
• As famílias com empréstimo à 
habitação poderão pagar menos IRS 
mensalmente;
• A taxa de IRS do segundo escalão 
de rendimentos vai baixar de 23% 
para 21%;
• A forma como o IRS é descontado 
todos os meses vai mudar;

• A isenção ou redução do IRS chega 
aos salários até cerca de 930 euros 
por mês; 
• O indexante de apoios sociais sobe 
8%;
• O preço dos passes dos transportes 
públicos manter-se-á igual.
• O governo cria incentivo fiscal 
para a produção de energia em 
autoconsumo por “particulares ou 
pequenos negócios com fontes de 
energia renovável instalada”, como 
painéis fotovoltaicos;
• Os automóveis eléctricos mais 
caros (acima de 62.500 euros) 
perdem isenção na tributação 
autónoma;
• A limitação do aumento máximo 
das rendas habitacionais a 2% 
em 2023 leva Governo a apoiar 
senhorios através de medida de 
compensação;
• As assinaturas de jornais e revistas 
(em papel ou em suporte digital) 
passam a contar para as deduções de 
IRS. 
Mas com maior impacto na vida 
dos nossos caros leitores emigrados, 
destacamos as seguintes medidas:
1. a alteração na tributação sobre 
as mais-valias na venda de imóveis 
em Portugal;
2. o programa Regressar é 
alargado às regiões dos Açores e da 
Madeira.
Quanto àquela primeira medida, 
tal significa que os emigrantes 
portugueses que obtenham mais-

valias em território nacional pela 
venda de imóveis serão tributados 
apenas por 50% do valor obtido, 
e não pela totalidade, como prevê 
atualmente o Código do IRS. 
A alteração põe agora fim, de 
maneira formal, a um braço 
de ferro antigo entre o Fisco e 
os contribuintes no qual a AT 
colecionou derrotas e que deu 
lugar a um acórdão de unificação 
de jurisprudência do Supremo 
Tribunal Administrativo (STA) 
e a uma decisão do Tribunal de 
Justiça da União Europeia. Em 
ambos os casos foi dada razão ao 
contribuinte. E foi na sequência 
disso que o Fisco mudou o seu 
entendimento e deu ordens para, 
internamente, ser mudada a forma 
de actuação, já desde o final do 
ano passado. O problema é que o 
Código do IRS ainda previa/prevê 
que as mais-valias imobiliárias dos 
não residentes (sejam estrangeiros, 
sejam emigrantes portugueses que 
não residem habitualmente no país), 
fossem tributadas pela totalidade 
e a uma taxa autónoma de IRS 
de 28%, como aqui já abordamos 
nesta rubrica da Gazeta Lusófona. 
Enquanto os residentes, tendo mais-
valias imobiliárias, eram tributados 
apenas por 50% do respetivo saldo, 
que depois englobavam com os 
restantes rendimentos, aplicando-se-
lhe as taxas progressivas do IRS.
Esta diferença de tratamento 

termina com este OE.2023, 
com uma “harmonização de 
tratamento”. Pelo que em 2023 
aquando da venda de um imóvel o 
tratamento fiscal será igual.
Quanto à 2ª medida do OE.2023, 
tal implica que o programa 
“Regressar” vai ser alargado às 
regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira. Esta medida de apoio ao 
regresso de emigrantes proporciona 
um regime fiscal mais favorável 
para quem regressa, apoio financeiro 
para emigrantes ou familiares de 
emigrantes que venham trabalhar 
para Portugal e uma linha de crédito 
para apoiar a criação de novos 
negócios. Na sua actual formulação, 
o programa não contemplava a 
medida de mobilidade para as 
regiões autónomas. Esta medida 
consiste na “comparticipação nos 
custos da viagem para Portugal dos 
destinatários e respetivos membros 
do agregado familiar, nos custos de 
transporte de bens para Portugal e 
nos custos com o reconhecimento 
de qualificações académicas ou 
profissionais dos destinatários” 
passará a vigorar também para os 
arquipélagos dos Açores e Madeira.
Esperado ter contribuído para o 
conhecimento de algumas medidas 
contempladas no Orçamento de 
Estado para 2023, formulamos ainda 
votos de Feliz Natal e um óptimo 
Ano Novo, pleno de saúde e paz.

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

CONSULTÓRIO JURÍDICO       

Genebra

Comédia subiu ao palco
A sala de Plainpalais foi palco do 
Festival de Comédia de Genebra no 
passado dia 26 de novembro.
Este evento, que contou com 
muitas risadas e com casa cheia, 
teve a participação dos humoristas 
Fernando Rocha, Miguel 7 Estacas, 
João Seabra e Jorge Lopes, além da 
animação musical com os “Anjos da 
Noite”.
Esta iniciativa, promovida por 
portugueses da diáspora na Suíça, 
atraiu a atenção de dezenas de 
participantes que decidiram não 
perder a oportunidade de apreciar o 
melhor do humor luso, mesmo em 
solo estrangeiro.

Neuchâtel

Última presença consular
No dia 13 de dezembro, decorre a 
última presença consular de 2022 em 
Neuchâtel.
Segundo as entidades diplomáticas, 
a marcação é obrigatória através 
do telefone da Embaixada de 
Portugal na Suíça (031 352 86 68 
– chancelaria; 031 351 17 73/74 - 
Secção Consular) ou pelo e-mail 
berna@mne.pt
De acordo com a diplomacia lusa 
neste país helvético, “em breve será 
divulgado o calendário 2023 que 
prevê 63 deslocações ao longo de 
todo o ano às quatro localidades 
suíças: Bulle, Delémont, La Chaux-
de-Fonds e Neuchâtel”.
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Association Genevoise des Agents d’Exploitation et des Concierges

A AGAEC oferece formação
aos empregados de limpeza e concierges

› Augusto Lopes

Criada em Novembro de 2012, a 
AGAEC é uma associação sem 
fins lucrativos que coordena 
o funcionamento de questões 
relacionadas com a formação 
de profissionais de limpeza e 
manutenção de edifícios.
Dado o grande número de 
portugueses que trabalham 
neste sector, fomos entrevistar 
Julio Sepúlveda, formador desta 
associação, para saber mais sobre 
o que ela pode oferecer à nossa 
comunidade.

Julio Sepúlveda, quais são os 
objectivos da Association Genevoise 
des Agents d’Exploitation et des 
Concierges?
Acontece com frequência que as 
profissões ligadas à limpeza não 
são devidamente  valorizadas. No 
entanto, durante a pandemia de 
Covid, quem estava na linha da frente 
para combater o vírus, no campo 
da limpeza e desinfecção? Pois é, 
nesse momento difícil toda a gente 
se lembrou deles ( nettoyeurs, agents 
d’exploitations, concierges).
Um dos objetivos da nossa associação 
é promover e reforçar o valor de todas 
essas profissões, que são muito pouco 
valorizadas pelo público em geral. 
Queremos também promover e apoiar 
a educação profissional e contínua 
dos aprendizes e adultos. Num mundo 
em constante mudança, é importante 
manter-se informado e adquirir novas 
competências.

Como surgiu a ideia de criar a sua 
associação?
A Association Romande des Agents 
d’Exploitation ARAE, que desde 
então se tornou SFB Romandie, 
precisava  criar secções cantonais 
na Suíça francófona a fim de 
ser representativa da região. Por 

instigação do então Presidente 
da RAEA, foi decidido criar uma 
secção de Genebra. O projecto foi 
concretizado a 1 de Novembro de 
2012, sob a forma de uma associação 
que reúne todas as pessoas com uma 
ligação directa à profissão.

Por que uma associação profissional  
dos concierges em Genebra?
A AGAEC quer participar activamente 
na formação profissional dos 
concierges. Também quer estar atento 
às necessidades das empresas no que 
diz respeito às exigências da profissão, 
a fim de poder impô-las durante a 
elaboração e actualização das ordens 
de formação profissional. Quer 
participar na sua implementação a 
nível cantonal, organizar cursos inter-
empresas e participar activamente 
na qualificação de adultos, tudo em 
colaboração com os seus parceiros.

Por que deve uma empresa 
aderir à vossa futura associação 
profissional?
As  empresas de limpeza no mercado 
têm de inovar a fim de sobreviver 
face à concorrência feroz entre elas. 
Alguns deles estão a diversificar-se no 
trabalho das limpezas, mas na maioria 
das vezes sem o pessoal formado 
e qualificado para estas tarefas. A 
nossa associação poderá oferecer a 
possibilidade de formar pessoal a um 
custo mais baixo, assegurando ao 
mesmo tempo um Certificado cantonal 
e mesmo trazer os mais motivados 
para a certificação federal. Cursos 
de formação contínua permitirão 
que o pessoal seja constantemente 
instruído de acordo com os métodos 
e tecnologias mais recentes. Ao 
aderir, uma empresa pode participar 
na defesa colectiva dos interesses da 

profissão, que são também os seus 
próprios interesses. Além disso, será 
mais reconhecida e mais credível aos 
olhos dos seus clientes.
Uma associação também permite 
às empresas fazerem parte de uma 
rede que lhes permite conhecer 
melhor os seus membros. Se for 
estabelecido um acordo colectivo, 
a associação terá uma palavra 
importante nas negociações, o que 
evitará a imposição de diretivas sem 
ter tido a possibilidade de as discutir 
previamente.
Uma associação profissional é 
também um interlocutor reconhecido 
com as autoridades. É mais facilmente 
ouvida e consultada durante as várias 
discussões.

A AGAEC tem acordos com outras 
associações?
A AGAEC trabalha em conjunto 
com várias outras instituições. Estão 
a ser estabelecidas novas ligações 
com a SFB Romandie. Oferecemos 
formação contínua para a OrTra 
(Associação de empresas, sindicatos 
e associações das áreas da Saúde).  
Temos contatos muito próximos com 
a ARC (Associação Romanda de 
Concierges) e fornecemos formação 
a todos os aprendizes e adultos que 
a solicitem, ao abrigo do artigo 32º. 
No comité da AGAEC, integrámos o 
comissário de aprendizagem da área 
de formação, a fim de estar o mais 
próximo possível da formação dos 
aprendizes. Temos planos para nos 
aproximarmos de outras instituições.

Que tipo de formação oferece? São 
gratuitas?
A oferta de formação é bastante 
extensa, uma vez que cobre todo o 
currículo dos concierges ( agents 

d’exploitation) CFC. Toda a teoria 
pode ser coberta desde que sejamos 
previamente informados a fim de 
preparar os cursos.
Proporcionamos vários tipos de 
formação. Estamos inteiramente 
disponíveis para apoiar as empresas e 
os seus funcionários. Juntamente com 
a paixão que nos move, estes são os 
trunfos da nossa associação. São os 
participantes que decidem quais os 
tópicos a discutir. Isto aplica-se tanto 
aos aprendizes como aos adultos em 
formação ao abrigo do Artigo 32.
Queremos que a profissão seja 
reconhecida pelo mundo do trabalho. 
Para o conseguir, é essencial que 
os estagiários possam exercer a sua 
profissão logo após a sua entrada 
no mercado de trabalho. Mas isto 
também se aplica a pessoas que 
completaram a sua formação há 
vários anos. Para eles, iniciámos 
cursos de formação contínua para 
assegurar a sua empregabilidade 
permanente. Graças a esta formação, 
eles podem acompanhar a evolução da 
profissão e permanecer competitivos. 
Pretendemos proporcionar formação 
nas empresas que a necessitem.
A nossa associação não tem fins 
lucrativos. Enquanto pudermos, 
trabalhamos numa base voluntária 
para todos os estagiários e membros 
da associação. Não é necessária 
qualquer contribuição financeira por 
parte dos participantes.
Os nossos serviços a empresas ou 
associações externas são cobrados 
a um preço muito competitivo, mas 
isto permite-nos existir como uma 
associação e adquirir os materiais 
necessários.

