Crónica de Cristina Krippahl: Os portugueses e a solidariedade

Alemanha
precisa de
trabalhadores
estrangeiros
//P3
Respondemos aos leitores sobre a
intenção do Governo alemão em antecipar a
idade da reforma para os 63 anos
//Pág. 17

Foto: cortesia Becky Stares

ANO XXI • Nº 236 • Fevereiro 2014 • Publicação mensal • 2.00 €
Portugal Post Verlag, Burgholzstr. 43 • 44145 Dortmund • Tel.: 0231-83 90 289 • Telefax 0231- 8390351 • E Mail: correio@free.de • www. portugalpost.de • K 25853 •ISSN 0340-3718

›Nesta edição
n Ex-cônsul honorário
de Portugal em Munique
no banco dos réus //P4
n Deutsche Welle fecha
emissões em português
para África em 2015 //P5

Amor
Uma crónica de
Ana Cristina Silva
sobre o Dia dos
Namorados //P24

O QUE SE DIZ NAS
REDES SOCIAIS //P10
Pub

Colónia assinalará os 50 anos da
presença portuguesa Alemanha com
festa e colóquio a 13 de Setembro
//Pág.4

Escritório de Representação

Bahnhofsvorplatz 1
50667 Colónia • Tel.: 0221 91265 70
Pub

Portugal Post - Burgholzstr 43 - 44145 Do
PVST Deutsche Post AG - Entgelt bezahlt K25853

2

PORTUGAL POST Nº 236 • Fevereiro 2014

PORTUGAL POST

Editorial
Mário dos Santos

Agraciado com a Medalha da Liberdade
e Democracia da Assembleia da República

Fundado em 1993
Director: Mário dos Santos
Redação, Colaboradores e Colunistas
Ana Cristina Silva: Lisboa
António Justo: Kassel
António Horta: Gelsenkirchen
Carlos Gonçalves: Lisboa
Cristina Dangerfield-Vogt: Berlim
Cristina Krippahl: Bona
Elisabete Araújo: Euskirchen
Joaquim Peito: Hanôver
Dora Mourinho: Essen
Glória de Sousa: Bona
Helena Araújo: Berlim
Helena Ferro de Gouveia: Bona
João Ferreira: Singen
Joaquim Nunes: Offenbach
Joaquim Peito: Hanôver
José Eduardo: Frankfurt / M
Luísa Coelho: Berlim
Luísa Costa Hölzl: Munique
Marco Bertolaso: Colónia
Maria do Rosário Loures: Nuremberga
Paulo Pisco: Lisboa
Salvador M. Riccardo: Berlim
Teresa Soares: Nuremberga
Vitor Lima: Weinheim
Direcção Portugalpost.de: Eliesa Schulte
Tradução: Barbara Böer Alves
Assuntos Sociais: José Gomes Rodrigues
Língua Portuguesa: Luciana Graça
Consultório Jurídico:
Catarina Tavares, Advogada
Michaela Azevedo dos Santos, Advogada
Impressão: Portugal Post Verlag
Redacção, Assinaturas Publicidade
Burgholzstr. 43 • 44145 Dortmund
Tel.: (0231) 83 90 289 • Fax: (0231) 83 90 351
www.portugalpost.de
EMail: portugalpost@free.de
www.facebook.com/portugalpostverlag
Registo Legal: Portugal Post Verlag
ISSN 0340-3718
PVS K 25853
Propriedade: Portugal Post Verlag
Registo Comercial: HRA 13654
Os textos publicados na rubrica Opinião são da
exclusiva responsabilidade de quem os assina e
não veiculam qualquer posição do jornal PORTUGAL POST

Receba em casa o
seu jornal por
apenas
22,45€ / Ano
Tel.: 0231 - 83 90 289
Fax: 0231 - 83 90 351
correio@free.de

Adira já!

“Vão e desenrasquem-se!”

N

uma consulta das redes sociais deparámo-nos com o desespero e
preocupações de muitos portugueses, jovens na sua maioria,
que procuram na Alemanha a solução para as
diﬁculdades sociais com que vivem.
Ao ler as mensagens nas redes sociais
fica-se com a ideia que, tal como nos anos 60
e 70, os portugueses tentam desesperadamente sair do pais para encontrar uma saída
para a sua vida. Muitos vêm ao deus-dará,
acreditando que a sorte os poderá ajudar. Arriscam quase tudo e, quando aqui chegam, encontram-se
literalmente
perdidos,
sem compreender a língua e sem saber o que
fazer para lidar com questões elementares do
quotidiano.
Os novos emigrantes utilizam as redes sociais como meio para encontrar respostas
para os seus problemas, muitos deles simples
de resolver, mas que devido ao desconhecimento da língua, da realidade e do funcionamento da Alemanha
não conseguem
solucionar. Muitas vezes nem sequer
sabem onde devem dirigir-se.
A situação social de Portugal atira os portugueses para a emigração. “Vão e desenrasquem-se!”, parece ser a mensagem de quem
neste momento governa Portugal. Ao ler as
mensagens, uma pergunta pode fazer-se:
onde estão os serviços sociais dos consulados? Como é que os consulados acompanham
esta situação?
Para se ter uma ideia do que se está a discutir, transcrevemos aqui algumas mensagens
deixadas nas redes sociais. Os leitores perceberão o que se está a falar e isto basta-nos para
concluir esta habitual rubrica do jornal.
{…} “estive a trabalhar durante um ano,
como tive que fazer uma cirurgia tive que
ficar dois meses de baixa e a firma onde eu
trabalhei pediu para eu assinar um papel, eu
assinei. Não sabia (o) que estava escrito por
não perceber o alemão e quando fui (à) cidade dar entrada para receber o fundo de desemprego lá disseram que eu assinei meu
despedimento, como se eu é que tivesse pedido as contas e não podia procurar um advogado, final desse história fiquei sem
receber nenhuma ajuda da cidade. Eu preciso
de ir ao médico, alguém sabe se tem algum
seguro de saúde mais barato para eu fazer
porque a AOK está muito cara.”
“Olá caríssimos Portugueses. Boa noite.
De momento estou em Portugal e empregado, mas procuro uma solução melhor para
a minha vida! Sou muito novo, tenho muito
pela frente ainda para viver! Gostaría de encontrar uma boa oportunidade fora desta lástima de país, alguém tem conhecimento de
alguém que precise de funcionários ? Algum
patrão ou algo do género ? (worry) Sei que
isto não está nada fácil isto para ninguém
(worry)!”

“Estou a viver na Alemanha e neste momento ainda não encontrei emprego. Recentemente fui informada que a partir do
momento em que nos registamos numa cidade
na Alemanha, o Cartão do Seguro Europeu de
Saúde (emitido em Portugal) deixa de estar
válido. Sendo por isso necessário ter um
Krankenversicherung. O estado alemão possui algum seguro „mínimo“ que disponibilize
nos primeiros meses até encontrarmos emprego? Ou efectivamente o cartão europeu de
saúde é válido?”
“Boa-tarde, fui contratado para trabalhar
em Estugarda e estou a precisar de alguma
orientação no que respeita à inscrição no sistema público de saúde, quais são as melhores
empresas para efectuar a inscrição e qual o
procedimento para o fazer. Além disso, tenho
ainda dúvidas na abertura de conta e como
proceder à alteração do meu estatuto fiscal
para o escalão III, já que a minha esposa se
encontra desempregada.”
“Venho por este meio pedir a todos os
portugueses ou alemães se conhecem alguém
que necessite de um trabalhador.
Falo inglês mediano, francês, espanhol e
tenho noções de italiano.
Estou à procura de estabilidade econômica porque infelizmente em Portugal as coisas estão extremamente difíceis...a empresa
onde trabalhei está com muitas dificuldades
em resistir à crise...fizeram um acordo comigo e com outros colegas para virmos para

o fundo de desemprego...
Como não encontro nada cá, por favor
ajudem-me dentro do possível”.
“Alguém sabe de sites de emprego onde
possa fazer a minha inscrição/apresentação
para conseguir um emprego, dando logo a informação da experiência e formação que possuo? É desmotivante ver bons emprego para
onde mando curriculum e depois dizem
que não sabes alemão.... ehehehe.
Vivo em Leipzig-Saxon, mas estou disposto a ir para qualquer lado.
Não quero continuar a viver à conta do
estado, vim para aqui para trabalhar, não
para ser um parasita...”
“Boa tarde, hoje corri tudo, Job Center,
mais outras tantas coisas e não tenho direito
nem a estar inscrita no centro de emprego
daqui porque não sei falar alemão. Tenho de
tirar o curso de alemão, sou mãe solteira e
não tenho ajudas nenhumas, isto é normal???
Vou a entrevistas não fico a trabalhar porque
não sei alemão. Vou tentar fazer um curso,
mas tambem não há, não entendo(…).
Obrigado”
“Boa tarde, eu estou a morar e trabalhar
em Haren Emsland, mas a língua ainda é um
problema,alguém me pode sugerir uma boa
escola/curso, de preferência com professora
portuguesa...e já agora como funciona aqui o
IRS? Muito obrigada”
Fonte: Facebook
PUB
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O

ano de 2013 chegou
ao ﬁm na Alemanha
com prognósticos
positivos para o
mercado de trabalho. O número de desempregados
só aumentou em 67 mil, alcançando 2,873 milhões – menos do
que usual para a época do ano.
Isso equivale a um acréscimo de
0,2 pontos percentuais, totalizando uma quota de desemprego
de 6,7%.
Segundo o especialista em
mercado de trabalho, Gerhard
Bosch, da Universidade de Duisburg-Essen, a situação relativamente positiva reflecte a grande
capacidade de renovação da economia alemã. Além de as exportações estarem em boa fase, o
consumo também aumentou, graças, sobretudo, a significativos aumentos salariais.
Analistas da Agência Federal
do Trabalho (BA) prevêem para
2014 mais uma leve redução do
número de desempregados, cuja
média anual deverá manter-se em
2,9 milhões. Por sua vez, o Instituto da Economia Alemã (IW), ligado às associações patronais, é
mais céptico. As sondagens realizadas no fim do ano junto às grandes associações empresariais
confirmam que o clima é bastante
optimista, diz o director do IW,
Michael Hüther.
A BA não se mostra preocupada com a imigração de candidatos a emprego dos dois mais
pobres Estados-membros da
União Europeia, a Bulgária e a
Roménia, que desde 1º de Janeiro

Alemanha:
Amada pelos
jovens

Alemanha
precisa de
trabalhadores
estrangeiros

passaram a beneficiar do princípio
da livre circulação de trabalhadores dentro do bloco europeu. Nos
últimos anos, cidadãos desses países já vinham a entrar no mercado
de trabalho alemão, como trabalhadores sazonais na agricultura ou
em sectores que carecem urgentemente de mão de obra, como a
saúde, cuidados ou gastronomia,
argumenta agência de trabalho.
Martin Wansleben, diretor
geral da Confederação Alemã das
Câmaras de Indústria e Comércio

(DIHK), alerta para o perigo do
actual debate na Alemanha sobre
a imigração vir a prejudicar a economia.
Devido à sua actual tendência
demográfica, a Alemanha precisará, nos próximos anos, de até
1,5 milhão de trabalhadores
estrangeiros qualificados, lembra
Wansleben. Entretanto, a actual
discussão indica a necessidade de
acção dentro da sociedade alemã,
prossegue o director da DIHK:
“Precisamos continuar a valorizar

uma cultura de boas-vindas para
os imigrantes. É uma tarefa para a
sociedade como um todo: política,
Igrejas, sindicatos, empresariado,
todos têm que dar a sua contribuição.“ Segundo dados recentes, há
155 mil romenos e búlgaros profissionalmente activos na Alemanha. A sua quota de
desemprego é a mais baixa de
todos os trabalhadores estrangeiros. E agora esses dois grupos poderão procurar emprego em todos
os sectores.