Como é que as pessoas interessadas 
podem se inscrever nos vossos 
cursos de formação?
Para começar, pode obter informações 
no website da associação agaec.ch. 
Aí encontrará informações sobre a 
associação, a profissão e os possíveis 
cursos de formação.
Se estiver interessado nos nossos 
cursos, pode obter todas as 
informações de que necessita, 
contactando directamente os nossos 
formadores: por e-mail – mail@agaec.
ch; por telefone – M. Schepers Michel 
076 365 35 48 / M. Sepulveda Julio 
076 616 12 12.
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Embaixador de Portugal

Mensagem de Natal 2022
destinada à comunidade
portuguesa na Suíça

› Júlio Vilela
Embaixador de Portugal na Suíça
e no Principado do Liechtenstein

Aproximando-se o final de mais 
um Ano, período durante o 
qual muitos portugueses viram 
concretizados os seus anseios, 
onde certamente venturas pessoais 

e profissionais foram vividas 
com entusiasmo e afirmação, mas 
onde podem também ter ocorrido 
momentos menos positivos, 
quantas vezes penosos, aqui 
comparto com todos, 
– O desejo de um Natal que vos 
traga paz, vos inspire e aporte 
saúde sem fim, alegria com a 
família e com amigos próximos ou 
distantes;
– A desejo de nos mantermos 
solidários com os menos 
afortunados e com quem viu, 
infelizmente, partir entes 
próximos, muito próximos; 
– O agradecimento pela vossa 
partilha de colaboração amiga 
e profissional, que tem sido 
particularmente exigente nos 
anos mais recentes, e que em 
2022 se viu testada ao limite pelo 
aparecimento de um grave conflito 
militar às portas da nossa Europa, 
que a ninguém deixa indiferente;
– Uma mensagem de esperança, 
felicidades para o vosso futuro e o 
dos vossos entes queridos.

Feliz Natal 2022 e Próspero Ano 
Novo!

› Prof. Dr. José Luis Arranz Gil*
doctorarranzgil@gmail.com

Hoje, a partir destas linhas, 
gostaria de partilhar com todas as 
pessoas afetadas com fibromialgia 
uma notícia muito importante, 
que, de alguma forma, valida 
cientificamente o tratamento 
realizado a partir da Unidade 
de Fibromialgia, Síndrome de 
Sensibilidade Central e Dor Crónica 
que tenho a honra de ser fundador e 
presidir há já um ano.
No dia nove do passado mês de 
setembro, teve lugar na Escola 
Superior de Engenharia de 
Telecomunicações da Universidade 
Politécnica de Madrid a leitura 
de uma tese doutoral no âmbito 
do doutoramento em Engenharia 
Biomédica do neurologista 
madrileno Dr. Jose Maria Gomez 
Arguelles, diretor da primeira 
Unidade de Fibromialgia num 
Hospital Público de Espanha, o 
Hospital do Tajo, na cidade de 
Toledo.
O neurólogo espanhol Dr. Gómez 
Arguelles defendeu a sua tese 
doutoral intitulada: “Modulação da 
atividade oscilatória do cérebro após 
estimulação magnética transcraniana 
de baixa intensidade em doentes 
com fibromialgia”.
Durante 45 minutos, teve lugar 
uma excelente, bem documentada e 
argumentada defesa que descreveu 
os resultados obtidos num estudo 
de intervenção clínica utilizando 
magnetoencefalografia em 
pacientes com fibromialgia e num 
grupo restrito, antes e depois do 
tratamento com Neuroestimulação 
magnética Transcraniana de baixo 
campo.
     A exposição decorreu perante 
um tribunal composto para o 
efeito por cinco importantes 
membros da comunidade científica 
universitária espanhola, dentre os 
quais, o diretor do Departamento de 
Bioengenharia da Universidade já 
mencionada, Professor Dr. Enrique 

Tese “aprovada”
na área de fibromialgia

Gómez Aguilera, catedrático de 
Telecomunicações da Universidade 
Politécnica de Madrid, que atuava 
como presidente do tribunal; 
a Professora Dra. Inmaculada 
Concepción Rodríguez na qualidade 
de secretária do mesmo e professora 
da faculdade de Medicina de 
Alcala de Henares e, como vogais, 
os professores Jesús Tresguerres, 
Catedrático Emérito de Fisiologia 
da Universidade Complutense de 
Madrid; o Prof. Dr. Juan Antonio 
Pareja Grande, neurólogo, diretor 
da Unidade de Cefaleias e Sono do 
Hospital Quirón Salud Madrid e 
professor da Faculdade de Medicina 
da Universidade Europeia de 
Madrid  e o Prof. Dr. José Luis 
Arranz Gil, Professor de Patologia 
Geral da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Beira Interior, na 
Covilhã, que é igualmente diretor da 
Unidade de Fibromialgia, Síndrome 
de Sensibilidade Central e Dor 
Crónica na Associação de Socorros 
Mútuos Mutualista Covilhanense.
Após posterior deliberação à porta 
fechada, o tribunal decidiu conceder 
por unanimidade Excelente cum 
laude ao, agora, Doutor Jose 
Maria Gomez Arguelles, a quem 
felicitamos desde já, assim como 
ao seu diretor de tese, professor 
Dr. Ceferino Maestu Unturbe e 
acolhemos com agrado o seu novo 
título académico.
É muito importante este trabalho 
de investigação sobre Fibromialgia 
e Neuroestimulação, pois, não 
obstante existirem investigações e 
teses anteriores, como a do autor 
deste artigo, Professor Dr. José Luis 
Arranzs Gil, diretor da Unidade 
de Fibromialgia, que obtiveram 
o mesmo resultado, o mérito 
do Prof. Dr. Gómez Arguelles 
foi avançar ainda mais longe e 
conseguir demonstrar, através de 
Magnetoencefalografia Cerebral, 
que, após a implementação da 
Neuroestimulação magnética 
transcraniana de baixo campo, 
ficou objetivamente comprovada 
uma modificação da modulação 
oscilatória do cérebro, 
fundamentalmente a nível do córtex 
pré-frontal  dorsolateral cerebral 
esquerdo (em frequência relativa 
alfa) antes e depois da aplicação 
do tratamento. A melhora dos 
pacientes de forma significativa 
nas escalas aplicadas e a dita 
melhora nas escalas, assim como 

os resultados obtidos na imagem da 
encefalografia magnética cerebral, 
estão correlacionados.
Confirmo que a tese doutoral do Dr. 
Gómez Arguelles foi extraordinária, 
com uma abordagem bem-
sucedida relativamente à hipótese 
de trabalho, uma metodologia de 
investigação corretamente apoiada 
por uma estatística bem conduzida 
e apresentada e com resultados que 
validaram a hipótese do autor.
Por fim, ficou evidenciado, mediante 
investigação com encefalografia 
magnética cerebral, que a técnica 
de Neuroestimulação Magnética 
Transcraniana de baixo campo 
que se aplica na Unidade de 
Fibromialgia da Mutualista 
Covilhanense é eficaz, tendo sido 
testada e aprovada cientificamente e 
objetivamente.
A partir destas linhas, gostaria 
de expressar as minhas mais 
sinceras felicitações ao Professor 

Dr. José María Gómez Arguelles 
e endereçar também as maiores 
felicitações a todos os doentes que 
já foram tratados na nossa unidade 
de Fibromialgia da Mutualista 
Covilhanense.
A comunidade científica continua no 
caminho da investigação e é esse o 
futuro, pois, avançamos, e estamos 
a fazer progressos na clarificação 
da origem, mecanismos da doença e 
tratamento adequado.

* Doutor em Medicina e Cirurgia 
pela Universidade de Alcalá de 

Henares - Espanha
Professor da Faculdade de 

Medicina da Universidade da Beira 
Interior (UBI) - Portugal

Diretor e Fundador da Unidade 
de Fibromialgia e Síndrome de 

Sensibilidade Central e Dor Crónica
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13.º FESTin arranca dia 9 de dezembro

Realizadora suíça participa com documentário
› Ígor Lopes

O FESTin, Festival de Cinema 
Itinerante da Língua Portuguesa, 
apresentará, no dia 10 de 
dezembro, às 21h, no Cinema São 
Jorge, em Lisboa, o documentário 
“Através dos Seus Olhos”, 
produzido pela realizadora Sonia 
Guggisberg, que conta com as 
nacionalidades suíça e brasileira e 
que estará presente no evento.

O 13º FESTin arranca dia 9 de 
dezembro com filmes de Portugal, 
Brasil, São Tomé e Príncipe e 
Angola e passará, além do Cinema 
São Jorge, pelo Museu das 
Comunicações, Auditório Camões e 
Espaço Talante, e no Porto, na Casa 
Comum.
A Sessão de abertura deste festival 
contempla uma homenagem ao 
centenário do escritor português 
José Saramago. Até o dia 14, 

o evento, que já faz parte da 
programação cinematográfica de 
Lisboa, exibirá quase 40 filmes, 
que, este ano, apresentam temas 
sensíveis, como a migração, a 
violência contra a mulher e a 
ascensão das milícias. Mas também 
há espaço para a celebração da 

música e da literatura.
O realizador Halder Gomes, de 
Vermelho Monet (Brasil, 2022), os 
atores Maria Fernanda Cândido e 
Chico Diaz, que estrelam a longa 
a ser exibida no dia 11 dentro da 
competição de ficção, e a atriz 
Ana Aleixo Lopes, de Já Nada Sei 
(Portugal, 2022), de Luís Diogo, 
estão entre os realizadores e artistas 
que confirmaram presença no 
FESTin.
Dentre os documentários, Através 
de Seus Olhos compete com outras 
três produções brasileiras e uma 
portuguesa: Os Ossos da Saudade 

(Brasil, 2021, Marcos Pimentel), 
No Canto Rosa (Portugal, 2022, 
Claudia Rita Oliveira), O Voo da 
Borboleta Amarela (Brasil, 2022, 
Jorge Oliveira) e Belchior - Apenas 
um Coração Selvagem (Brasil, 2022, 
Natália Dias e Camilo Cavalcanti).
Na disputa de curtas-metragens, os 
portugueses são maioria com cinco 
filmes: Boca Cava Terra (2022, 
Luís Campos), Dessa Água Não 
Beberei (2021, Pedro Caldeira e 
Paulo Graça), Eddy (2022, João 
Brás), Nada nas Mãos (2021, Paolo 
Marinou-Blanco) e Tchau Tchau 
(2021, Cristèle Alves Meira). 
Angola tem dois representantes: Elo 
(2022, Edgar Claudio) e Um Sopro 
no Quintal (2021, Gretel Marin). 
O Brasil participa com Sobre Elas 
(2022, Bruna Arcangelo) e São 
Tomé e Príncipe tem Cereais (2022, 
Filipe Anjos e Henrique Sungo).
As vendas dos bilhetes para as 
sessões no Cinema São Jorge 
começaram dia 2 de dezembro, 
sexta-feira, na bilheteira do 
cinema e no Sapo Ticketline. Nos 
outros sítios de exibição – Museu 
das Comunicações, Auditório 
Liceu Camões, Espaço Talante e 
Universidade do Porto –, a entrada é 
livre, sujeita à lotação. 