De acordo
com o estudo
“Youthful
City of the
Year 2014”,
Berlim é a
metrópole
mais atraente
da Europa para os jovens.
Isto foi constatado pela organização Youthful Cities,
que coopera com as Nações
Unidas.
No mundo inteiro, somente
Toronto é mais apreciada
que Berlim; Nova York
ficou em terceiro lugar.
Para este “ranking”, elaborado pela primeira vez, foi
adoptado um total de 80
critérios – entre eles, a
oferta de empregos para jovens, o transporte público,
além da conexão à internet
e o panorama local de cinema e de música. O índice
incluiu um total de 25 cidades em todo o mundo.
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Ex-cônsul honorário de
Portugal em Munique no
banco dos réus

Colónia assinalará os 50 anos da presença
portuguesa neste país
De acordo com um comunicado
enviado ao PP, os organizadores
dos festejos dos 50 Anos da Comunidade Portuguesa em Colonia referem que o evento “está
a ganhar contornos”.

“Vamos ter uma grande festa
dos 50 ANOS na Casa de Cultura de
Colónia e no Neumarkt” para festejar a efeméride, afirmam Manuel
Campos e Nelson Rodrigues da
coordenação do grupo, que pretendem apresentar “uma grande oferta
musical, cultural da nossa comunidade, fado, folclore e banda musical”.
O comunicado acrescenta que,
na sua última reunião em Colónia,
realizada no passado dia 21 de
Janeiro, o núcleo organizador, composto por diversas organizações, encontrou-se com representantes da
Deutsche Bahn “para acertar os
pormenores da encenação da chegada de Armando Rodrigues de Sá,
o milionésimo “Gastarbeiter ”(trabalhador convidado) que irá ser representada por um grupo de teatro

intercultural do Centro Internacional das Cáritas de Colónia”.
Os organizadores esperam realizar no dia 13 de Setembro, pelas
11h30, uma peça de teatro no cais
número 12 para evocar a chegada
de Armando Rodrigues Sá. “Em seguida, no mesmo lugar, irá ser colocada uma placa de metal
evocativa do milionésimo Gastarbeiter, de nome Armando Rodrigues
de Sá, oriundo de Nelas, entretanto
falecido”, acrescenta o comunicado
.Segundo ainda o comunicado, o
“Oberbürgermeister de Colónia,
Jürgen Roters, presidirá a uma recepção oficial, pelas 10 horas“. O
Embaixador de Portugal, Luís de
Almeida Sampaio, estará também
presente.
“Individualidades da política,
da sociedade e do estado já assinalaram também o seu interesse em
estar presentes. Os organizadores
desejam convidar também representantes dos pioneiros, os homens da
primeira leva de emigrantes e agradecem o envio dos contactos, para:
comunidadealemanha@gmail.com.
O documento refere-se também

à realização do colóquio dedicado
ao tema “Comunidade 50 anos”. A
finalidade é reflectir com especialistas e multiplicadores da Comunidade com experiência sobre a
integração social, política e cultural
e, numa segunda parte, apresentar
as potencialidades económicas da
Comunidade.
O colóquio e a festa organizamse na Casa da Cultura de Colónia,
Museum Rautenstrauch Jöst, próximo da igreja de São Pedro, a primeira paróquia portuguesa em
Colónia.
O logótipo dos 50 ANOS já foi
apresentado ao público em meados
de Dezembro, tendo sido desenvolvido por Mário dos Santos (Diretor
do PP) e Margaret Lutz (especialista de marketing). “Simboliza a integração à portuguesa, opta-se por
uma conciliação dos valores culturais de origem e da sociedade de
acolhimento, mas não se mistura
tudo, as cores ficam distintas, o
amarelo português difere do amarelo alemão, mas ambos fazem
parte de nós”, escrevem os organizadores no comunicado.

Ministra do Trabalho alemã apresenta alteração
à lei das reformas
A ministra do Trabalho da
Alemanha, Andrea Nahles,
apresentou ao Governo um
projecto sobre as reformas,
prevendo a aposentação antecipada em determinadas condições, uma concessão feita por
Angela Merkel aos sociais-democratas para formar a coligação governamental.
A ministra social-democrata apresentou aos seus colegas as linhas principais do
projecto, um dos dossiês mais
discutidos nas negociações
com os conservadores da
CDU/CSU para a formação da
coligação governamental, no

poder desde Dezembro.
O projecto de Nahles prevê
a possibilidade de reforma antecipada aos 63 anos (quando a

lei actual fixa o objectivo de
reforma aos 67) sem penalizações para os trabalhadores que
tenham 45 anos de descontos.

Foto: Daniel Loeper. Cortesia Abendzeitung

Já está a ser julgado Jürgen
Adolff, o ex-cônsul honorário
de
Portugal
em
Munique, indiciado por corrupção.
O ex-cônsul é suspeito de
ter recebido luvas no valor
de 1.600.000 € na mediação
da venda de submarinos ao
governo português . O consultor de negócios de 77 anos de
idade e agente imobiliário admitiu perante o Tribunal Distrital de Munique a sua
participação nas negociações
sobre o acordo de 880 milhões
de euros pela compra de submarinos por Portugal à empresa Ferrostaal . A Ferrostaal
fazia parte de um consórcio
que, em 2003, ganhou um
concurso em Portugal, para a
compra de dois submarinos.
Segundo a acusação, o cônsul

honorário tinha prometido a
sua ajuda na mediação do negócio, tendo sido acordado pagamentos para si no valor de
0, 3% , caso a transacção se
viesse a confirmar.
O Ministério Público
acusa-o de corrupção na qualidade de funcionário público
de um Estado da UE. O réu
alega, por seu lado, que não é
um funcionário público, tendo
recebido apenas 2000 euros
por ano pelas suas funções de
cônsul honorário.
Recorde-se Jürgen Adolff
exerceu o cargo de cônsul-honorário de Portugal até 2010,
ano em o Governo português o
suspendeu “todas as funções
relacionadas com o exercício
do cargo”, na sequência de
suspeitas de corrupção na
venda de submarinos.

Senhor Empresário:
Sabia que pode fazer publicidade
neste jornal e chegar desta maneira
a casa de
milhares de leitores?

PUBLICIDADEDE
A Publicidade não é uma despesa, mas sim
um investimento

Fale connosco e negoceie as
melhores condições para iniciar uma campanha de
comunicação junto dos seus potenciais clientes

Ligue-nos:0231: 83 90 289
portugalpost@free.de
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Segundo uma associação romena

„Em Portugal, não se ganha bem,
mas vive-se bem“
Portugal garante aos imigrantes
„integração“ e „tranquilidade“ e,
por isso, nem a crise levará os romenos a optarem por outras paragens europeias, agora que têm
acesso livre ao mercado de trabalho, acredita uma dirigente associativa.
„Não me parece que vão para outros sítios, porque Portugal, nos últimos anos, foi um dos melhores
exemplos de integração dos imigrantes, sem dúvida alguma“, diz Elisabeta Necker, presidente da Doina,
associação de imigrantes romenos e
moldavos do Algarve.
„Aqueles que cá estão, estão por
opção própria, porque, em Portugal,
não se ganha bem, mas vive-se bem.
Têm uma vida tranquila e isso pesa
muito, sobretudo nas famílias“, realça, em declarações à Lusa.
Desde o princípio do ano que romenos e búlgaros podem trabalhar
livremente na União Europeia, apesar
da contestação de alguns Estadosmembros, como Reino Unido e Alemanha.
Nesses países, o fim das restrições de acesso ao mercado de trabalho europeu vão „alterar muita
coisa, sobretudo no direito do tra-

balho, mas em Portugal pouca coisa
muda“, porque a comunidade romena
está „muitíssimo bem integrada“, explica.
Elisabeta Necker, romena que
vive em Portugal há 14 anos, fala por
experiência própria, pelos casos que
tem acompanhado na associação e
também pelo que tem ouvido de associações parceiras. Por exemplo, em
Espanha „não se pode falar do
mesmo“, pois existem „muito mais
dificuldades de integração“, compara.
Os romenos que vivem em Portugal sabem que países em situação económica mais favorável como
Alemanha ou Áustria „não têm a
abertura de Portugal“ para os receber,
afirma a dirigente associativa.
„Mesmo tendo a lei do lado deles, não
sei se vai adiantar assim tanto, pelo
menos no início. Qualquer mudança
boa leva tempo a dar resultados“,
afirma.
Sete anos depois da adesão de Roménia e Bulgária à União Europeia,
os nove países que ainda mantinham
restrições no acesso dos cidadãos dos
dois países aos seus mercados de trabalho — Alemanha, Áustria, Bélgica,
Espanha, França, Reino Unido, Luxemburgo, Malta e Holanda — tiveram de lhes pôr um fim.

Elisabeta Necker conhece „muitos casos de romenos que saíram para
outros países [europeus] ou que voltaram para a Roménia, mas depois regressaram a Portugal“, que lhes
garante „tranquilidade“ e „integração“.
Tal não significa que a comunidade romena não seja alvo de estereótipos em Portugal. „Agora estamos
em pé de igualdade com a comunidade inglesa, mas o nosso tipo de
estrangeiros é outro, não é de luxo
como são os outros“, distingue.
Casada com um alemão e com
duas filhas já nascidas em Portugal,
Elisabeta Necker trabalha como assistente administrativa de contabilidade,
no mesmo emprego, há onze anos.
Em 2007, co-fundou a Doina,
com sede em Almancil e, desde então,
acompanha a comunidade romena no
Algarve, que estima — e é apenas
uma estimativa, pois não dispõe de
números oficiais — representar metade dos „mais de 20 mil“ romenos
que, pelas suas contas, vivem em Portugal.
Segundo Elisabeta Necker, turismo, restauração e construção são as
principais actividades a que se dedicam os cidadãos romenos em Portugal.
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Deutsche Welle fecha
emissões em português
para África em 2015

A direcção da Deutsche Welle
(DW) decidiu terminar as emissões em português para África e a
respectiva presença ‘online’ a 1 de
Janeiro de 2015, no quadro de
uma reestruturação que vai afectar também os serviços em Bengali.
A decisão foi divulgada num comunicado divulgado pela direcção da
estação emissora alemã, que adiantou
também que as emissões em francês
serão reduzidas, para que se possa
apostar em ofertas em inglês e em línguas regionais que “têm sucesso“.
A DW pretende expandir o canal
televisivo em inglês com o que poupa
com estes cortes, explica-se no comunicado, que indica ainda que os membros da redacção portuguesa deverão
ser transferidos para outras editorias.
„Os planos prevêem que a DW

esteja presente no futuro com uma
oferta mundial forte em inglês. Em
termos regionais o foco será a Ásia com o Afeganistão, a China e o Irão
como mercados prioritários -, África,
o mundo árabe, a Rússia, a América
Latina, a Turquia e os países europeus
em crise“, refere a direçcão da estação
alemã.
„A competência regional da redacção Português para África deverá
ser mantida com a transferência de
jornalistas, que devem reforçar o serviço em inglês para África.
A competência pela língua portuguesa deverá ser integrada na redacção europeia e, eventualmente,
também na redacção Português para o
Brasil“, termina o comunicado.
No comunicado, a direcção da
DW não esclarece as razões da decisão, nem adianta quantos jornalistas
serão afectados.