Síntomas:  Reiki 
- Dependêcias (Fumar, Terapias Integrativas  
  Álcool, Drogas, etc.) 
 Hipnose/ Regressão 
- Obesidade e excesso de  
   peso 
 
 - Traumas e choques na  
    Infância e no passado 
 
 - Depressão 
 
 - Dores 
 
 - Alergias   
 
 - Medos e Fobias ( ataques 
de panico)   
 
  
 

EFT – Técnica de desbloqueio 
Energético 
   
 
Terapia focada nas soluções 
e psicopatologias em 
transpessoal 
 
 
Medicina de informação 
aplicada. 
 

 
 
 
 

Acordar para viver 
 
Praxis für 
Lösungsorientierte Therapie e Hypnose 
Graça Baiao / Hintere Hauptgasse 6 / 4800 Zofingen 
Reinhardstrasse 5, 5005 Zürich 
078 641 26 77 / b.graca@hispeed.ch 
 
             www.aufwachen-zum-leben.ch 
 

Realizou-se no Consulado Geral do Brasil

1.ª Feira Brasileira
de Educação

Nos passados dias 12 e 13 de 
novembro o Consulado Geral do 
Brasil em Genebra recebeu mais um 
evento cultural para a comunidade  
brasileira e de língua portuguesa. 
Durante dois dias houve debates, 
apresentações do trabalho de várias 
associações e apresentações de livros 
de vários autores. Entre esses autores 
havia vários escritores, membros da 
ALALS: Amália Mendonça, Carla 

de Sà Morais, Lou Carriço,  Susana 
Teixeira, e Rosa Pereira.
Alguns deles, assinantes de 
nosso jornal, levaram mesmo 
vários exemplares e distribuíram 
pelo público, pelo que desde já 
agradecemos essa amabilidade. 
Lou Carriço referiu ao nosso jornal 
que “foram dois dias de muito 
convívio, aprendizagem e sucesso”.

Foto: Lou Carriço
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Hotel “Crowne Plaza Zurich” reúne 
afrodescendentes em Noite de Glamour

› Rituxa Afonso

Aconteceu no passado dia 29 
de outubro a segunda Gala 
Afrodescendentes Zurique, na 
Suíça. Oportunidade na qual recebi 
o convite para entregar o prémio 
de Homenagem a estimada Isabel 
Leitão.

A noite de glamour juntou 
personalidades afrodescendentes 
provenientes de vários países da 
Europa para celebrar a dedicação que 
os nomeados tiveram nas respetivas 
áreas de atividade que realizam.
Esta celebração, que destacou 
15 nomeados, contou com a 
presença da Dra. Margarida Izata, 
Embaixadora das Nações Unidas 
de Angola, em Genebra, na Suíça. 
Entre outras organizações que 
também prestigiaram o evento, 
esteve presente uma representante de 
Angola.
“A equipa organizadora foi 
incansável durante a preparação do 
evento que juntou ao bom repertório 
do cantor santomense Mesáro Soares 
e de Pachte di Rima, a luz, a boa 
gastronomia e a presença de mais 
de 140 convidados no Hotel”, disse 
Carlos Félix, organizador do evento.
Entre os galardoados, estiveram 
Beatriece Schnelli, Ativista (Quénia); 
Mbye Ebrima (Gâmbia); Waltwer 

Panda, Atleta (Angola); Mesaro 
Soares, cantor (São Tomé e Principe); 
Ângela Carvalho, Enfermeira 
(Moçambique); Daniel Martinho, 
Ator e Comediante (Angola); Manuel 
Marta, Ativista (Angola); Patche di 
Rima, Cantor (Guiné Bissau); Maria 
Morais Gomes, Artista Plástico 
(Cabo Verde); Marco António Del 
Carlo, Ator (Zimbabwe); Sonja 
Andersson, Estilista (Angola); Israel 
Campos, Jornalista (Angola) e Isabel 
Leitão, Ativista (Moçambique), Jose 
da Silva, produtor de música ( Cabo 
Verde) e o Bonga, cantor (Angola).
Aproveito o momento para 
agradecer a todos os parceiros, os 
patrocinadores, apoiantes e a toda 
a sua equipa, a Organização revela 
o grande desafio por trás desta 
iniciativa que pretende “promover 
a união entre os afrodescendentes 
e também uma oportunidade de 
conhecerem a Suíça”, um país de 

capital importância a Europa e o 
mundo.
Foi, sem dúvida, uma noite 
memorável e agora esperamos a 
terceira edição da grande Gala 
Afrodescendentes.

Com isto, agradeço ainda a todos que 
reconhecem quem realmente merece 
ser reconhecido e mostrar ao mundo 
que o reconhecimento do ser humano 
é imprescindível. Bem-haja a todos.  

PortParkett GmbH

Carmo Joaquim
Geschaftsfuhrer

Parkett
      Bodenleger
            Alle Holzarten

Natel 0794339436
info@portparkett.com

WWW.PORTPARKETT.COM
LETZI 15 6300 ZUG
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“The economy, stupid!”

› João Morgado
Escritor

Conhecem a alegoria da caverna, de 
Platão? É uma alegoria de intenção 
filósofo-pedagógica, escrita pelo 
filósofo grego Platão, na obra 
intitulada “A República” (Livro VII). 
Pretendia exemplificar como o ser 
humano se pode libertar da condição 
de escuridão, que o aprisiona, 
por meio da luz da verdade. Em 
termos simples, a alegoria falava de 
pessoas que, acorrentadas viam nas 
paredes das cavernas, umas sombras 
provocadas pela luz de uma fogueira. 
Platão dizia que, para os prisioneiros, 

aquelas sombras eram a sua realidade, 
dado que não conheciam outra. E que, 
se um dos prisioneiros fosse libertado 
e forçado a olhar para o fogo e para 
os objetos que faziam as sombras, a 
luz iria ferir os seus olhos e tentaria 
voltar para a caverna, para aquilo a 
que estava acostumado, podia ver e 
acreditava.
Os holofotes da Comunicação Social 
também nos oferecem “sombras” que 
nós tomamos por verdades absolutas. 
Somos eternos “prisioneiros” e não 
nos damos conta.
Quando frequentei uma pós-
graduação em Marketing Político, 
um professor da Universidade de 
Madrid, que trabalhara nos serviços 
de inteligência da NATO (já na 
reserva),disse-me algo que nunca 
esqueci: “A Coca-Cola é brincadeira. 
As grandes campanhas de marketing, 
começam, quando começam as 
notícias!” Depois enunciou vários 
acontecimentos internacionais em que 
ele tinha participado militarmente, 
e fez-nos compreender como todos 

tínhamos sido enganados. A invasão 
do Iraque, a guerra no Kosovo, e 
outros tantos acontecimentos… 
durante dois dias estive colado numa 
cadeira a ouvi-lo, incrédulo. Como 
um “prisioneiro libertado” em que a 
luz lhe feria os olhos, a luz do saber, 
do entender, do aperceber de que 
a realidade não eram as “sombras” 
que nos tinham sido oferecidas pela 
Comunicação Social.
Hoje, muitas pessoas continuam a 
não querer olhar para a luz, preferem 
continuar a acreditar nas versões 
oficiais. Preferem voltar para a 
“caverna” onde se sentem mais 
confortáveis. Querem acreditar que 
uns são os “bons” e os outros os 
“maus”. Parece-lhes mais aceitável 
o mundo. Como quando contamos 
contos de fadas às crianças, para eles 
poderem dormir sem medos. 
Muita gente continua a ser uma 
criança grande, continuam a precisar 
que lhes contem histórias que os 
deixem dormir sem pesadelos. Não 
querem fazer perguntas com medo 

das respostas. Odeiam quem lhes dê 
uma versão diferente dessa história. 
Insultam quem se atreve a pensar, a 
duvidar, a levantar questões.
Por mim, há muito que percebi, que 
a realidade do mundo não é a que 
nos contam. Não é, nem nunca foi. 
O mundo não é a preto e branco. E 
detesto tanto os ditadores como os 
hipócritas que nos contam histórias 
de fadas, os assassinos como os 
cobardes, os ditadores como os tiranos 
dissimulados de democratas. E detesto 
que, no fim, chegue sempre à velha 
frase: “The economy, stupid!”. É 
sempre a economia que movimenta o 
mundo, não os valores humanos, não 
o ambiente, não a democracia, não 
porra nenhuma de jeito, que não seja 
a economia. Somos tão estúpidos em 
acreditar no contrário. Já agora, acham 
que tudo o que se passa em torno da 
Ucrânia, é sobre o quê?

Investidores em tempo de serviço! 

› Filinto Lima
Professor; diretor

A escassez de professores e as suas 
consequências já eram algumas das 
minhas preocupações no passado, 
e em 28 de dezembro de 2019, no 
jornal Público, escrevi um artigo 
a alertar para tal situação que, 
infelizmente, mantém-se ainda atual. 
Passados 3 anos, eis um cenário que 
ninguém desejava. Desejo excelente 
leitura!
A classe docente, merecedora de 
pleno respeito, porém profunda e 
injustamente espoliada, soma mais 
um rude golpe perante a apatia e o 
desprezo dos responsáveis políticos.
Senão veja-se: o preço pago pelo 
arrendamento de um quarto nas 
regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do 
Algarve atinge valores proibitivos, e 

a ocupação de um sofá num quarto 
coletivo situa-se, exorbitantemente, 
nos 10 euros por dia e nos 15 euros 
se for um beliche em pousada 
da juventude da capital, quando 
reservado pelo booking.
Não sendo uma realidade recente, 
tem vindo, paulatinamente, a 
acentuar-se nos últimos anos, para 
gáudio de quem vive do turismo, 
predadores implacáveis, espécie de 
“donos disto tudo”, enriquecendo 
num “negócio” que carece de 
regulação mais atenta e atuante.
Empurra-se para os autarcas 
a resolução de um problema 
que lhes não é devido, ficando 
explícito mais um fator negativo 
da descentralização, com claro 
empandeiramento de um incómodo 
da esfera central para a competência 
local.
A fazer lembrar o prolongamento da 
sua vida estudantil, é inconcebível a 
inexistência de qualquer apoio para 
estes profissionais, como sucede com 
outros da administração pública. Em 
consequência desta situação absurda, 
horários completos (e incompletos) 
foram recusados, e milhares de 
alunos sem aulas fizeram notícia ao 
longo do 1.º período, perspetivando-
se a continuação deste triste cenário 
no recomeço do ano letivo.