PUB
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Que papel para as Comunidades Portuguesas?

Carlos Gonçalves *

s estruturas do Partido Social Democrata da emigração, em particular a nossa
estrutura sedeada na Alemanha, elencaram como
prioridade na acção política o aumento da representação e da participação cívica das nossas comunidades
em Portugal.
Nesse sentido, estas estruturas
subscreveram vários textos apresentados nos congressos nacionais do partido reivindicando, entre outras
propostas, a inclusão de representantes da área das comunidades portuguesas em órgãos fundamentais para
a definição de políticas decisivas para
o país.
Atento a esta solicitação o Grupo
Parlamentar do PSD, a partir de 2008,

A

encetou um trabalho de avaliação
desta questão que levou à apresentação, em 2010, de duas iniciativas legislativas que visavam precisamente
a inclusão destes representantes da
diáspora tanto no Conselho Nacional
de Educação (CNE) como no Conselho Económico e Social (CES).
Foi com alguma surpresa que verificámos que duas propostas essenciais para a afirmação política das
comunidades portuguesas mereceram
um conjunto de resistências inesperadas e injustificadas, muito particularmente por parte do Grupo
Parlamentar do PS, que levou mesmo
ao chumbo da proposta relativa ao
CNE e não agendamento da iniciativa
para o CES.
A insistência das bases sociais democratas da emigração levou a que o
PSD voltasse a apresentar estas propostas na presente legislatura, tendo
desta vez conseguido que as mesmas
fossem aprovadas na generalidade,
aguardando-se com expectativa a discussão e a sua votação na especialidade.
Tenho algumas dificuldades em

perceber o que levou algumas forças
políticas a demorar tantos anos a entender a necessidade e a justeza destas
propostas. Saliento ainda que,
aquando do agendamento do nosso
Projecto de Lei para o CES, vieram
por arrastamento, algumas na véspera,
outras iniciativas similares ou semelhantes, o que demonstra bem a forma
como alguns estão na política.
A proposta do CES é o resultado
de uma árdua batalha dado que a alteração da composição deste órgão é
um processo delicado e que levou a
que a proposta do PSD relativa às comunidades fosse aproveitada por outras forças sociais, nomeadamente
associações de jovens e sindicatos,
para incluírem os seus representantes
neste órgão.
Para além destas iniciativas, o
Governo anunciou, na semana passada, que os novos estatutos da RTP
preveem a inclusão de representantes
das comunidades portuguesas no seu
Conselho de Opinião.
Também nos parece que a televisão pública, que tem dois canais internacionais, só tem a ganhar com a

contribuição de elementos da diáspora.
São três medidas que vão ao encontro daquilo que é fundamental na
política: representatividade e capacidade de intervenção. As comunidades
portuguesas são um sector periférico
no que se refere às preocupações do
país. Portugal convive mal com a sua
diáspora, não a conhece e assim não
tem capacidade para entender o seu
valor estratégico. A única forma de
poder alterar esta situação é que as
nossas gentes tenham capacidade de
intervenção nos órgãos que definem
as políticas decisivas para o país.
Estas propostas vão claramente
neste sentido e por isso não posso deixar de estranhar o pouco eco que a sua
aprovação mereceu nas comunidades
portuguesas e, em particular, junto
dos principais agentes políticos e até
de alguma comunicação social.
Ao contrário, é interessante verificar que outros sectores, que aproveitaram o agendamento da nossa
iniciativa, para integrar a composição
do CES, deram a esta matéria uma
importância que, infelizmente, nas co-

munidades não aconteceu.
É fundamental que saibamos o
papel que queremos ter nos destinos
de Portugal, mas só podemos ter um
papel activo se pudermos integrar os
órgãos onde se tomam decisões e se
definam políticas.
Esta deve ser também a nossa
postura no que se refere às leis eleitorais que também têm merecido, ao
longo da história democrática portuguesa, as mesmas resistências e as
mesmas dúvidas daqueles que a partir
de Portugal pretendem decidir por
nós.
Independentemente das propostas
virem de um partido político, neste
caso o PSD e a sua base de militantes,
o resultado final beneficia todos os
portugueses residentes no estrangeiro.
Para uma área que tantas dificuldades
tem em ser ouvida já era tempo de se
clarificar as prioridades e conseguir
definir qual o papel que alguns pretendem para as comunidades portuguesas.
* Deputado do PSD pelas
Comunidades
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Ganhar Mercado
Uma publicação com centenas de empresas luso-alemãs.
Um meio de contactos disponível para todos - particulares e empresas
Reserve o seu espaço publicitário numa publicação única com muitas centenas de empresas de portugueses na Alemanha de todos
os sectores de actividade. Contacto:info@portugalpost.de ||| Tel.: 0231-8390289
Uma edição da editora Portugal Post Verlag
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Colónia • Tel.: 0221 91265 70

Comunidades

PORTUGAL POST Nº 236 • Fevereiro 2014

Cartão de Cidadão

DEBATE FAPA

Cartão do Cidadão é válido em qualquer lugar
e em qualquer situação

Comentário do Leitor

São muitos os leitores que se dirigem a nós preocupados com o facto de não lhes ser reconhecido o
Cartão de Cidadão como documento de identiﬁcação pessoal quando o apresentam, por exemplo, em
bancos para abrir conta bancária. São compatriotas que chegam a este país à procura de trabalho e
tentam iniciar uma nova vida aqui.
Por isso, achamos que estas perguntas deveria ser endereçadas aos serviços consulares de modo a garantir a todos que estão a ser confrontados com problemas idênticos uma resposta oﬁcial.
E quem responde é o chefe de chancelaria do Consulado-Geral de Portugal em Hamburgo, Manuel
Silva.

Muitos portugueses estão escolher a Alemanha para trabalhar e enfrentam algumas
diﬁculdades quando apresentam o Cartão de Cidadão para
abrir conta bancária e tratar de
assuntos correntes. Por que é
que não lhes é reconhecido o
documento? Que fazer nessas
situações?
O cartão de cidadão é um instrumento de identiﬁcação, ou seja, o
documento que prova a identidade
do seu titular perante quaisquer entidades públicas ou privadas. Nenhum serviço público ou policial
pode impedir um nacional de viajar
ou de ﬁxar residência no espaço europeu, alegando não reconhecer a
validade do nosso cartão de cidadão.
Perante as entidades privadas a
questão apresenta-se de forma diferente, porque podem recusar os

clientes, quer por terem reservas
sobre o documento de identiﬁcação
apresentado, como por outros motivos.
Pela experiência granjeada nos
postos consulares, posso aﬁrmar
que os casos de recusa por desconﬁança nos documentos de identiﬁcação diminuíram. Inicialmente,
quando Portugal, em substituição
do B.I., começou a emitir o cartão
de cidadão, e, apesar da sua emissão estar em conformidade com as
normas internacionais, houve algumas diﬁculdades de aceitação por
parte de entidades privadas. Actualmente, raros são os pedidos que nos
chegam para resolver situações em
que se veriﬁca a recusa do cartão
de cidadão.
Um dos problemas apontados
para o não reconhecimento do
documento é a inexistência da

Embaixada de Portugal
Zimmerstr.56 10117 Berlin
Tel: 030 - 590063500
Telefone de emergência
(fora do horário normal
de expediente):
0171 - 9952844

Consulado-Geral
de Portugal em Düsseldorf
Friedrichstr, 20
40217 -Düsseldorf
Tel: 0211/13878-12;13

Consulado -Geral
de Portugal em Hamburgo
Büschstr 7
20354 - Hamburgo
Tel: 040/3553484

Consulado-Geral
de Portugal em Estugarda
Königstr.20
70173 Stuttgart
Tel. 0711/2273974

Contactos úteis

data e do local de emissão.
Qual a resposta a dar nestas situações?
A resposta a dar é simples. A
data de emissão é cinco anos antes
da data de validade e a entidade
emissora é Portugal.
Permito-me relembrar que muitas entidades privadas, como por
exemplo companhias aéreas já alteraram o seu sistema online de reservas de viagens. Hoje a maioria das
companhias solicita apenas a data
de validade do documento.
Por não dominaram o alemão,
muitos cidadãos desistem de
tratar dos assuntos e tentam
encontrar respostas nas redes
sociais. Existe alguma linha telefónica consular para onde os
cidadãos possam pedir esclarecimentos?
Existem várias linhas telefónicas. Os portugueses devem devem
contacar a Embaixada de Portugal
ou os Consulados-Gerais.
No Consulado de Hamburgo
contactamos as entidades privadas
que exprimam reservas quanto à autenticidade do cartão de cidadão. E,
como o salientei atrás, tais situações
quase não têm aparecido.
Estas situações são do conhecimento dos consulados?
Naturalmente, mas actualmente
tratam-se apenas de casos pontuais
e provenientes de cidades onde residem poucos Portugueses.
Redacção
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O ﬁm do que “não existia” e o dilema de uma
comunidade (des)organizada … ou impedida
de se organizar?
o PP de janeiro foi divulgada/anunciada a extinção
da FAPA. Fundada em 1997, e após 17 anos de
“existência”, a FAPA , apesar do esforço de alguns
dos seus dirigentes (centrais e regionais), não conseguiu posicionar-se como organização de referencia para as
coletividades portuguesas. Pessoalmente declaro o meu respeito por todos os que acreditavam na união das coletividades
e dedicaram tempo, esforço e emoção para concretizar este
sonho não realizado. Poderíamos reﬂetir sobre o que internamente poderá ter contribuído para o “desastre” mas, o caminho da FAPA também foi “perturbado” por quem não deseja
defensores dos interesses das coletividades portuguesas na
Alemanha.
A FAPA não é o único exemplo de insucesso. Existem
mais organizações, que se
movimentam em terrenos
mais fáceis e, apesar A FAPA não é o único
das
“operações de exemplo de insucesso.
charme”, também não Existem mais organizaconseguiram implemen- ções, que se movimentam
tar-se como referencia.
em terrenos mais fáceis e,
Representam não se sabe
apesar das “operações de
bem o quê…
Aliás, ao analisar as charme”, também não
plataformas sociais depa- conseguiram implemenramo-nos com um núcleo tar-se como referencia.
de “atores” que, quando
Representam não se sabe
não se sentem na primeira
linha, criam espaços cujo bem o quê…
resultado é a cisão em vez
de união da comunidade.
A diversidade é importante. Deve ser fomentada e vivida
de forma saudável colocando os interesses da comunidade
em primeiro lugar. Isso não acontece por parte de quem necessita ou quer estar em palco a qualquer preço… E, é isso
que enfraquece e destrói muitas atividades e iniciativas junto
da comunidade.
No ano em curso realizam-se as comemorações do 10 de
Junho /DIA DE PORTUGAL DE CAMÕES E DAS COMUNIDADES. Paralelamente, festejam-se os”50 anos Emigração Portuguesa na Alemanha” e , neste caso, revela-se
novamente a falta de organização.
Neuss foi um palco para um grupo de pessoas se reunir
com o intuito de “organizar/coordenar” em várias zonas as
atividades da comunidade alusivas aos anos Emigração Portuguesa na Alemanha.
O espírito de Neuss morreu, pelo menos parcialmente. Na
atual área consular de Stuttgart paira a impressão de que a
mesma se resume a Stuttgart e arredores.
A ex-área consular de Frankfurt foi “ignorada” nas preparações (será que está algo a ser preparado?) e nada justiﬁca a
ausência da informação/convocatória como estava previsto.
Enﬁm, o importante é a auto-satisfação de algumas pessoas e
não o interesse da comunidade…
Ainda há tempo para reﬂetir e corrigir…
Luis de Freitas

N

O leitor escreve segundo o novo acordo ortográﬁco
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Comunistas portugueses na Alemanha
recordaram Álvaro Cunhal
Solingen
Foi no passado dia 1 de Dezembro
que os comunistas lusos se encontraram na Associação Portuguesa de Solingen para um almoço/convívio
comemorativo do Centenário do nascimento de Álvaro Cunhal, militante
e dirigente comunista, Secretário geral do Partido Comunista Português.
Num comunicado daquele partido
dirigido ao PP, o PCP diz que no almoço “participaram mais de cinquenta camaradas e amigos vindos de
toda a Alemanha e contou com a presença da Sr.ª Dr.ª Maria Manuel
Durão, Cônsul Geral de Düsseldorf, e
de camaradas do Partido Comunista
Alemão (DKP)”.
Ao convívio juntou-se ainda Armindo Miranda, membro da Co-

missão Política do Comité Central,
veio de Portugal exclusivamente para
estar no almoço e contactar com os
militantes e simpatizantes do partido.
Klaus Stein, em representação do
DKP, elogiou, na sua intervenção, as
capacidades de Álvaro Cunhal, falou
da “repressão sofrida pelos dois partidos, PCP e DKP, nas ditaduras fascistas e realçou o bom entendimento
que existe e sempre existiu entre os
dois Partidos”.
Coube a Armindo Miranda, em
representação do Comité Central do
PCP, intervir sobre a importância política das Comemorações do Centenário de Álvaro Cunhal, “que têm
permitido aprofundar o que foi a sua
vida, o seu pensamento e a sua luta,
nas várias facetas de homem, comunista, intelectual e artista”, adianta o
comunicado.

Sublinhando que “as análises, reflexões e acção concreta de Álvaro
Cunhal, inseparáveis do projecto comunista porque lutou, são hoje de
grande actualidade e têm repercussões
no futuro do nosso país e do nosso
povo”, Armindo Miranda terminou a
sua intervenção afirmando “que a
melhor homenagem que podemos
fazer a Álvaro Cunhal é continuar a
luta por uma sociedade liberta da exploração do homem pelo homem,
ideal ao qual dedicou 74 anos da sua
vida”.
Por fim, o Organismo de Direcção do PCP na Alemanha agradeceu a
participação de todos no almoço comemorativo, agradecendo ainda à Associação Portuguesa de Solingen, em
especial à sua direcção, pela forma
fraternal como recebeu esta iniciativa.
Redacção

GENTE
Ministro Frank-Walter Steinmer assina livro
de condolências de Eusébio

Cristina Branco
em Bochum

Oferecemos
bilhetes

O Portugal Post vai oferecer
seis bilhetes para o concerto
da fadista Cristina Branco a
realizar em Bochum, a 26 de
Março deste ano.
Cristina Branco é uma fadista conhecida do grande público. O seu palmarés conta
mais de uma centena de concertos realizados em inúmeros
países. A fadista conta ainda
com cerca de 15 trabalhos discográficos.
Os seis bilhetes serão atribuídos aos primeiros assinantes
do jornal que nos telefonem.
Não seja o último e aproveite
para ver um espectáculo de
uma grande artista.
Tel.: 0231-8390289

Com pedido de publicação

Associação Portuguesa
de Leverkusen

Frank-Walter Steinmer, ministro dos Negócios Estrangeiros, dirigiu-se à Embaixada de Portugal, em Berlim, para
assinar o livro de condolências relativo à morte de Eusébio
da Silva Ferreira.
„Eusébio tornou-se uma estrela mundial para os entusiastas
de futebol de uma geração inteira. Na minha juventude Eusébio também foi para mim um ídolo desportivo“, escreveu
o governante.
No texto, Steinmer acrescentou: “Recordo com gosto os
seus golos, a sua velocidade, e a sua arte desportiva no
Mundial de 1966 e nas muitas exibições internacionais“.
„Foi um exemplo e um ídolo para o povo português, moçambicano, e do mundo inteiro. Para além disso, foi no melhor dos sentidos um embaixador do seu país. Estamos de
luto com a sua família e amigos e prestamos-lhe homenagem“, acrescentou Frank-Walter Steinmer no pequeno texto
que escreveu.
Fotos: Gonçalo Silva

Informação:
Vimos por este meio informar que,
em conformidade com as leis alemãs, a Associação Portuguesa de
Leverkusen se encontra oﬁcialmente encerrada.
Mais informamos que depois de
pagas todas as despesas de encargos com o encerramento da A. P.
L., foi decidido por esta Direcçao
doar o resto do dinheiro à Associação
“LEVERKUSENhilft-krebskranken-Kindern“
a quantia correspondente a
539,38 €.
Esperamos com isto encerrar este
assunto assim como todas as dúvidas existentes. Para mais esclarecimentos contactar o Presidente.
Despedimo-nos, agradecendo a
todos os Sócios e colaboradores o
apoio despendido em prol desta
Associação
Um até sempre,
Com os melhores cumprimentos.
António Rodrigues.

OPINIÃO
A situação do
PS na Alemanha
O PS na Alemanha, a Norte e
Sul, está a deixar passar todas as
oportunidades para criar um movimento de fundo susceptível de ajudar a construir uma alternativa
nacional ao Governo PSD/CDS.
Estrutura politica com tradição
aguerrida nos anos 70, o PS- Alemanha “ encerrou “ as portas nos
anos 80, com o regresso a Portugal
dos seus mais activos quadros.
Hoje, ninguém se aventura
numa estrutura manipulada e fechada sobre si-própria, e cuja única
iniciativa é fazer a apologia da gastronomia lusa, a sardinha e a carneassada no Verão, e a hipócrita
celebração do Natal no Inverno.
Não se discute, jamais, coisíssima
nenhuma. Os erros acumulam-se e
os pescadores de águas-turvas tentam intimidar e calar, inventando
fantasmas e construindo miragens
de sucesso para justificar tanta
violência censória. Vivem numa
torre de marfim, e fazem contas
para se posicionarem em relação a
qualquer tacho ou tachito…
De partido de militantes, o PSAlemanha transformou-se em partido de votantes ocasionais.
E quase clandestinos, é evidente. A impunidade da direcção
do PS- Alemanha marginaliza altos
quadros e a Juventude, que só
votam PS, de forma anónima, a
cada acto eleitoral..Que lindo serviço que estes auto-designados “
dirigentes “ prestam à direita pura
e dura nacional!
A tradição democrática e pluralista do PS das Comunidades que comemorou 40 anos de sucesso - não pode tolerar por mais
tempo este estado de coisas- falta
de democraticidade, qualidade e
rigor ético calcado aos pés - se
ainda resta um mínimo de decoro e
convicção militante.
À escala micro da prática politica da emigração, a vontade de
esclarecer e de procurar ideias e
propostas são os únicos meios para
destruir os bloqueios e gerar a tão
almejada meta da representatividade.
O PS- Alemanha há cerca de 5
anos iniciou um debate com outras
forças da Diáspora Lusa implantadas na pátria de Beethoven, e que
têm como raiz comum a Língua
Portuguesa. Foi um encontro bilateral PS-Alemanha com os representantes do MPLA, e que teve por
palco uma associação lusa de
Francfort que, infelizmente, já desapareceu. Todos os factores em
jogo pareciam estimulantes e a
apontar para o reforço da cooperação nas terras da maior potência
económica da Europa, mas tudo se
perdeu e ninguém veio a público
tentar uma explicação plausível,
serena e construtiva.
Pedro Rodrigues
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Uma retrospectiva

Emigrantes para toda a vida!
heiro para uma casa em Portugal, pensavam muitos. O mecessário para dar
tempo à indústria de optimizar (automatizar) as suas cadeias de produção,
planeava a política alemã.
Mas, não! de ano para ano o provisório tornou-se definitivo. Os sonhos da primeira hora revelaram-se
difíceis de concretizar. E a primeira
crise da economia alemã veio mostrar
que a Alemanha como potência económica também tinha os seus limites.
A partir de 1973 só entrava quem já
tivesse aqui família. E quem regressasse perdia os direitos adquiridos.
Muitos emigrantes, com grande sentido de realismo, perceberam que era
o momento de optar. E o sonho do regresso passou a ser adiado para a
idade da reforma...

Frankfurt am Main
Vamos comemorar este ano o 50º aniversário do Contrato Luso Alemão
para a angariação de mão de obra, assinado a 17 de março de 1964. Um
pouco por todo o lado, a nível oﬁcial
(com a participação dos representantes políticos de um e outro país) e
também na “base”, nas cidades com
muitos portugueses e nas suas associações, preparamo-nos para comemorar e celebrar.
Nem todas as datas históricas que
vamos comemorando são necessariamente para “celebrar” em ar de festa.
Infelizmente há muitos acontecimentos que recordamos apenas porque
temos a obrigação de, recordando,
aprender as lições da história, e que
de “alegres” nada têm. A história
avança de uma maneira ou de outra:
melhor seria se ela avançasse apenas
com acontecimentos positivos, esses
que mudam para melhor a vida das
pessoas e dos povos. Creio que o
Acordo Luso alemão de que falamos
foi um desses, e que, por isso, merece
ser celebrado.

s

enxada, eles que, saindo das aldeias
para o serviço militar, tinham percebido que muito mais era possível?!
O governo de Salazar, para não
“confessar” a miséria que se vivia em
Portugal, tentava ignorar a todo o
custo a emigração clandestina (“a
salto”) para a França. Por isso acolheu
de braços abertos os negociadores alemães, que propunham uma emigração
controlada, “legal”, com “garantias”,
sem exigir contrapartidas políticas.
Enquanto outros países se recusavam
a dialogar com o regime colonialista
de Lisboa, a Alemanha, com uma economia em forte expansão, precisava
muito de “mão de obra”, jovem e saudável, e oferecia a Portugal uma válvula, uma solução para a crise de
futuro que se sentia no país. Era uma
porta aberta numa Europa de portas
fechadas a Portugal! Para o governo
de Lisboa, o Acordo era uma boa
cartada!
Mas nem só para o regime era um
“bom” Acordo. Para muitos e muitos
portugueses e portuguesas, a emigração era uma verdadeira chance para a
realização de projectos pessoais.
Como já o tinha sido nos anos 20 para
o Brasil, e nos anos 50 para os Estados Unidos, Venezuela e Canadá. Só
que a Alemanha era bem mais perto,
e, por isso, mais atraente. E sem os
riscos nem incertezas da emigração
clandestina. Os sonhos dos jovens
que acabavam a tropa (e, por isso, já
obtinham licença para emigrar, o passaporte era uma espécie de prenda!!)
eram canalizados oficialmente para
fora do país. A emigração era (mais
uma vez!) a solução que restava, a
melhor resposta num país sem respostas.