Impossibilitados de fazer planos a 
médio ou longo prazo, os docentes 
assumem-se investidores em tempo 
de serviço, vivendo o dia a dia no 
fio da navalha. Reclamam soluções 
para esta situação dramática, entre as 
quais, sobressaem:
• Política local de habitação - se é 
verdade que, por ora (!), o problema 
se circunscreve essencialmente às 
regiões de Lisboa e Vale do Tejo e 
do Algarve, as respetivas autarquias 
deverão assumir como prioridade o 
suprimento de habitação condigna e 
sustentável para estes profissionais 
resilientes;
• Possibilidade de acumulação 
- todos os professores que se 
encontram longe de casa, sobretudo 
os que têm horários incompletos, 
deverão poder usufruir da exceção 
de acumulação para além das 6h, 
podendo, deste modo, rentabilizar 
as inúmeras “horas mortas” do 
seu tempo, auferindo dinheiro 
extra, precioso para atender aos 
implacáveis gastos suportados;
• Atribuição de ajudas de custo, 
subsídio de residência e deslocação 
- é da mais elementar justiça atribuir 
aos docentes incentivos para fazerem 
face a despesas impostas inerentes ao 
exercício da profissão longe da sua 
residência habitual.

A este problema conjuntural, trago à 
colação três factos, que agudizam o 
trabalho nas escolas:
1. Escassa procura nos cursos de 
formação inicial de professores – o 
número de candidatos é cada vez 
menor, sobejando vagas desertas, 
pelo facto da carreira docente ser 
pouco atrativa para os nossos jovens; 
2. Envelhecimento do corpo 
docente – problema transversal à 
Administração Pública, é sentido 
com maior expressão nas escolas, 
sabendo-se que em menos de uma 
década 57,8% dos professores 
jubilará;
3. Desencanto pela profissão – cada 
vez mais professores dos quadros 
apresentam licença sem vencimento 
para experienciarem outras áreas 
profissionais com melhores 
perspetivas de carreira, muitos a 
optar pela mudança, resultando num 
prejuízo claro para a escola.
Urge encontrar respostas para os 
diversos obstáculos aqui levantados 
e criar os estímulos e apoios 
adequados, mormente, fazendo 
justiça a uma classe que deve ser 
acarinhada, apontando-se-lhe um 
caminho de esperança.
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O CHEGA e a reprimenda
do Tribunal Constitucional

O acórdão do Tribunal Constitucional 
que chumbou os estatutos do Chega 
veio revelar, mais uma vez, a 
verdadeira natureza do partido, que 
tem um funcionamento com uma 
acentuada falta de democraticidade 
interna e portas abertas para a tomada 
de decisões arbitrárias, particularmente 
no que respeita à aplicação de sanções 
aos seus militantes.
Por alguma razão a Constituição e a 
lei proíbem a existência de partidos 
que fomentem a violência, perfilhem 
a ideologia fascista ou o racismo, 
precisamente porque eles devem 
refletir uma visão democrática da 
sociedade e dos seus valores, que 
todos temos o dever de cuidar. Embora 
pareça inegável, no entanto, que, 

› Paulo Pisco
Deputado do PS eleito
pelas Comunidades na Europa

independentemente do que digam os 
seus estatutos, seja com o Chega que os 
racistas e os xenófobos se identificam e 
se sentem protegidos.
Não podemos esquecer que os 
portugueses já viveram 48 anos 
de ditadura, que trouxeram muita 
repressão, pobreza, atraso e isolamento 
e que a democracia custou muito a 
conquistar. 
E aquilo que o Chega plasma nos 
seus estatutos está longe de ser 
conforme com uma visão plena dos 
valores da democracia, patente numa 
concentração excessiva de poderes 
no líder do partido e numa estrutura 
orgânica complexa e opaca, evocando 
mesmo os códigos militares para a 
conduta e os deveres dos militantes, tal 
como assinala o acórdão do Tribunal 
Constitucional.
Compreende-se que André Ventura 
queira promover uma espécie de 
justiça de pelourinho e colocar os 
seus militantes num espartilho, com 
regras de tipo marcial sobre o dever de 
obediência, lealdade, e de autoridade 
e tutela descendente, tantas têm sido 
as dores de cabeça que lhe têm dado 
nas reuniões partidárias, com muita 
exaltação interna, murros na mesa e 
demissões constantes. 
Com os códigos de conduta dos 
estatutos, as lideranças do partido 
estariam mais à vontade para escovar 
quem se pusesse no caminho ou 

contestasse as suas orientações. Quem 
põe em causa o rumo do partido só tem 
a porta de saída como destino: “Vão 
para o raio que os parta; rua daqui 
para fora!”, disse de forma prosaica 
numa assembleia plenária na Batalha o 
coordenador da Comissão de Ética, que 
assim demonstra bem o tipo de ética 
que o partido professa.
Imagine-se o que seria se noutro 
partido qualquer um dirigente dissesse 
semelhante coisa… Caía o Carmo e a 
Trindade e a imprensa não se calava, 
mas com o Chega e os seus desmandos 
tem havido uma estranha complacência 
entre muitos comentadores da nossa 
praça.
Não deixa se ser irónico que o Chega 
imponha nos estatutos aos seus 
militantes o dever de moderação, 
respeito e dignidade na linguagem 
verbal e escrita, em público e em 
privado, mas depois nas intervenções 
públicas, em reuniões políticas e 
debates parlamentares, não poupam na 
linguagem extremista, no moralismo 
e no justicialismo, sempre com muita 
teatralização, falsa indignação e 
manipulação à mistura, para parecer 
mais verdade. Sinais dos tempos 
perigosos em que vivemos, com os 
populismos em roda livre. 
Tão mais perigosos quanto abunda 
uma grande confusão ideológica, em 
que os velhos valores da esquerda 
e da direita tradicionais sofrem a 

erosão das novas correntes políticas, 
da desinformação, mas também dos 
ataques às instituições e às leis, tudo 
práticas recorrentes em partidos de 
extrema-direita, com os seus líderes 
a aparecerem muitas vezes como 
salvadores da pátria, como homens 
providenciais, sobretudo em tempos de 
crise e de incerteza como os atuais. 
André Ventura é um destes líderes 
que se acha insuflado por uma força 
messiânica e predestinado pela 
história, criando assim um culto da 
personalidade e mesmo algum grau 
de alucinação, de tal maneira que uma 
deputada do seu partido até viu nele as 
chagas de Cristo, um mártir com uma 
missão na terra.
Parece que para os lados da extrema-
direita ainda não perceberam que por 
mais que os séculos passem não surge 
do nevoeiro nenhum D. Sebastião nem 
está à vista nenhum Quinto Império.
A grande questão é que o Chega parece 
teimar em não querer democratizar 
o funcionamento do partido, porque 
depois de o TC ter considerado ilegais 
as alterações introduzidas aos estatutos 
no Congresso de Évora em 2020, o 
Congresso da Guarda de novembro de 
2021, afinal, não mudou nada. Por isso, 
por mais reprimendas que o partido 
receba, a sua verdadeira natureza não 
muda.

Encontros PNAID 2022

Evento promete atrair investidores
Entre os dias 15 e 17 de dezembro 
vai ter lugar no Centro Pastoral 
Paulo VI, em Fátima, mais uma 
edição dos Encontros do Programa 
Nacional de Apoio ao Investimento 
da Diáspora (PNAID), evento 
organizado pelo Secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas, Paulo 
Cafôfo, e pela Secretária de Estado 
do Desenvolvimento Regional, Isabel 
Ferreira.
A expetativa é que centenas de 
empresários portugueses radicados no 
estrangeiro participem.
De acordo com os organizadores, 
estes encontros têm o propósito 
de “fornecer informação sobre 
as políticas públicas nacionais a 
empresários portugueses que vivem 
no estrangeiro, interessados em 

investir em Portugal”.
Esta iniciativa visa também “dar a 
conhecer as oportunidades de negócio 
e as medidas de apoio ao investimento 
em Portugal”.

PROGRAMA ABRANGENTE
Durante os Encontros PNAID 2022, 
serão promovidas sessões plenárias, 
sessões de apresentação de ideias, 
projetos e soluções de investimento. 
Nas sessões temáticas será dado 
destaque aos setores da Agricultura 
e Agroalimentar, à Indústria 4.0 e 
Produção Avançada, ao Turismo e 
Sustentabilidade, ao Mar e Economia 
Azul, ao mundo Digital e da Saúde, 
bem como Ideias e Negócios nos 
Territórios do Interior.
Os Encontros PNAID 2022 são 

coorganizados pela Câmara Municipal 
de Ourém e pela Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo, 
em parceria com a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro.
Paulo Cafôfo destacou que o 
PNAID promove e abre “às nossas 
comunidades empreendedoras e 
fomentando o investimento interno e 
externo ao mesmo tempo que valoriza 
e aproxima a nossa diáspora”, sendo 
“uma oportunidade para estimular 
parcerias para as exportações e a 
internacionalização das empresas 
nacionais”.
“Uma oportunidade única para 
partilhar ideias e conhecer o potencial 
económico das comunidades 
portuguesas, quer no plano do 

investimento, da inovação e da criação 
de emprego, quer no plano do apoio 
à exportação de produtos nacionais 
para os países e regiões da Diáspora”, 
reforçou Cafôfo.
As inscrições podem ser realizadas 
pelo site: https://pnaid.mne.gov.pt/pt/



Dezembro 2022
Gazeta LusófonaOPINIÃO | INFORMAÇÃO32

Falkengasse 3 · Luzern · 076 327 81 09

Em Luzern Massagista Português
 Massagens  MetaCheck. Seu ADN. Sua dieta.
 Reflexologia.  Recovery Pump.
 Reconhecido pelas caixas de saúde.

Boas Festas

A quadra natalícia é um tempo 
especial para todos e, muito 
especialmente, para os portugueses 
que residem fora de Portugal. Desde 
logo, porque o Natal, é um momento 
de exaltação da família e dos seus 
valores, um momento de reencontro 
com os amigos, com as nossas 
terras de origem e com as seculares 
tradições associadas a esta época tão 
relevante para nós.
O Natal representa o valor medular 
da família, algo que para todos 
aqueles que tiveram de deixar o seu 
país é de extrema importância, pois 
é, muitas vezes, na segurança das 
suas famílias que muitos dos nossos 
compatriotas encontram a coragem 
para enfrentar as difi culdades do seu 
dia a dia.
O Natal é, para muitos de nós, 

› Carlos Gonçalves

a felicidade do reencontro ou a 
saudade que aumenta pela distância 
que não pode ser ultrapassada. É 
o apego às nossas mais enraizadas 
tradições e à memória das aldeias e 
cidades que deixámos em Portugal 
e, acima de tudo, é um momento 
de grande exaltação dos valores 
e da cultura portuguesa. É, sem 
qualquer dúvida, mais um dos planos 
de grande afi rmação das nossas 
comunidades que, mesmo fora do 
seu país, nunca esquecem a sua 
identidade lusitana mais profunda. 
Tal como digo há muito tempo, 
as comunidades portuguesas são 
a extensão natural do nosso país 
que de crise em crise viu as suas 
gentes a embarcar nessa grande 
aventura que é a emigração. Uma 
aventura que permite hoje a Portugal 
ter, nas gentes da emigração, um 
elemento fundamental da sua 
afi rmação externa ao mesmo 
tempo que continuam a assumir 
um papel de enorme relevância no 
desenvolvimento do país e dos seus 
territórios.
As Comunidades devem ser assim 
entendidas como um fator de 
engrandecimento de Portugal no 
mundo quer, no plano político, quer 
no plano económico, quer ainda no 
plano da língua e da cultura. Portugal 
não pode mais viver de costas 
viradas para a sua diáspora.  
Isso é por demais evidente, perante 

um mundo que vive dias difíceis e 
que se depara com novos desafi os 
que, por más razões, nos fazem 
lembrar dos episódios mais negros 
da história contemporânea, como foi 
o caso da Segunda Guerra Mundial e 
de toda a destruição por si gerada.
Após a pandemia que a todos 
mobilizou e que teve consequências 
que ainda não são tangíveis na sua 
totalidade, o continente europeu viu 
ressurgir mais um confl ito que, por 
efeito direto ou por causas colaterais, 
quebra equilíbrios geopolíticos 
consolidados e gera ondas de choque 
para os nossos países e economias. 
Naquilo que poucos conseguiram 
prever, vivemos hoje uma situação 
que quebrou um período de 
paz, segurança, estabilidade e 
desenvolvimento, que foi a grande 
conquista das democracias europeias.
Numa escala diferente, mas 
fundamental para o país e para os 
portugueses, convém salientar que no 
ano que agora fi nda, devido ao facto 
de termos tido eleições legislativas, 
o Governo criou as habituais 
expectativas “eleitorais” que, 
infelizmente, mais uma vez, estão a 
ser defraudadas.
Os problemas recorrentes que 
acompanham a relação das 
comunidades portuguesas com o 
seu país não só não se resolveram, 
como se agravaram, sendo o melhor 
exemplo a situação que vive a 

nossa rede Consular. Expectativas 
defraudadas porque, talvez como 
nunca, houve condições para fazer 
mais e melhor numa área cada vez 
mais periférica nas preocupações 
do Governo e, infelizmente, não me 
estou a referir à geografi a.
Os portugueses residentes no 
estrangeiro, ao anteciparem o ano 
de 2023, ambicionam apenas que os 
serviços do Estado no estrangeiro os 
possam servir de forma condigna, 
que a oferta do ensino de português 
seja uma efetiva realidade, que 
sejam reduzidos os constantes 
obstáculos de âmbito administrativo 
que limitam o investimento no 
nosso país e que, já agora, de uma 
vez por todas sejam realizadas 
as eleições para o Conselho das 
Comunidades Portuguesas. É tempo 
de acabar com esta situação ridícula 
de ver mandatos de quatro anos 
transformados em oito. Perante isso, 
é normal pensar que em Portugal não 
somos levados a sério!
Apesar dos enormes desafi os com 
que nos confrontamos, desejo que o 
ano que brevemente se inicia, seja 
um ano positivo para Portugal e para 
os portugueses. 
Um ano em que a paz regresse ao 
nosso continente e que os valores da 
democracia e da solidariedade sejam 
a bússola das nossas sociedades.
A todos desejo um Santo Natal e um 
próspero Ano Novo.

EUA, Açores e Madeira

SATA anuncia parceria com rede hoteleira

A SATA, Azores Airlines e SATA Air 
Açores, anunciou uma campanha 
conjunta com a Savoy Signature que 
visa “proporcionar uma experiência 
de viagem completa aos visitantes 
que se deslocam à Ilha da Madeira 
em voos operados pela SATA Azores 
Airlines”.

Segundo apurámos, esta parceria tem 
como objetivo “dinamizar a presença 
da companhia aérea junto do mercado 
norte-americano, em particular, no 
mercado nova iorquino, de onde 

partem voos semanais diretos da 
Azores Airlines com destino à Ilha da 
Madeira”.
A promoção estará em vigor de 1 
de dezembro a 30 de dezembro e 
pressupõe um desconto de 10% na 
tarifa adquirida no website da Azores 
Airlines e semelhante desconto 
associado para a aquisição de quarto 
no website da Savoy Signature. 
Em ambos os domínios, um código 
específi co assinala esta parceria.
Recordamos, que a Azores Airlines 
realiza voos diretos entre Nova 
Iorque e a Ilha da Madeira, ao longo 
de todo o ano. Para além desta 
ligação direta, a promoção está 
disponível para outras ligações aéreas 
cujo destino fi nal seja o Funchal. 
Nestas circunstâncias encontram-se 
as ligações provenientes de Boston 
e Toronto com destino aos Açores 

e que permitem voos de ligação 
operados pela SATA Air Açores 
com destino ao Funchal. Há cinco 

ligações semanais durante o inverno 
IATA 2023, entre Ponta Delgada e o 
Funchal.
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Descomplicando a Hipertensão Arterial-HTA... (parte 1)

Vamos falar de HTA. Este é o 1ª dos 5 textos
que visam deixar esta temática bem explicadinha!

“A Pressão Arterial (PA) é a força 
com que o sangue circula pelo 
interior das artérias no corpo. A 
Hipertensão Arterial (HTA) ocorre 
quando esta pressão se encontra 
elevada de forma crónica. A PA tem 
duas medidas: a pressão arterial 
sistólica ou “máxima” e a pressão 
arterial diastólica ou “mínima”. A 
primeira corresponde ao momento 
em que o coração contrai, enviando o 
sangue para todo o corpo. A segunda 
ocorre quando o coração relaxa para 
se voltar a encher de sangue.

› Ana Vieira
anapaulavbarge@gmail.com

Final de ano e muitos se empolgam 
quando recebem o subsídio de 
Natal e acabam por gastar todo o 
dinheiro de forma não planeada e, 
consequentemente, acabam por ter 
problemas financeiros. A pensar 
nisto, resolvi deixar aqui três dicas 
para utilizar de forma correta e 
estratégica o seu subsídio de Natal.
Então, prepare-se para apontar estas 
dicas que valem ouro!
Faça um planeamento. Aponte as 

Três dicas para utilizar o subsídio de Natal

› Ana Lúcia Carreira
Enfermeira especialista
em saúde comunitária e tuberculose

De acordo com vários estudos, 
estima-se que a nível da Europa, 
30-45% da população tem HTA e 
Portugal não é excepção a estes 
números. 
Na maioria dos casos (90%), 
não há uma causa conhecida 
para a HTA. Diz-se que a HTA 
é essencial ou primária. Noutras 
situações, é possível encontrar 
uma doença/condição associada 
que é a verdadeira causa da 
HTA. Neste caso estamos 
perante uma HTA secundária. 
São exemplos dessas doenças/
condições: a apneia do sono, a 
doença renal crónica, a síndrome 
de Cushing, o feocromocitoma, 
o hiperaldosteronismo primário, 
a coartação da aorta, a doença 
tiroideia e paratiroideia, a 
hipertensão renovascular, o uso de 
contraceptivos orais e a gravidez. A 
hereditariedade e a idade também 
são dois fatores a ter em atenção. 
Em geral quanto mais idosa for a 
pessoa, maior a probabilidade de 
desenvolver a HTA.
Os doentes com HTA têm um maior 
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risco de morte ou desenvolvimento 
de determinadas patologias, como 
a insuficiência cardíaca, acidentes 
vasculares cerebrais (AVC), enfarte 
do miocárdio, insuficiência renal, 
perda gradual da visão, esclerose 
das artérias, entre outros. A adopção 
de um estilo de vida saudável pode 
prevenir o aparecimento da doença 
e a sua detecção e acompanhamento 
precoces podem reduzir o risco de 
vir a desenvolver estas patologias.

COMO SE CLASSIFICA?
Considera-se que uma pessoa é 
hipertensa quando apresenta, em 
pelo menos duas ocasiões diferentes, 
a média da PA nas medições 
efetuadas com valores iguais ou 
superiores a PAS 140 mmHg e/
ou PAD 90mmHg, determinados 
por um profissional treinado e 
utilizando um aparelho calibrado 
e validado. Diz-se que uma pessoa 
tem valores de PA normais, quando 
apresenta ambos os valores abaixo 
de 130/85mmHg. Para valores entre 
130-139mmHg de PA sistólica e/ou 
85-89mmHg de PA diastólica, diz-se 

que os valores são normais-altos e, 
portanto, essa pessoa apresenta um 
maior risco de vir a ter HTA.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
Regra geral, a HTA não provoca 
quaisquer sintomas nos primeiros 
anos de doença. Nalguns casos, 
pode manifestar-se através de 
sintomas como cefaleias, tonturas, 
mal-estar difuso, visão desfocada, 
dor no peito ou sensação de falta 
de ar, sintomas estes que são 
comuns a muitas outras doenças. 
Contudo, com o passar dos anos, 
a PA elevada acaba por lesar os 
vasos sanguíneos e alguns órgãos 
vitais (cérebro, coração, rins) 
podendo provocar alguns sinais e 
sintomas relacionados com estas 
complicações.”
No próximo número damos 
continuidade a este tema tão 
importante de Saúde Pública.
Até lá, os meus mais sinceros votos 
de Bom Natal e um Feliz Ano Novo 
cheios de Saúde!

In Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão

suas prioridades e reserve o valor do 
subsídio em três partes:

1) A primeira parte deve servir para 
colocar a sua vida financeira em 
ordem, quitando as dívidas. Caso 
não consiga quitar todas, pague as 
de menor valor e liquide-as sempre 
pedindo desconto, pois o pagamento 
será à vista e em dinheiro. O que 
não for possível quitar, deixe para 
uma outra oportunidade. Faça um 
planeamento criando uma reserva de 
quitação de dívidas;

2) A segunda parte é para começar 
uma reserva de segurança e/ou para 
pagar as contas de início de ano, 
como os impostos;

3) A terceira parte, e não menos 
importante, é para gastar consigo 
mesmo! É hora de se presentar, mas 
lembre-se de pesquisar preço, pedir 
desconto e pagar à vista a prenda de 
Natal. Evite pagar em parcelas e criar 

novas dívidas.