Procurava-se “mão de obra” –
vieram pessoas.
E assim começou a história da
imigração portuguesa na Alemanha.
Se, até 1964, havia na Alemanha um
número reduzido de portugueses,
quase sempre casos particulares, a
partir de 1964 começaram a chegar
aos milhares. Passada a inspecção
médica na Embaixada alemã (dentes,
planta dos pés e coluna!), aí vinham
eles, milhares por ano.
Na Alemanha, que sempre primou
pela organização, os primeiros traziam o destino escrito numa folha de
papel, eram aguardados em Colónia
(Köln) e distribuídos depois pelas empresas que os tinham requisitado. À
sua espera estavam alojamentos simples, as “barracas” da empresa, camas
em beliche, mas mesmo assim havia
um tradutor...
Nem tudo eram rosas... Mas as

folhas de pagamento ao fim do mês,
numa moeda que, convertida em escudos, rendia, criavam a primeira impressão de ter valido a pena...
Ninguém veio por mero espírito de
aventura. Viemos todos com objectivos concretos de melhorar a situação
económica, de modo a poder planear
a vida de outra maneira. Angariados
como mão-de-obra, viemos para trabalhar e trabalho não faltava então.
Mas um imigrante é mais do que
mão de obra. É pessoa. E as necessidades da pessoa humana são mais do
que as financeiras. Depois dos primeiros contigentes de homens,
vieram as mulheres. Era preciso encontrar casa, tornar-se independente
dos alojamentos colectivos. E não tardava a levantar-se a questão dos filhos. Que fazer com eles?! Trazê-los
para aqui? deixá-los com os avós?
metê-los em internatos?! Uma questão para muitos sem solução e, tantas
vezes, vivida dramaticamente.

s

s

1964:
um Portugal sem futuro
No início dos anos 60, Portugal
vivia dias cinzentos sob um regime
que se recusava a qualquer reforma
interna, que proibia a oposição e perseguia os dissidentes, que não tolerava a liberdade de expressão, que
tinha lançado o país numa guerra colonial em 4 frentes, provocando assim
uma sangria de recursos humanos e
materiais, ao mesmo tempo que o país
continuava mergulhado numa profunda estagnação, feita de pobreza, de
uma economia de subsistência, de
analfabetismo. A política do “orgulhosamente sós”, que era a de Salazar,
não atraía, antes espantava, investimentos estrangeiros.
Sobretudo no Portugal rural e interior, de Trás os Montes ao Algarve,
“reinava” um marasmo crónico, sem
perspectivas de futuro, sem empregos,
sem trabalho, sem futuro sobretudo
para os jovens. Se a emigração para
Lisboa nos anos 50 tinha proporcionado a muitos uma saída, ela manifestava-se insuficiente. Também em
Lisboa os ordenados eram baixos e os
movimentos sindicais a reclamar melhorias de salários eram reprimidos. A
situação era extremamente complicada para os jovens que voltavam da
“Guerra no Ultramar”. Que fazer
agora? Voltar a pegar no arado e na

Emigrantes a chegarem à estação de Hamburgo-Harburgo nos anos 60. Foto: arquivo PP

Hóspedes (“Gastarbeiter”) que
vieram para ﬁcar...
emigrantes para toda a vida!
A Alemanha, que “acolhia”, e os
próprios imigrantes estavam de
acordo pelo menos num ponto: que a
imigração seria um fenómeno passageiro, provisório. Meia dúzia de anos,
se tanto. O suficiente para juntar din-

A partir de 1973, Portugal era
cada vez mais o país de férias, observado sempre com olhos de quem
compara. A emigração (viver fora de
Portugal)/imigração (na Alemanha)
foi interiorizada como destino ou
como condição. Começou a criar-se a
“cultura do emigrante”: muito folclore, os “centros” e associações, o
futebol, as missões, as cantigas da
“saudade” dos emigrantes, as férias...
Nasceu um novo “tipo”, uma nova
maneira de se ser português: o “emigrante”. Para alguns, um “mal
menor”, sem alternativa. Para a maioria, uma “sorte”, uma “chance”, uma
“abertura” ao mundo que, sem a emigração, nunca teria acontecido.
Só o 25 de Abril, que permitiu a
entrada de Portugal na Comunidade
Europeia (1986) e, poucos anos mais
tarde, a livre circulação de trabalhadores, veio abrir novas perspectivas:
a emigração como opção, como liberdade, como cidadania europeia.
Temos hoje direitos que nos permitem
viver aqui o nosso presente, sem
“adiar” a vida. Podemos estabelecernos, criar empresas, podemos votar
aqui (nas autarquias), podemos empenhar-nos nas instituições políticas e
sindicais, podemos mesmo adquirir a
nacionalidade alemã sem perder a
portuguesa.... E, no entanto, a participação nesta sociedade (que alguns designam por integração) continua a ser
um desafio. Não podemos colocarnos de lado ou à margem. Somos cidadãos
de
uma
sociedade
intercultural.
Hoje, 50 anos depois, a crise em
Portugal obriga de novo a sair, a emigrar um pouco para todas as paragens.
Também à Alemanha está a chegar
gente “nova”. Nova página para uma
história da emigração portuguesa na
Alemanha. Novos desafios.
Vale a pena celebrar o acontecimento que está na origem de toda esta
história: o Acordo Luso Alemão de
1964 para a angariação de mão-deobra. Foi o começo de uma história
que, provavelmente, não vai encerrar
tão depressa. 50 anos depois, vale a
pena comemorar e celebrar!
Joaquim Nunes
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Língua Portuguesa
em destaque nas
Universidades Alemãs
Berlim
Decorreram, no passado mês de dezembro, dois eventos de promoção da
Língua Portuguesa na Alemanha. O
primeiro, designado “Do Minho, passando por Trás-os-Montes à Saxónia
– construindo uma ponte cultural
entre periferias: Potencial dos Estudos
Luso-Alemães no Contexto Europeu”, teve lugar no Departamento de
Romanística da Universidade de
Leipzig, entre os dias 9 e 11, sob iniciativa de Christine Hundt e de Cornelia Döll e com o apoio do DAAD Deutsche Akademische Austauschdienst. Estiveram presentes investigadores alemães e portugueses de
diferentes áreas cientíﬁcas, da Didática de Línguas à Linguística, passando pelos Estudos Culturais.
O segundo, intitulado “Dia da
Língua Portuguesa”, decorreu na
Freie Universität de Berlim, a 11 de
dezembro, por iniciativa da leitora do
Camões, ICL em Berlim, Luísa Coelho. Os dois eventos contaram com

a presença do Embaixador de Portugal, Luís de Almeida Sampaio, que,
em ambas as ocasiões, proferiu conferências plenárias acerca do valor e
da difusão mundial da Língua Portuguesa diante de um vasto auditório de
lusófilos alemães e portugueses. O
evento em Berlim contou igualmente
com a presença da Embaixadora do
Brasil na Alemanha, Maria Luiza Ribeiro Viotti, e foi ocasião de exibição
da exposição de desenhos “O plurilinguismo das crianças luso(fono)descendentes”, recolhidos no âmbito do
projeto “Imagens do (Ensino) Português no Estrangeiro”, da autoria de
Sílvia Melo-Pfeifer, anterior responsável pela Coordenação de Ensino
Português na Alemanha.
Em ambos os congressos foi dado
grande destaque ao trabalho desenvolvido pelos professores da rede de ensino português na Alemanha,
nomeadamente - mas não só - dos
profissionais a cargo do Camões, ICL
e do duplo papel que desempenham,
quer na mediação entre as Comunidades Portuguesas neste país e o país de

Assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Camões, I.P. e a Universidade
de Saarbrücken. A prorrogação do contrato foi assinada Pelo Embaixador de
Portugal em Berlim, Luís de Almeida Sampaio e pelo Presidente da Universidade de Saarbrücken, Volker Linneweber.

origem, quer na transmissão e no desenvolvimento de competências e afetos associados aos conhecimentos em
Língua Portuguesa. Foi ainda ilustrada a forma como os alunos da rede
de ensino desenvolvem as suas competências bilingues e como integram
os conhecimentos das línguas portuguesa e alemã. Cristina Flores, da
Universidade do Minho, evidenciou
as especificidades da aquisição da
Língua Portuguesa enquanto Língua
de Herança, na Alemanha.
A proximidade dos dois eventos,
assim como o presença ativa das autoridades portuguesas, evidenciam a
relevância dos estudos Luso-Alemães
no quadro do desenvolvimento de relações académicas bilaterais entre os
dois países e a crescente aposta no
Português como língua internacional
e de irradiação nas universidades alemãs.
Acrescente-se que a participação
da Embaixada de Portugal em Berlim
nestas iniciativas integra, numa lógica
de continuidade e de articulação, todo
um bloco de outras ações de promoção da Língua Portuguesa nas universidades alemãs, designadamente a
assinatura de protocolos de cooperação entre o Camões (Instituto de Cooperação e da Língua) e diversas
universidades neste país (por exemplo, Heidelberg, Leipzig e Saarbrücken). Simultaneamente, de acordo
com Luís de Almeida Sampaio, estas
iniciativas contribuem para estimular
a cooperação em matéria linguística e
cultural entre os membros da Comunidade de Países de Língua Oficial
Portuguesa, acentuando a internacionalização da Língua Portuguesa e dos
diferentes Estados em que ela é língua
oficial.
Coordenação de Ensino Português na
Alemanha,
Anterior Coordenadora
Doutora Sílvia Melo-Pfeifer

Sindicato contra destino das receitas das propinas pagas
na Europa para ensino do português
As propinas pagas na Europa para
o ensino de português estão a ser
gastas na formação de professores na América do Norte e não na
qualiﬁcação do ensino nos países
europeus, criticou o Sindicato dos
Professores das Comunidades Lusíadas (SPCL).
O sindicato „não pode de modo
algum estar de acordo com esse procedimento“, já que „os encarregados
de educação na Europa pagaram a
propina na boa-fé de que esse dinheiro seria utilizado para melhorar as
condições de ensino dos seus filhos“
mas „não é o que está a acontecer“,

refere o SPCL, em comunicado, salientando que essa informação foi
dada pelo secretário de Estados das
Comunidades, numa reunião em Dezembro.
Habitualmente, os professores
nos Estados Unidos e no Canadá são
contratados por entidades locais privadas ou públicas, já que eles não pertencem à rede de professores do
Instituto Camões, recorda o sindicato.
Por isso, afirmou Maria Teresa
Soares, dirigente do SPCL, as propinas anuais pagas no Reino Unido, na
Alemanha, no Luxemburgo e na
Suíça - que atingiram dois milhões de

euros - deviam de ser dedicadas a
melhorar as condições de ensino da
língua portuguesa nestes países e não
nos Estados Unidos ou Canadá.
A secretária-geral do SPCL também levantou outros problemas recorrentes relacionados com os livros dos
alunos, que ainda não chegaram ou
que não são adequados, e os salários
dos professores, pagos frequentemente com atraso.
Na zona de Zurique, na Suíça, que
tinha falta de professores no regresso
as aulas, os lugares foram preenchidos através da contracção local, acrescentou a dirigente.