Vale a pena também investir em 
conhecimento, isso mesmo! Pagar 
aquele curso que vai proporcionar 
uma renda extra ou que vai gerar 
melhor colocação no mercado de 

trabalho ou aquela promoção no seu 
emprego. Afinal, o investimento que 
mais rende juros é o investimento em 
conhecimento.
Use o seu subsídio de Natal com 
sabedoria e planeamento! 
Gostou das dicas?
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Nathalie Afonso: uma artista plástica 
lusodescendente inspirada na cultura portuguesa

› Daniel Bastos

No decurso dos últimos anos 
têm sido cada vez mais os 
lusodescendentes, que no seio da 
diáspora em redor do mundo, se têm 
destacado em diversos domínios 
culturais, muitos deles tendo como 
fonte de inspiração as raízes culturais 
portuguesas.
Um desses exemplos paradigmáticos 
encontra-se plasmado no percurso 
de vida e artístico de Nathalie 
Afonso, uma talentosa pintora 
lusodescendente, que nasceu em 
Vichy, um burgo localizado no centro 
da França, e que desde os anos 70 
passou a residir com os pais, ele 
natural de Almeida e ela da Póvoa do 
Varzim, na região parisiense.
Tendo estudado na prestigiada 
École Boulle, uma escola de artes 
aplicadas, arquitetura de interior 
e designer, em Paris 12, a obra de 
Nathalie Afonso, detentora de um 
trajeto eclético que abarca desde 
viagens formativas nos Estados 
Unidos, Canadá e Itália, terra natal 
do marido, até a uma experiência 
profi ssional na construção civil em 

Portugal, consta de variadas coleções 
particulares e ofi ciais.
Obras que vão desde a pintura, 
conceção de mobiliário ou esculturas 
geradas no seu atelier, na região 
parisiense, e que é possível encontrar 
em várias autarquias francesas, como 
por exemplo na Mairie de Paris, na 
Marie de Créteil ou na Mairie de 
Villeneuve St Georges, onde tem 
uma escultura numa rotunda perto do 
hospital. 
Uma das características marcantes da 
sua profícua obra é indubitavelmente 
a predileção que nutre pela cultura 
portuguesa, denominador comum 
presente nos seus diversos trabalhos. 
Ainda recentemente, Nathalie Afonso 
inaugurou na Mairie de Paris 7, uma 
exposição de aguarelas intitulada 
“Lusitânia”, inteiramente dedicada às 
tradições portuguesas, mas com um 
toque de modernidade.
A mais recente exposição da artista 
plástica lusodescendente foi ainda 
enriquecida com o lançamento 
de um livro de arte, com edição 
limitada, assente nas reproduções das 
obras apresentadas na exposição, e 
intitulado “Du Nord au Sud, Portugal 
mon amour”.
O currículo artístico de Nathalie 
Afonso, que tem construído uma 
singular obra devotada à cultura 
portuguesa, concorreu decisivamente 
para que no passado mês de 
outubro, a artista plástica tenha 
sido distinguida com a Medalha 
de Vermeil da Academia Francesa 

das Artes, Ciências e Letras. A 
cerimónia de distinção promovida 
pela academia francesa, que foi 
fundada em 1915 e anualmente 
laureia personalidades de todas 
as nacionalidades que se tenham 
destacado nos campos artístico, 
literário e científi co, constituiu, 

mais um importante marco de 
reconhecimento de uma das 
mais eminentes artistas plásticas 
lusodescendentes, afamada pelo seu 
estilo pictórico criativo, moderno e 
apaixonado pela cultura da Pátria de 
Camões.

O valor dos portugueses na Suíça

O momento da chegada é sempre a 
parte que nós achamos ser a mais 
difícil. Acredito que nem sempre. 
Pois quando chegámos à Suíça, 
parece que o nosso corpo aterra em 

um planeta diferente. Parece que 
todos os nossos valores são perdidos. 
Parece que o que aprendemos deixa 
de fazer sentido. Parece que o 
nosso espírito estranha toda aquela 
energia. Talvez seja assim. Todos 
estes sentimentos são vividos, ainda 
que inconscientemente, por quem cá 
chega. Todos se sentem diminuídos, 
quase todos se sentem analfabetos, e 
muitos se sentem deslocados. 
Claro que quem toma a decisão 
de ir viver em outro país também 
sabe que isso acarreta um par de 
consequências, mas a realidade 
mesmo, é só sentida quando os 
nossos pés pisam em território 
suíço. Quando a nossa mente tem 
de aprender a pensar noutra língua. 

› Sandra Weber
Escritora
e Terapeuta de Reiki

Quando recebemos um documento de 
identifi cação que nem nós próprios 
sabemos se nos pertence. Além do 
nosso nome e data de nascimento, 
todo o resto é-nos dado de origem, de 
forma estranha à nossa consciência. 
Se pensarmos que somos UM todo 
neste Universo, então será fácil 
perceber que pertencemos a qualquer 
lugar, onde nós quisermos estar. 
Onde estivermos bem e onde formos 
bem tratados. E esta é a parte boa 
da nossa estadia na Suíça. Somos 
um povo que é valorizado pelo seu 
trabalho. Somos um povo que é 
respeitado pela sua cultura. Somos 
um povo que é amado pela sua 
hospitalidade. Somos um povo que 
é requisitado para trabalhar, pela sua 

capacidade de fazer tudo, pela sua 
fl exibilidade, pela coragem de ir mais 
além, pela seriedade com que mexe 
em tudo o que não lhe pertence. 
Enfi m, acredito que podemos ter 
orgulho pelo valor que nos é dado, 
tanto na Suíça, como em qualquer 
parte do mundo. Podemos ter orgulho 
por todas as conquistas que fazemos 
dentro e fora de Portugal. 
Os suíços são um povo que venera 
os portugueses por todas as suas 
qualidades apresentadas em qualquer 
ramo e actividade. Acredito que 
muitos portugueses já não vivem na 
Suíça por uma questão económica, 
senão pela qualidade de vida que se 
habituaram a ter neste país que nos 
acolhe de braços abertos.
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Cônsul-Geral de Portugal em Zurique

Missa em memória
de Paulo Maia e Silva
Foi celebrada no dia 27 de novembro, 
na Igreja de St. Félix e Regula, 
localizada em Hardstrasse, Zurique, 
a Missa do 30.º Dia, em memória 
do Cônsul-Geral de Portugal em 
Zurique, Conselheiro de Embaixada, 
Paulo Maia e Silva, que faleceu no 
dia 27 de outubro, vítima de doença 
prolongada e que desempenhava 
funções na Suíça desde o dia 7 de 
setembro de 2018, como noticiou o 
Gazeta Lusófona na edição anterior.
A cerimónia religiosa foi celebrada 
pelo Padre Luís Varandas.
Das várias intervenções é de destacar 
a do Embaixador de Portugal em 
Berna, Júlio Vilela.
Todavia, a Embaixada de Portugal 
em Berna, em nota informativa, 
fez questão de agradecer a todos 
os que marcaram presença nesta 
homenagem “à saudosa memória do 
Senhor Cônsul-Geral de Portugal em 
Zurique”.
A intervenção musical foi da 

O “Projeto Mães pelo Mundo” 
faz parte agora do quadro de 
associados da União das Associações 
Brasileiras na Suíça e Liechtenstein 
(UNABRAS). Esta iniciativa foi 
criada por Amanda Soares, cidadã 
brasileira, pediatra há oito anos e 
que alega acreditar que “com amor, 
podemos transformar vidas”.
Este projeto procura privilegiar mães 
que falam a língua portuguesa.
“Amanda teve contacto com muitas 
mães no âmbito do seu trabalho e 
percebeu que muitas dessas mulheres 
relatavam que esqueceram de si 
mesmas ao exercerem o papel de 
mãe, descuidando do seu lado 
mulher, companheira e trabalhadora”, 
comentaram os responsáveis pela 
UNABRAS.
“Hoje, Amanda também é mãe, vive 
na Suíça e percebe a importância 
de as mulheres imigrantes estarem 

inseridas numa rede de apoio para 
que possam vivenciar o processo 
de imigração e de maternidade 
com mais leveza”, disseram estas 
mesmas fontes, que sublinharam 
que, “nos encontros, as mães 
aprendem ferramentas para promover 
momentos de autocuidado e de 
melhoria na relação com a família”.
Segundo apurámos, este projeto 
conta com a participação da pediatra 
e de profissionais com formação em 
constelação familiar e reiki.
“Toda mãe merece ser cuidada, 
amparada e acolhida”, finalizou a 
UNABRAS.

responsabilidade dos músicos João 
Santos (maestro), Filipa Nunes 
(clarinete), Marta Patrocínio 
(pianista), Inês Castro (flauta), 
Rodrigo Carreto (tenor) e João Pedro 
Martins (tenor), assim como uma 
soprano suíça.

“Projeto Mães pelo Mundo”

UNABRAS incorpora 
associada que valoriza
as mulheres
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“O jornalismo é dar a perceber”

Maurine Mercier correspondente de guerra
na Ucrânia recebe o prémio Jean Dumur

› Clément Puippe 

No nosso papel de informar, 
gostamos às vezes de destacar 
o trabalho notável de outros 
jornalistas que dedicam a sua 
existência  a informar, pondo em 
risco a sua própria vida.

É o caso dos jornalistas de guerra.  
Tivemos a oportunidade de seguir o 
trabalho de uma jornalista canadiana 
e suíça, Maurine Mercier, que 
recebeu em Genebra, dia 11 de 
novembro, o prémio Jean Dumur, 
que recompensa os melhores 
jornalistas da Suíça francesa, 

Maior importância e dimensão política
ao Conselho das Comunidades

› José Cesário
Coordenador do Secretariado 
do PSD para as Comunidades 
Portuguesas

Para o Partido Social Democrata 
(PSD), o Conselho das Comunidades 
Portuguesas foi sempre encarado 
como um órgão político determinante 
para a eficácia da relação entre 
Portugal e as Comunidades 
Portuguesas no estrangeiro.
Por isso, cansados dos sucessivos 
adiamentos e promessas do atual 
governo e do Grupo Parlamentar 
do Partido Socialista, relativamente 
à marcação das eleições para este 
órgão e à apresentação de uma 
iniciativa legislativa sobre esta 
matéria, decidimos avançar com o 
Projeto de Lei N.º 377/XV/1.ª, que 

prevê a segunda alteração da lei 
n.º 66-a/2007, de 11 de dezembro, 
que define as competências, modo 
de organização e funcionamento 
do conselho das comunidades 
portuguesas.
Sinceramente, estamos fartos de 
tanta irresponsabilidade por parte 
do partido do Governo em Portugal, 
que, cada vez mais, parece olhar 
para a área das Comunidades como 
um setor sem importância e políticas 
adequadas.
Esta nossa iniciativa legislativa 
pretende dar maior importância e 
dimensão política ao Conselho das 

Comunidades, tornando obrigatória 
a sua consulta em certas matérias, 
procurando criar condições para o 
avanço de uma experiência de voto 
eletrónico nas próximas eleições 
deste órgão, tornando o Plenário 
mais visível com reuniões anuais, 
procurando garantir mais condições 
de trabalho aos conselheiros e aos 
seus órgãos, entre outras matérias.
Assim, espero que este processo 
tenha o adequado desenvolvimento.

após  de obter alguns dias antes o 
prémio Bayeux dos correspondentes 
de guerra na categoria rádio, um 
prémio atribuído em França por um 
júri internacional. Foi a primeira 
vez que um profissional da imprensa 
suíça recebeu  tal prémio.
Nas reportagens de Maurine Mercier 
sentimos uma humanidade profunda 
com as pessoas entrevistadas e 
imensa  empatia. Maurine Mercier 
explicou que trabalha muitas vezes 
sozinha com um tradutor/contacto 
local e evita os ajuntamentos de 
jornalistas que passam alguns dias 
no terreno e voltam logo a seguir. 
Esta jornalista tenta primeiro 

avaliar a situação, dá-se tempo e 
dá tempo às pessoas muitas vezes 
traumatizadas para testemunhar. As 
pessoas vítimas de violências num 
país em guerra precisam de uma 
escuta ativa, atenta e respeitosa . 
Não quer  forçar nada. 
Maurine Mercier que tinha feito 
reportagens de guerra na Líbia, 
com mulheres vítimas de violação, 
conseguiu também enfrentar e 
testemunhar em Boutcha na Ucrânia 
os crimes de guerra cometidos, 
numas situações parecidas e muito 
duras. 
Residente em Túnis, Maurine 
Mercier decidiu agora mudar-se para 

Kiev, para estar junto deste povo e 
continuar o seu magnifico trabalho 
de jornalista para ouvir, testemunhar 
e explicar o inexplicável. Uma 
missão de serviço público, de 
serviço pela democracia. 
Ao  ver a morte e a desumanidade 
tão perto, Maurine Mercier 
consegue transmitir-nos  a realidade 
e os factos para não esquecer mos 
o mundo onde estamos inseridos e 
a importância e a fragilidade da paz 
e da vida. Valores essenciais que 
nunca devem ser esquecidas. “La 
vie, il faut la bouffer”, é o seu lema. 
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Angra do Heroísmo, ilha Terceira, com prefácio de Adélio Amaro, diretor do Gazeta Lusófona

Ígor Lopes volta a apresentar livro nos Açores
O jornalista e escritor luso-brasileiro 
Ígor Lopes vai voltar aos Açores em 
dezembro para apresentar o livro-
reportagem: “Açores em Cores – 
Belezas, Contornos e Potencialidades”, 
que leva o selo da editora “Present 
Celebration”.

O Auditório do Museu de Angra do 
Heroísmo, na ilha Terceira, será palco, 
no dia 11 de dezembro, pelas 17h, 
do evento de apresentação da obra, 
que conta com o apoio do Governo 
açoriano, por meio da Direção Regional 
das Comunidades. O livro vai ser 
apresentado pelo autor e por Claudine 
Lourenço, jornalista e apresentadora 
radicada na ilha Terceira há vários 
anos e referência entre a comunidade 
brasileira na ilha e na região.
O objetivo central do livro, de acordo 
com Ígor Lopes, que é também 
coordenador de redação do Gazeta 
Lusófona, é “revelar detalhes que 
brasileiros, lusodescendentes e 
açordescendentes devem conhecer 
sobre o Arquipélago”. Ao longo de 
226 páginas, recheadas de entrevistas 
e fotografias, o autor leva-nos a 
conhecer pontos específicos sobre as 
nove ilhas açorianas, deixando claro 
que “os Açores são um bom lugar para 
viver, trabalhar, investir, estudar ou, 
simplesmente, desfrutar de locais de 
tirar o fôlego”.
O conteúdo está centrado no formato 
pergunta-resposta, onde especialistas 
em diversos segmentos nos Açores, no 
âmbito público e privado, falam sobre 
variados temas de promoção das ilhas.

O prefácio do livro é de Adélio Amaro, 
escritor, presidente do Centro do 
Património da Estremadura, idealizador 
do projeto BibliRuralis e diretor do 
Gazeta Lusófona. O posfácio é assinado 
por Beatriz H. Ramos Amaral, escritora 
e Mestre em Literatura e Crítica 
Literária. Ricardo Alexandre, diretor-
adjunto da TSF Rádio Notícias, de 
Portugal, escreveu sobre Ígor Lopes.
A obra já foi lançada no Brasil, nas 
cidades do Rio de Janeiro, São Paulo 
e Belo Horizonte, onde reuniu um 
grande público, e passou também pelo 
Fundão, Porto, Lisboa e Ponta Delgada. 
Agora, chegou a vez de os terceirenses 
conhecerem o resultado de dois anos de 
trabalho literário e de investigação.
A obra está a venda através das redes 

sociais do autor ou por encomenda 
direta via e-mail: igorpereiralopes@
gmail.com com entrega em todo o 
mundo.

QUEM É ÍGOR LOPES?
Ígor Lopes é jornalista, escritor e 
social media. É CEO da Agência 
Incomparáveis, Doutorando em 
Ciências da Comunicação pela 
Universidade da Beira Interior; Mestre 
em Comunicação e Jornalismo pela 
Universidade de Coimbra; Licenciado 
em Comunicação Social, na vertente 
Jornalismo, no Rio de Janeiro, pela 
FACHA; Possui especialização 
em Gestão de Redes Sociais e 
Comunidades para Jornalistas pela 
Universidade de Guadalajara, México. 

Atua para agências de notícias e meios 
de comunicação onde há Diáspora 
portuguesa e comunidade luso-
brasileira.
É autor dos livros-reportagem “Maria 
Alcina, a força infinita do Fado” (2016), 
“Casa do Distrito de Viseu: 50 anos 
de dedicação à cultura portuguesa no 
Rio de Janeiro” (2016) e “Rancho 
Folclórico Maria da Fonte da Casa do 
Minho do Rio de Janeiro - A jornada do 
grupo português que valoriza a cultura 
minhota no Brasil desde 1954” (2019); 
e “Festas d’Agonia - Viana do Castelo 
- Para Brasileiros e Lusodescendentes” 
(2021).
Recebeu das mãos do presidente da 
Sociedade Brasileira de Heráldica e 
Humanística, Dom Galdino Cocchiaro, 
no dia 15 de outubro, a “Comenda 
da Ordem Nacional do Mérito do 
Empreendedor Visconde de Mauá”, 
título oficializado como “Honraria 
Oficial do Município de Mauá” e pelo 
Governo da República do Brasil, através 
do Ministério da Educação e Cultura, 
com o apoio da Secretaria de Estado 
da Justiça e Defesa da Cidadania do 
Governo de São Paulo. Nesta mesma 
oportunidade, o escritor foi ainda 
empossado como “Chanceler”, com 
atuação internacional, “tendo como 
objetivo central atuar na aproximação 
entre Brasil e Portugal”.
É membro de várias Academias o 
Brasil, em Portugal e na Guiné-Bissau 
(ALAB). Foi condecorado no Brasil e 
em Portugal com medalhas, diplomas e 
comendas por diversas instituições.

Colunista do Gazeta Lusófona

João Morgado recebe prémio internacional
O escritor João Morgado recebeu 
o “Prémio Embaixadores” que visa 
“premiar brasileiros e portugueses 
que promovem a cultura e o 
empreendedorismo”. A cerimónia 
teve lugar dia 7 de dezembro na 
Casa da América Latina, em Lisboa.

Segundo apurámos, este prémio é 
uma iniciativa da revista RADAR 
(EUA) que começou por destacar 
os brasileiros que eram verdadeiros 
embaixadores do seu país nos 
Estados Unidos. Desde 2018, a 
iniciativa chegou também à Europa, 
laureando os brasileiros em destaque 
no velho continente.

De acordo com a organização do 
certame, João Morgado recebeu este 
prémio por ser um “premiado escritor 
português com fortes relações com o 
Brasil”. Morgado é autor do romance 
biográfico de Pedro Álvares Cabral 
– “Vera Cruz”, foi distinguido com 
a Grã-Cruz da Ordem do Mérito 
Cívico e Cultural, oficializada pela 
República Federativa do Brasil, 
recebeu ainda o Troféu “Cristo 
Redentor” pelo seu trabalho em prol 
da cultura luso-brasileira, entregue 
pela Academia de Letras e Artes de 
Paranapuã (ALAP) – Rio de Janeiro.
Este autor conta com uma vasta obra 
publicada entre romances históricos 

e contemporâneos, contos e poesia. 
Recebeu nove prémios literários. 
Recentemente, esteve na Indonésia 
a apresentar um novo trabalho no 
âmbito de um renomado festival 
literário.
Atualmente, assume as funções da 
Casa do Brasil – Terras de Cabral, 
com sede em Portugal, e tem uma 
coluna sobre história no programa 
“Assim é Portugal”, na TV Max, Rio 
de Janeiro. Morgado está a editar 
obras inéditas que serão apresentadas 
no final deste ano e em 2023.
Na próxima edição do Gazeta 
Lusófona traremos mais informações 
sobre esta premiação.
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Dalma Nascimento,
Rio de Janeiro, Brasil
Esse terrível vírus COVID-19 impediu-
me de ir a Portugal, viagem programada 
pelo meu neto Leon para maio de 
2021. Primeiro, iríamos ao Algarve, 
de onde, no passado quinhentista, 
os navegantes lusos partiram para as 
descobertas de além-mar. Encantada 
com Um dia chegarei a Sagres, livro da 
grande escritora Nélida Piñon, desejava 
também chegar a Sagres.
Pelo imaginário, viajaria ao século 
XVI e assistiria à apoteótica partida dos que enfrentariam a Grande Viagem – 
talvez a do ‘Nunca Mais’. E ouviria, “de experiência feito”, a voz do Velho do 
Restelo: “Ó glória de mandar, ó vã cobiça / Desta vaidade, a quem chamamos 
Fama! / Ó fraudulento gosto, que se atiça”...
Em Lisboa, visitaria amigos. Primeiro, a jornalista Dyandreia Portugal, 
timoneira de concretas caravelas de sonhos a navegar, com velas enfunadas, 
pelo mundo lusófono. Também lá, tinha um encontro marcado, com um grande 
amigo, culto escritor português, para 20 de abril de 2021. Nossa reunião seria 
junto à estátua de Fernando Pessoa, no “Café A Brasileira” (...)

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” (XII)

Daniel Blume, Maranhão, Brasil

Putrefação
Uma rosa anteontem vermelha
apodrece em minha cômoda
  no copo d’água salobra
antes translúcido,
diante das grades
do Hospital Santa Marta
de onde moribundos
  não me acenam.

Dalma Braune Portugal do Nascimento é Mestra e Doutora pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professora aposentada de 
Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFRJ. 
Ex-professora da Universidade de Brasília e da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Pesquisadora Associada ao Centro de Estudos Afrânio 
Coutinho da Faculdade de Letras da UFRJ. Realizou projeto de pesquisa 
para a Biblioteca Nacional sobre toda a obra de Nélida Piñon, daí surgindo 
três livros editados e mais dois a sair. Publicações no estrangeiro: França, 
Estados Unidos. Portugal, Espanha, Galícia. Intelectual do Ano de 2019, 
outorgado pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura
e Ciência. A Rosa de Píndaro, estatueta concedida pela União Brasileira 
dos Escritores do Rio de Janeiro, em 2017. Medalha 60 Anos e Benemérita 
da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil – AJEB. Membro de 
6 Academias Culturais. 14 livros publicados, sendo o último: “Charles 
Baudelaire: um avatar da lírica moderna no trânsito da existência em 
transe”.

Brasileiro de São Luís do Maranhão, 
nascido em 27.10.77. Escritor 
traduzido para o espanhol, francês 
e italiano. Membro do Pen Clube do 
Brasil, da Academia Internacional de 
Cultura, e da Academia de Letras e 
Música do Brasil. Titular da Cadeira 
n. 15 da Academia Ludovicense de 
Letras. Autor dos livros de poemas 
Inicial, Penal, Resposta ao terno 
e, agora, Delações. É advogado, 
procurador do Estado do Maranhão, 
membro efetivo do Instituto dos
Advogados Brasileiros, conselheiro 
federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil e ex-juiz eleitoral. Cursou 
Direito na Universidade Federal do 
Maranhão, além de Harmonização do
Direito na Europa e o papel da 
Advocacia Pública, na Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata 
(Roma II – Itália). Doutorando em 
Direito pela Universidade Autónoma 
de Lisboa. Autor do livro Natureza 
Jurídica das Decisões dos Tribunais 
de Contas. Coautor de Aspectos
Polêmicos do Direito Constitucional 
Luso-Brasileiro, e de Aspectos 
Polêmicos do Direito Penal 
LusoBrasileiro.