O QUE SE DIZ NAS
REDES SOCIAIS
CLANDESTINOS
Aqui está o verdadeiro rosto do Governo do PSD-CDS. As políticas
para as comunidades, mas também as outras, são só de fachada. Um
exemplo ﬂagrante é o chamado Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora.... que foi anunciado, propagandeado, mas que, na realidade, não
existe...... A Lusa também para lá ligou insistentemente, mas ninguém atendeu o telefone....
Paulo Pisco, Deputado do PS
CESÁRIO SURPREENDIDO
Fico surpreendido com a desfaçatez do Deputado socialista pela Europa que veio agora tentar pôr causa o trabalho (do Gabinete do Investidor da Diáspora, a Plataforma 560 (base de dados de empresários
portugueses no exterior) que temos realizado apenas porque alguns telefonemas, feitos de centrais telefónicas e portanto não identiﬁcados, não foram
atendidos pelo responsável pelo Gabinete.
José Cesário, Secretário de Estado das Comunidades
DEPOIS DO MILAGRE DE FÁTIMA...
„Portugal é o milagre económico da Península Ibérica
PSD- Alemanha
RÁDIO SILENCIADA
Não deixe a rádio morrer (Deutsche Welle). O serviço em português
para África cumpriu mais de cinquenta anos lutando pela liberdade
de expressão e pelos direitos humanos.
Apelo a todos os meus amigos reais e virtuais que apoiem os colegas nesta
luta. Silenciar uma voz critica é ser cúmplice com as ditaduras africanas, silenciar uma voz incomoda por razões de "reengenharia" empresarial é obsceno.
Helena Ferro de Gouveia, jornalista
LÁ VOU EU, LÁ VOU EU...
Desta vez não vamos para Viseu, vamos para Colónia, dia
13.09.2014.
Festa 50 ANOS Comunidade.
Grupo Comunidade Portuguesa
ABRAÇAR DESAFIOS?
Acabei de chegar à Suíça
Os últimos meses têm sido muito exigentes e o mês de janeiro parece não ter ﬁm.
Cheguei à Suíça, pois o desaﬁo que em breve poderei vir a abraçar obrigame a conhecer melhor as situações que preocupam a Comunidade Portuguesa
aqui radicada! Vamos a isso!
Manuel Correia da Silva,Técnico do Consulado-Geral em Hamburgo
OS NOTÁVEIS DESCONHECIDOS
Estive no Encontro do Conselho da Diáspora, na Cidadela de Cascais, com um grupo de Portugueses que se notabilizaram no estrangeiro em áreas tão diversas como a economia, as ciências e a cultura. Senti
neles, não só uma profunda ligação afectiva às suas raízes, mas também uma
grande vontade de contribuir para o engrandecimento de Portugal.
Cavaco Silva,, Presidente da República
O GOVERNO DIZ PARA EMIGRAR
Era português, vivia em Lisboa e foi para Londres à procura de emprego. Dormiu no aeroporto de onde foi enviado para um centro de
acolhimento que estava cheio. Dormiu na rua e encontrou a morte.
Jornal Expresso
DAR MÚSICA
Depois de cantarem as Janeiras pró Durão Barroso em Bruxelas, a
" trupe" de Viseu, devidamente escoltada por José Cesário, secretario
de Estado das Comunidades Portuguesas, chegou ao Rio de Janeiro para um
evento na Casa de Viseu no passado dia 19 de Janeiro. {…} E, assim recomeçam as digressões inúteis de José Cesário à custa do contribuinte português!! Entra ano, sai ano, sempre a mesma treta!! A isso chamam a "
diplomacia económica" ou será um mero passeio de compadres e comadres
à nossa custa???
Eulália Moreno, Jornalista no Brasil
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O direito ao pleno acesso às prestações (Hartz IV) do estado social alemão.

Estão a brincar, não estão?
Depois admirem-se se os partidos anti-europeus de direita e
esquerda vierem a ter um aumento de representação estrondoso no Parlamento
Europeu.

Helena Ferro de
Gouveia

acesso às prestações (Hartz IV) do
estado social alemão.
Este parecer, a que o Süddeutsche Zeitung, teve acesso foi elaborado no âmbito de um processo
que decorre no Tribunal Europeu
no Luxemburgo. Em análise está
uma queixa apresentada por uma
romena de 24 anos residente
desde 2010 na Alemanha com um
filho pequeno. A mulher que vive

em Leipzig em casa de uma irmã
recebe abono de família e um subsídio de subsistência do Jugendamt. Para complementar estas
prestações solicitou o subsídio
Hartz IV (geralmente atribuído a
desempregados, desempregados
de longa duração e trabalhadores
com salários baixos) que não lhe
foi atribuído porque esta se recusou a aceitar emprego.

Caso os juízes do Tribunal
Europeu sigam o parecer da Comissão Europeia a factura financeira e política a pagar poderá ser
muito pesada. A opinião pública
alemã já manifestou o seu desagrado com o parecer. E é fácil
compreende-lo, a maioria dos alemães aceita que uma das funções
do Estado é corrigir desigualdades
sociais aberrantes e dar oportuniFoto: DPA

É pacífico na Alemanha que
um estrangeiro que procure emprego, ou cujos rendimentos provenientes do trabalho sejam
insuficientes, recorra ao apoio
estatal para conseguir ter uma
vida digna. Trata-se de uma questão de justiça social questionada
por poucos. O que não se pode todavia fingir é que não há um problema, que tem de ser resolvido,
quando a Comissão Europeia num
parecer defende que mesmo os cidadãos europeus “que não estejam
dispostos a trabalhar ou a aceitar
um emprego” têm direito ao pleno

dades a quem não tem meios, todavia, e esta posição não tem nada
de xenófoba, muitos questionamse sobre a legitimidade de gastar
o dinheiros dos impostos dos que
trabalham com aqueles que tendo
condições para trabalhar (neste
momento não escasseia emprego
na Alemanha) optam por não o
fazer. “A Comissão Europeia está
a brincar, não está?”, foi uma das
frases que mais ouvi nos debates
radiofónicos esta manhã.
Em causa está muito mais do
que jogos florais jurídicos. Se dúvidas houvesse quanto ao grande
tema das eleições europeias ficou
agora claro que ele será a imigração e pareceres absurdos como
este da Comissão Europeia não
contribuem em nada para um debate sereno sobre esta questão
complexa. Depois admirem-se se
os partidos anti-europeus de direita e esquerda vierem a ter um
aumento de representação estrondoso no Parlamento Europeu. Os
cenários mais pessimistas prevêem que possam passar dos
actuais 12 por cento para 25 por
cento.

A sua satisfação é essencial para nós
Estamos desde 1995 ao serviço dos nossos clientes do norte a sul da
Alemanha. Ao longo dos anos inúmeros clientes depositaram em nós a
sua confiança e continuam a apostar nos nossos serviços financeiros e
nos produtos AXA, empresa líder mundial no setor de seguros.
As palavras dos nossos clientes falam por si:

Seguros & Finanças
Agência Eugénio

Agência Eugénio
Kieferstr. 16 - 44225 Dortmund
Tel.: 0231 – 22 640 54 ou 0172 – 536 13 14
sandra.eugenio@axa.de

Nicole Mestre (24), Gevelsberg
Als ich in nach der Schule in die Ausbildung gegangen
bin, hatte ich mit Versicherungen und Finanzen überhaupt keine Erfahrungen. Da hat mir Sandra den nötigen Überblick verschafft und mich darüber
aufgeklärt, welche Förderungen man vom Staat beziehen kann,
welche Zulagen man vom Arbeitgeber erhalten kann, wie man
Steuern und Sozialabgaben sparen kann und welche Risiken wirklich abzudecken sind. Bei Sandra kann ich mir sicher sein, eine
faire und ehrliche Beratung und nur das wirklich erforderliche und
für mich passende Angebot zu erhalten.

Mário Reis (32), Borken
Eiscafe Manuel
Há vários anos que conheço e trabalho com a Sandra e o Nuno
Eugénio e só tenho a dizer bem. Estão sempre
prontos a ajudar a qualquer hora. Sabem olhar e
zelar da melhor maneira pelos interesses dos seus
clientes que acabam por se tornar seus amigos.
Honestidade, competência, profissionalismo e confiança, é só o que se pode dizer. Se quer estar tranquilo e saber
que está em boas mãos, sem dúvida que a Sandra e o Nuno
são as pessoas certas!

Mário Paulo Martins (44), Bocholt
Sou cliente da Sandra há alguns anos. Com ela
tenho recebido sempre as informações mais convenientes para os seguros que me fazem falta. Mas só
no Verão de 2011 é que vi que a Sandra não olha a
meios para servir os seus clientes o melhor possível.
A caminho de Portugal tivemos uma avaria no carro
que implicou uma reparação demorada. Bastou um telefonema
para a Sandra e ela organizou tudo: oficina e um hotel para ficar
com a minha família e acima de tudo o apoio que nos deu naqueles
dias. Aqui deixo o meu muito obrigado.

Carlos Pais
Dortmund
Não espere mais tempo. Está na hora da mudança.
Eu pagava um valor elevado de seguros. Pensei
falar à Sandra e ao Nuno Eugénio e mudei para
a AXA. Que diferença, meu deus!. A Sandra com
a sua simpatia peculiar foi ao computador e escreveu a anulação
dos meus antigos seguros, assinei e enviei para a antiga companhia e valeu a pena a mudança. E você faça p mesmo. Não
perca tempo!

www.facebook.com/agencia.eugenio
Fale connosco para obter mais informações sobre os nossos serviços e produtos:
Seguro Automóvel, Seguro de Advogados, Seguro de Habitação, Seguros de Acidentes Pessoais, Seguro
de Vida, Financiamentos para compra de casa, Poupanças Reforma...

PUB
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Mein Kampf em e-book está a tornar-se
um best-seller

O manifesto Mein Kampf publicado
por Adolph Hitler há quase um século, estão a subir nos tops de vendas
da Amazon, enquanto versões livres
da obra terão já sido descarregadas
mais de cem mil vezes, noticia o diário inglês The Guardian, que se baseia
numa investigação do autor do blogue
Vocativ, Chris Faraone.
De acordo com uma notícia do
jornal “Público“, Faraone andou a
consultar as listas temáticas da Amazon e constatou que uma das versões
e-book de Mein Kampf era o livro
mais vendido na secção “Propaganda
e Psicologia Política”, enquanto uma
outra estava bem posicionada no tópico “Globalização”.
A Amazon comercializa mais de
uma centena de edições de Mein
Kampf nos mais variados formatos,
de volumes em papel com capa dura
ou mole, passando por áudio-livros,
até edições digitais. Entre as dez mais

vendidas estão seis e-books.
O ”Público“ adianta ainda que o
livro só chegou aos tops nos Estados
Unidos quando ali foi publicado, em
1939, e que desde então as respectivas
vendas nunca pararam de descer. A
súbita procura “deve-se ao facto de
Mein Kampf poder agora “ser consumido na privacidade dos nossos
iPads”, disse Faraone.
“As pessoas podem não querer
comprar Mein Kampf na Borders
[uma conhecida rede americana de
livrarias], escreve Faraone no seu blogue, “ou recebê-lo em casa pelo correio, ou tê-lo exposto nas prateleiras
da sala de estar, e ainda menos lê-lo
no metro, mas a julgar por centenas
de comentários on-line [de utilizadores da Amazon], os leitores apreciam
que se possa descarregar discretamente uma cópia digital, e depois guardá-la ou apagá-la”, cita o ”Público”.
Redacção

Lusodescendente será Anne Frank
nos palcos holandeses

Rosa da Silva, de 27 anos, ﬁlha de um
português e de uma holandesa, tem o
papel principal na peça ‘Anne’, que
estreia em Abril no novo Theater
Amsterdam, revelou o “Diário de Notícias”
O email de uma das maiores companhias de casting da Holanda era
simples. „Queres fazer uma audição
para o papel de Anne Frank?“ A lusodescendente Rosa da Silva, de 27
anos, no quarto ano da Escola de Teatro de Amesterdão, nem pensou duas
vezes. E duas audições depois conseguia o papel da jovem judia, que morreu num campo de concentração nazi
mas ficou famosa pelos diários que
escreveu quando vivia escondida du-

rante a II Guerra Mundial. Anne
estreia em Abril no novo teatro que
está a ser construído em Amesterdão.
„Eu falo português“, disse Rosa
ao DN, „mas para falar da peça sintome mais à vontade a falar inglês“. O
pai da jovem atriz é de Ovar e pelo
menos uma vez por ano, a família
troca a Holanda por Portugal, onde
estão tios, primos e sobrinhos.
Quando era criança, as férias eram
passadas no Norte do País e nas praias
do Algarve. Mas a herança portuguesa
não se fica por aí: „Gostaria de ter um
projecto onde pudesse cantar o meu
tipo de fado“, explica a lusodescendente, revelando que a música é outra
das suas paixões.

Falantes de português
são 244 milhões em todo
o mundo

Falado por 244 milhões
de pessoas em todo o
mundo, o português é a
sexta língua mais falada
do globo, mas é a quinta
mais usada na Internet e
a terceira nas redes sociais Facebook e Twitter.
As estatísticas são do Camões Instituto da Cooperação e da Língua
e foram transmitidas à Lusa pela presidente, Ana Paula Laborinho, a propósito da II Conferência Internacional
sobre o Futuro da Língua Portuguesa
no Sistema Mundial, que decorreu em
Lisboa.
Também o site do Observatório
da Língua Portuguesa, que reúne diversas fontes para construir as suas
estatísticas, aponta para 244,392 milhões de falantes de português em todo
o mundo, mas coloca o português
como a quarta língua mais falada do
mundo, atrás do mandarim, do espanhol e do inglês.
Com efeito, a posição do português nas listas das línguas com maior
número de falantes varia conforme os
critérios das organizações que as elaboram.
No site do Observatório da Língua Portuguesa, é explicado como se
chega aos 244 milhões de falantes.
Falado nos cinco continentes, o

português é a língua oficial de oito
países: Angola (19,8 milhões de habitantes), Brasil (194,9 milhões), Cabo
Verde (496 mil), Guiné-Bissau (1,5
milhões), Moçambique (23,3 milhões), Portugal (10,6 milhões), São
Tomé e Príncipe (165 mil) e TimorLeste (1,1 milhões).
Contudo, só nos casos de Portugal
e do Brasil é contabilizada toda a população como falante de português.
Em Timor-Leste, por exemplo, apenas
20% dos habitantes falam português,
enquanto na Guiné-Bissau são 57%,
em Moçambique 60%, em Angola
70%, em Cabo Verde 87% e em São
Tomé e Príncipe 91%, revelam os
dados do observatório.
Por outro lado, é preciso contabilizar também as diásporas, que todas
juntas ascendem a quase 10 milhões
de falantes de português, incluindo os
4,8 milhões de emigrantes portugueses e três milhões de brasileiros, segundo dados de 2010.
A língua portuguesa é ainda falada em locais por onde os portugueses passaram ao longo da História
como Macau, Goa (Índia) e Malaca
(Malásia).
Segundo o Observatório da Língua Portuguesa, o português é a língua mais falada no hemisfério sul,
com 217 milhões de falantes em Angola, Brasil, Moçambique, São Tomé
e Príncipe e Timor-Leste.
Entre as línguas europeias, o português surge como a terceira mais fa-

Receba em casa o
seu jornal por
apenas
22,45€ / Ano

lada e um estudo da Bloomberg considera-o a sexta língua do mundo mais
utilizada nos negócios.
Na Internet, a importância do português tem vindo a crescer, sendo
hoje o quinto idioma mais utilizado,
por 82,5 milhões de cibernautas, segundo o site Internet World Stats.
O número de utilizadores da Internet em português aumentou 990%
entre 2000 e 2011, mas nesse ano
ainda só representava 3,9% do total
de cibernautas e 32,5% do total de falantes de português no mundo, o que
permite antecipar que ainda tenha
muito por onde aumentar.
Já no Facebook, o português é a
terceira língua mais usada, por 58,5
milhões de utilizadores, a seguir ao
inglês (359 milhões) e ao espanhol
(142 milhões). Além disso, a língua
portuguesa foi a que mais cresceu naquela rede social, com um aumento de
mais de 800% entre 2010 e 2012.
Também no Twitter, o português
é a terceira língua mais usada, representando 12% do total de tweets enviados, a seguir ao inglês (39%) e ao
japonês (14%).
Todos estes números tenderão, no
entanto, a mudar, à medida que muda
o mapa do português no mundo. Segundo estimativas do Governo português, tendo em conta a evolução
demográfica, até 2050 o número de
pessoas no mundo a falar a língua de
Camões deverá aumentar para 335
milhões.
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Investigador Alexandre Quintanilha alerta para retrocesso de décadas
na ciência em Portugal

Portugal desinveste na ciência e Alemanha
aposta cada vez mais na investigaçao
O professor universitário Alexandre
Quintanilha alertou para o que considera ser um processo “nefasto e muito
perigoso” de desinvestimento na investigação cientíﬁca em Portugal que
pode levar a um retrocesso de décadas.
Em declarações à Lusa, na sequência
do anúncio dos resultados da atribuição de bolsas pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT), o antigo
diretor do Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do
Porto disse temer que Portugal volte
“a ser um país com uma elite económica, cultural, cientíﬁca e técnica
muito pequena, de 5% da população,
e no resto da população trabalhadores
de vários níveis, mal pagos, inseguros, com uma pouquíssima esperança
de poderem aceder a essa elite”.
“Acho que se a comunidade cientíﬁca
não perceber nesta altura que isto é
um ataque geral à grande maioria de
investigadores no país e se não se unir
para juntar esforços para ver se consegue alterar esta situação, então
penso que teremos aquilo que merecemos”, declarou Alexandre Quintanilha.
O investigador disse ter recebido a
notícia dos resultados das bolsas deste
ano, que passaram por “uma redução
de 50% de bolsas de doutoramento e
de 70% de bolsas de pós-doutoramento”, com “muita preocupação, alguma perplexidade e algum receio” e

lembrou que, quando chegou a Portugal na década de 1990, o país estava
a encetar um processo de passagem
da “cauda da Europa” para a linha da
frente em muitos indicadores.
“Esta aposta que é feita por muitos
governos em todo o mundo de educar
e formar as pessoas e de apostar na investigação é uma aposta que leva décadas a construir, é destruída com
enorme facilidade e depois leva ainda
mais tempo a reconstruir”, constatou
Alexandre Quintanilha, investigador
de 68 anos que passou mais de duas
décadas na Universidade da Califórnia, em Berkeley.
“É errado pensar que as questões sociais e humanas não são importantíssimas para o desenvolvimento de um
país e, portanto, essa ‘razia’ ainda
maior na área das ciências sociais não
é só mais preocupante como também
indicia aquilo que eu também, às
vezes, penso que é um objetivo intencional”, lamentou Alexandre Quintanilha, recorrendo ao adjetivo utilizado
pela Associação dos Bolseiros de Investigação Cientíﬁca (ABIC).
De acordo com o inquérito preliminar
da ABIC, uma área, por exemplo,
como as Ciências e Tecnologia do
Mar, teve uma percentagem de bolsas
aprovadas de 13,04%, número próximo do atingido por disciplinas
como a Física (13,21%) e a Agricultura e Ciências Florestais (12,86%).
Por seu lado, novamente a título de

exemplo, a percentagem de aprovação
em Ciência Política e Direito foi de
6,02% e em Economia, Finanças e
Gestão de 5,26%.
Alemanha tem investimentos recordes em investigação.
Contrastando com o que se passa
em Portugal, as empresas alemãs investiram 53,8 bilhões de euros em investigação e desenvolvimento no ano
de 2012. Nunca antes se investiu
tanto, segundo a Federação dos Patrocinadores Ciência Alemã. Em relação
ao ano de 2011, as verbas aumentaram em 5,3%.
Com isto, já foi alcançada a meta
constante do acordo de coligação do
novo governo alemão, de investir três
por cento do Produto Interno Bruto
em investigação e desenvolvimento.
Dois terços desse montante foram
provenientes do sector econômico,
sobretudo da indústria.
O contingente de pessoal na área de
investigação foi aumentado em 2,9%,
ultrapassando o total de 367 000 proﬁssionais em regime de horário integral. Ao lado dos investimentos
próprios em investigação e desenvolvimento, as empresas encomendaram
pesquisas externas no valor de 12,8
bilhões de euros, por exemplo, a universidades e instituições de pesquisa.
Isto representou um aumento de
3,8%.
DPA, Lusa e PP