Debora Pio, Atenas, Grécia

Curvas
Deparo-me com a curva.
Não há como evitá-la, uma 
vez que não desejo retornar. 
Foram 45 noites e 45 dias 
sem descanso, foram muitas 
subidas e descidas e também
muitas curvas. Mas esta, 
agora, era diferente. Surgira 
numa noite sem lua, sem 
vento, sem lobo.
Quando tive sede e já não 
acreditava que houvesse 
água, tua mão surgiu e 
umedeceu meus lábios. E 
de repente essa curva a me 
lembrar que não posso voltar e que não mais te verei. Teu papel em minha 
vida foi me salvar da sede num momento determinado – e, naquelas gotas 
de água, depositei sonhos e estrelas que ainda trazia escondidos nas dobras
do meu bolso diminuto.
Esse caminho é o meu caminho. E cada vez mais tenho certeza de 
que só cabe um de cada vez em cada caminho... no meu é assim... há 
encruzilhadas onde encontramos pessoas, do bem, do mal, indiferentes...
lúcidos ou cegos de todos os sentidos.
A música que tanto me embriaga ninguém mais a ouve como eu... 
portanto, somente eu posso embriagar-me assim. (...)

Formada em Letras e Linguística pela USP – Universidade de São Paulo, 
com pósgraduação em Semiótica e Linguística Geral, também pela USP. 
Vive há vinte anos em Atenas, Grécia, onde leciona Português Língua 
Estrangeira e Português Língua de Herança. Escreve contos e poemas 
desde a infância, tendo publicações na Itália, Suíça, Alemanha, Portugal.
Foi Membro da Academia Juvenil de Letras “Monteiro Lobato”, em São 
Paulo, tendo sido também membro do grupo de Teatro Infantil Monteiro 
Lobato (TIMOL). Em 2018, recebeu Menção Honrosa no Prêmio Mundial 
de Poesia Nosside. Recebeu Menção Honrosa no 5.º Festival de Poesia de 
Lisboa em 2020. Teve contos selecionados para publicação nas 1ª, 2ª.
e 4ª. Antologias BrasilItália, concursos organizados oficialmente pelo 
Consulado da Itália em São Paulo, juntamente com o COMITES. Membro 
da REBRA.
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Juliana Torres Martins

O Portugal rural dos meus avós, 
bisavós e antecessores é a marca 
que guardo na minha memória. E, 
provavelmente é a que tem consigo, 
também.
Aprendi, desde cedo, que a roupa se 
lavava na ribeira, que as batatas eram 
plantadas e o excedente, vendido.
Enfim, todas as características da 
vida no campo.
Mas, ao crescer na megalópole e 
maior cidade do hemisfério Sul, São 
Paulo, Brasil, vivi uma realidade 
oposta.
Máquinas lavam roupas. 
Alimentos compram-se, não se 

plantam!
Sem ribeira por perto, sem campos, 
sem ovelhas ou cabras.
Tudo é comércio. É necessário 
dinheiro para qualquer ação.
Porém, em 2022, os estudos e 
a realidade que nos cercam em 
todos os continentes nos convidam 
a retornar à vida rural, a nos 
conectarmos com a natureza para 
termos consciência de onde estamos 
e para onde vamos.
Falar em reforma agrária, em cultivo 
de alimentos é o que há de mais 
presente e urgente nos estudos 
académicos ambientais, sobretudo, 
quando o assunto é segurança 
alimentar. Em diversos países, o 
número de doenças crónicas cresce 
com o passar dos anos em função do 
aumento do consumo de alimentos 
ultra processados.
Todos precisamos ter acesso à terra, 
à aldeia.
É o que há de mais moderno!
A ONU já nos alerta há anos, e, 
recentemente, publicou o Relatório 
Nossa Agenda Comum, com 
a necessidade desse resgate às 

As nossas origens e o nosso futuro em comum
nossas origens, à nossa consciência 
ambiental, que é intrínseca a todo ser 
humano, mas que se encontra, por 
vezes, mascarada.
Afinal, não dormimos mais ao relento 
apara guardar o feno, não vemos as 
estrelas como parte de nós, dormimos 
sob cimento e tijolos.
Há esperança?
Sim. E posso provar.
O número de defensores jurídicos 
ambientais parece aumentar. As 
novas gerações já se vislumbram 
com essa carreira.
Dias atrás, o colega advogado que 
atua comigo em trabalhos voluntários 
na OAB-SP, disseminando 
conhecimento a jovens nas escolas 
públicas, me confessou que a sua 
filha, pré-adolescente, não quer 
seguir a careira do Pai, Advogado 
Digital, mas, sim, quer se tornar uma 
Advogada Ambientalista.
Aqui em casa, assisto à minha 
sobrinha cuidar das suas plantas 
num apartamento e querer vestir 
uma camisola com mensagens que 
incentivam a vida na aldeia e a 
importância de todos os elementos 

naturais que a compõem.
Terra. Liberdade: é a mensagem na 
camisola, comercializada por um 
movimentado comércio eletrónico. 
Os seus empregados trabalham até 
aos finais de semana para dar conta 
de tantos pedidos.
É só uma camisola, mas, no futuro, 
pode ser uma horta, uma quinta.
A mensagem expressa o direito à 
vida digna, ao alimento, à liberdade 
de trabalhar e conquistar a sua 
sobrevivência.
E, assim, vamos chegar às festas de 
Natal com essa esperança de juntar 
as nossas origens ao nosso futuro: 
respeito e valorização à vida com a 
natureza, os seus serviços, os seus 
presentes.
Por aqui, neste país tropical, não 
temos mais um castanheiro ou 
ovelhas, mas temos uma samambaia, 
um alecrim para plantar, um gato 
para cuidar e para nos movimentar 
ao nosso centro à aldeia, onde ainda 
corre o nosso sangue, os nossos 
sonhos e os nossos corações.
Bom Natal a todos.
Trago notícias.

Quando o senhor rey dom Manoel 
edeficou o sumptuozo templo de Santa 
Maria Madalena, deichou-lhe para seus 
reparos, e concertos hum direito real, 
que vinha a importar sincoenta mil reis 
avultada mercê para aquelle tempo.
Quando se edificou o convento 
dos Franciscanos tinhão outro, que 
dezampararão hum quarto de legua 
distante da villa <de> que hoje se 
descobrem os vestigios com o nome de 
Sam Francisco Velho.
Teve esta villa outras igrejas, que com 
a nova fortificação guerras, e decurso 
do tempo se demolirão como forão: 
Nossa Senhora da Graça; Sam Lazaro; 
Sam Pedro Sam Sebastião; Sam 
Bartholomeu; e Sagrado Calvario, que 
deo o nome à porta do muro naquelle 
sitio: as outras deicharão os seus nomes 

Memórias Paroquiais de Olivença: 1758 (XVI) 
a outras tantas ruas na villa. No campo 
se arruinarão a de Santo Andre e São 
Gil; hoje as que existem no campo são: 
Santo Amaro: Sam Lourenço: e Santa 
Catherina, com grande assistencia de 
devottos. 
Muntas historias, e a tradição suppoem 
Olivença edificada pelos Elvicios, 
que depois de edificarem Elvas, e 
serem naquelle territorio poderozos 
passarão o Guadiana, e povoarão 
Olivença; chamada: Pero Elvence, 
que o tempo corrompeo em: Olivença: 
afirmão outros, que nunca vencerão 
em guerra os outros povos a este, e que 
ao depois os romanos lhes chamarão: 
olimvincens: sendo a oppinião mais 
certa, que a etimologia de seu nome 
procedeo dos muntos, e espesos 
olivais, que lhe cobrião o terreno, 
naquelle tempo, o que se verifica pellas 
armas da villa que sam hum castello, 
e huma oliveyra. [p.253] O muro que 
ao prezente tem Olivença he já quinto, 
porque o primeiro foy o do castello 
em que está agora a torre grande; o 
segundo o quadrado de quatro portas 
com torres a cada porta; o terceiro o 
mayor que este he de sinco portas, de 
que se conhecem vestígios; o quarto, 
o que lhe mandou lançar o senhor rey 
dom Manoel, e tendo-se cercado os 
dois bairros chamados os arrabaldes de 

› Vasco Jorge Rosa Silva
Investigador

Sam Sebastião e Santa Anna morrendo 
então o ditto senhor, se suspendeo 
a obra; o quinto o muro moderno, 
que prezentemente a cerca edificado 
pello senhor rey dom João quarto, 
continuado pelo senhor rey dom Pedro 
segundo; aperfeiçoado pello senhor rey 
dom João quinto. 
O convento dos franciscanos foy 
começado a fundar oito annos depois, 
que Felipe segundo tomou posse de 
Portugal por licença do padroeiro 
Nuno alvares Pereyra dessendente dos 
duques de Cadaval, que deo licença, 
que se vendece o outro para se edificar 
este, que se concluio na hera de mil, 
quinhentos, noventa, e quatro e o 
de Sam Francisco Velho tinha sido 
fundado pello duque de Bragança 
Fernando primeiro na hera de mil, 
quinhentos, veja-ce frey Hieronimo 
de Belem na Coronica Franciscana 
que diz sobre o ponto todas as 
particularidades.
Reposta ao primeiro interrogatório 
dos que perguntão pelas serras. 
Chama-ce a unica serra, que ha no 
termo de Olivença: ser[p.254]ra de 
Olor deichando compriender ser a 
etimologia deste nome a fragancia 
das suas flores, explicada por Olor no 
idioma castilhano, sendo esta serra 
nos séculos anteriores do dominio de 

Hespanha.
Reposta ao segundo.
He pequena; tem de noroeste a sueste 
huma legoa, outra de nordeste a sueste; 
está toda em Portugal, comdiz com 
Hespanha desde sueste a sual , e pellos 
outros lados com este reyno.
Reposta ao terceiro.
Tem dous valles, e tres combros, fora 
quebradas pequenas, e cabeços. Do[s] 
dous valles o primeiro, aguas vertentes 
para Olivença fazendo cara a noroeste 
e a norte, chama-ce Valle do Gral: tem 
huma perene fonte de agua liquida, e 
suave, que a natureza abortou em viva 
rocha chamada tambem do Gral: pella 
formada rotura na penha. Outro valle 
para o coração da serra, chama-se Val 
de Olor: a tres, eminencias não tem 
nome individual.
Resposta ao quarto.
Não nascem rios nella, só tem algumas 
voragens da condução das aguas da 
chuva, sem manancial nativo.
Reposta ao quinto.
Não tem villas, nem aldeas dentro, 
nem nas abas, fraldas, ou confins, mais 
que duas das freguezias, que em seu 
lugar dicemos, a de Sam Jorge de Olor; 
e a de Sam Domingos no exito das 
espaldas das serras.
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