O PP errou
Correção da legenda da foto notícia publicada na página 7 relativa à entrega dos diplomas de Português e intitulada "Jovens alunos recebem diplomas após exame de Português".
- ao lado da foto onde se lê "... e Tobias Rodrigues Martins o sétimo aluno (Marco Alexandre Guita Almeida) não esteve
presente." deve ler-se "... e Marco Alexandre Guita Almeida, o sétimo aluno (Tobias Rodrigues Martins) não esteve presente."
- onde se lê "...foram distinguidos três alunos, pela excelente nota obtida: Soﬁa Helena Ferreira..." Deve ler-se "...foram
distinguidos três alunos, pela excelente nota obtida: Tamara João...
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A primeira obra completa de
Anne Frank
Mirjam Pressler, tradutora e
biógrafa de Anne Frank, apresentou
na Biblioteca Nacional Alemã em
Frankfurt do Meno a primeira edição da obra completa, com todos os
textos de Anne Frank. O volume
contém tanto as duas versões do
diário de Anne Frank (ela escreveu
seu diário inicialmente apenas para
si própria e trabalhou posteriormente numa versão destinada a uma
eventual publicação), como também a versão compilada dos dois
textos originais por Otto Frank e
Mirjam Pressler, que é considerada
mundialmente, entretanto como a
versão oficializada.
A edição contém ainda contos e
ensaios de Anne Frank, que ela redigiu no seu esconderijo na casa dos
fundos, além de todas as suas cartas
conhecidas, escritas por exemplo à
sua avó e a seus primos, e da sua coleção de frases bonitas dos seus livros prediletos, de escritos em álbuns
de poesia e de um álbum preparado

por Anne Frank com apontamentos
sobre mitologia antiga. Esta obra
completa, editada de forma acurada
e em parte traduzida novamente, é
complementada por numerosas fotografias, fac-símiles e documentos,
bem como através de uma introdução abalizada sobre a história da
vida e da família de Anne Frank, em
contexto histórico, e a história da
repercussão do diário. Uma cronologia, uma árvore genealógica e
uma bibliografia selecta complementam a edição.
Anne Frank nasceu em 1929 em
Frankfurt do Meno e, como menina
judia alemã, imigrou com seus pais
para a Holanda em 1934, fugindo da
perseguição do regime nazista.
Pouco antes do final da guerra, ela
foi vítima do Holocausto. Antes
disto, ela manteve-se escondida juntamente com a sua família numa
casa de fundos em Amsterdão, onde
escreveu as suas experiências e pensamentos num diário.

Duas curtas-metragens portuguesas competem
este ano no Festival de Berlim

Os ﬁlmes „As rosas brancas“, de
Diogo Costa Amarante, e „Taprobana“, de Gabriel Abrantes, foram
seleccionados para a competição
oﬁcial de curtas-metragens do
festival de cinema de Berlim,
anunciou a organização.
As duas produções portuguesas,
ambas em estreia mundial, integram a
lista de 25 filmes, de 21 países, escolhidos para a competição oficial, com
o vencedor a ser escolhido por um júri
que integrará o programador Nuno
Rodrigues, co-fundador do festival
Curtas de Vila do Conde e da Agência
da Curta-Metragem.
A 64.ª edição da Berlinale, o Festival Internacional de Cinema de Berlim, decorrerá de 06 a 16 de
Fevereiro.
„As rosas brancas“, sobre memória, perda e morte, é o quinto filme de
Diogo Costa Amarante, depois da ficção „Down here“ (2011) e dos documentários „In January, perhaps“
(2009), „We have legs/Time flies“
(2008) e „Jumate/Jumate“ (2007),
todos eles premiados.

A curta-metragem, de vinte minutos, conta com co-produção dos Estados Unidos, onde o realizador fez
estudos de cinema.
„Taprobana“, de Gabriel Abrantes, é uma co-produção entre Portugal, Sri Lanka e Dinamarca, descrita
como uma comédia que acompanha a
lua-de-mel do poeta Luís Vaz de Camões com Ti-nan-men, uma chinesa
por quem se apaixonou, no Oriente,
quando escreveu „Os Lusíadas“.
Gabriel Abrantes, artista plástico
e realizador, é autor de filmes como
„Zwazo“ (2012), „Palácios de Pena“
(2011) e „A History of mutual respect“ (2010).
O Festival de Cinema de Berlim
abrirá com „The grand Budapest
Hotel“, de Wes Anderson.
A competição internacional de
longas-metragens, em disputa pelo
Urso de Ouro, ainda não foi revelada
na totalidade, tendo sido anunciada a
seleção de alguns filmes, nomeadamente o de Wes Anderson, „Aimer,
boire et chanter“, de Alain Resnais, e
„The Monuments Men“, de George
Clooney.
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Comemorações oﬁciais do “DIA DE
PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS
COMUNIDADES
PORTUGUESAS” e do 50º Aniversário da Comunidade Portuguesa na Alemanha
(Hamburgo, 6 a 8 de Junho de 2014).
A Embaixada de Portugal em Berlim
e o Consulado-Geral de Portugal em
Hamburgo têm o prazer de anunciar
que a Cidade Livre e Hanseática de
Hamburgo foi escolhida pelo Governo Português para acolher, em
2014, as comemorações oﬁciais, na
República Federal da Alemanha, do
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, assim como
do 50º Aniversário da Comunidade
Portuguesa na Alemanha. As comemorações decorrerão entre 6 e 8 de
Junho de 2014.

U

ma nova visão do
mundo baseada
na crença numa
progressiva perda
de privacidade
está a tornar-se
realidade. As revelações recentes
sobre a “aventura
amorosa” do Presidente francês
François
Hollande, chamaram
a atenção para a
inovação tecnológica incrível
que tem sido muito falada nos
dias de hoje, chamada “NameTag”. “NameTag” é um aplicativo para reconhecimento
facial desenvolvido por uma
empresa “start-up” californiana, que poderá no futuro
tirar fotos de pessoas em qualquer lugar para descobrir a sua
identidade, a partir de fotograﬁas publicadas em websites
como o twitter , instagram e
google+. Este aplicativo ainda
não está comercializado, dado

que o sistema ainda está embrionário, mas é absolutamente
claro que, em poucos anos, o
sistema estará plenamente operacional e que ele vai ter um
enorme sucesso. A aplicação
Shazam para smartphones já
permite nos dias de hoje identiﬁcar as músicas que estão a
tocar num espaço público.
Quem nunca sonhou em poder
identiﬁcar com o seu smartphone a pessoa sentada numa
mesa próxima num café ou
num restaurante e poder saber
tudo sobre ela? Com a iminente “shazamisação” da nossa
sociedade, é como se um
enorme holofote brilhasse permanentemente sobre todos
nós. No seu romance futurista
Super Sad Love Story , lançado
em 2012, o escritor norte-americano Gary Shteyngart imaginou que um dia todos nós,
equipados com smartphones,
tornaríamos possível essa
transparência absoluta.
A questão a levantar, é se

no futuro nos será permitido
estar fora do radar, viver na
sombra das redes sociais e podermos cultivar o nosso jardim
secreto. A principal conquista
a ambicionar pela democracia,
poderá ser, num futuro próximo, que nos deixem em paz!
Podemos falar de “servidão
voluntária”, mas o termo mais
correto será talvez o de “totalitarismo voluntário” no sentido
de tomar o poder total do público para o privado. Até Mark
Zuckerberg, fundador do facebook, já percebeu o que nos espera dado que ele acabou de
comprar quatro casas geminadas com a sua própria casa em
Palo Alto, porque ele não queria que as imobiliárias anunciassem aos clientes na venda ,
que eles vão ser vizinhos do
fundador do facebook. A privacidade custou a Mark Zuckerberg 30 milhões de dólares
para o proteger dos olhares dos
outros!
Salvador M. Riccardo

21 anos a fazer informação.
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milhares de
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manuel.silva@dgaccp.pt
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Bater nos ricos é um passatempo gratiﬁcante. Serve para
nos distanciarmos desses
seres tenebrosos e sentir-nos
bem porque somos muito melhores. E também para exigirmos uma redistribuição mais
equitativa das riquezas. Desde
que ela pare na nossa fronteira.
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Os portugueses
e a solidariedade

Cristina Krippahl

uanto mais instruídos e ricos, menos
solidários são os
portugueses. A conclusão de um estudo
da Universidade Católica Portuguesa, da autoria de
Lourenço Xavier de Carvalho
(“Literacia social: os valores
como fundamento de competência”), teve as habituais reacções
de “virgem ofendida” nas redes
sociais, onde a indignação barata
se tornou no desporto preferido
dos hipócritas.
Ao que parece, o estudo seria
prova a de que os portugueses
“ricos” - uma categoria muito relativa, diga-se de passagem (o estudo parece assumir que “rico” é
quem ganha quatro mil euros por
mês)– são assim um cruzamento
de Scrooge e Satanás. A investigação encontra os habituais culpados, com destaque para a
educação. Quando qualquer coisa
corre mal em Portugal, a educação
é uma espécie de “suspeito do
costume”, prático e eficaz, porque
se subentende que não há nada a
fazer para remediar qualquer situação que apareça. O estudo em
questão encontra ainda a salvação
na renúncia a bens materiais e
numa nova “espiritualidade”, conclusão pouco científica a que não
será alheia a instituição que o patrocinou.
A verdade é que este não é um
fenómeno exclusivamente português. Por isso, há muito que tem

Q

vindo a ser estudado por académicos noutros países. E estes chegam à conclusão de que a
dicotomia pobrezinho bonzinho
/ricalhaço mauzão, talvez se insira
lindamente nos habituais ensinamentos da igreja (que não se importa de assumir dos ricos o
pesado fardo dos seus bens materiais para estes poderem gozar a
felicidade do pobre), mas é simplista demais para investigações sérias. Experiências levadas a cabo
por especialistas conceituados,
como Paul Piff, da Universidade
de Berkley, na Califórnia, chegam
à conclusão que a empatia e o
comportamento resultante têm
pouco a ver com educação e tudo
com insulação. Por outras palavras, os ricos estão muito pouco expostos à dura realidade da pobreza
e da miséria, tornando difícil desenvolver um sentimento de solidariedade.
Em
todas
as
experiências feitas em Berkley, os
ricos confrontados directamente
com situações explícitas e não
teóricas, reagiram com muito
maior generosidade do que os po-

bres, mesmo em termos relativos
de rendimento/doação.
Bater nos ricos é um passatempo gratificante. Serve para nos
distanciar desses seres tenebrosos
e sentirmo-nos bem porque somos
muito melhores. E também para
exigirmos uma distribuição mais
equitativa da riqueza. Desde que
ela pare nas nossa fronteira, claro.
Porque poucos portugueses têm a
consciência de que pertencem ao
clube exclusivo das pessoas ricas
no mundo e que a distribuição
muito mais injusta é da riqueza
global.
A falta de imaginação pode,
por isso, ser também o que leva os
portugueses – sem diferença entre
pobre e ricos – a serem muito avarentos no que toca à doação de
dinheiro para causas de beneficência. Um estudo de 2011 com o
título“Charity” (Beneficência), levado a cabo em 14 países pelo instituto de pesquisa de mercados
GfK, conclui que apenas cerca de
25% dos portugueses dão dinheiro
todos os anos, bastante abaixo da
média europeia de 44%. Metade

dos que não doam nada recorrem
à desculpa esfarrapada de que não
dispõem de meios, e apenas 13%
admitem honestamente não estarem interessados no assunto.
Ora não ter meios é extremamente relativo, como depressa se
constata em qualquer noticiário
sobre os refugiados sírios ou as
centenas que se afogam todos os
anos ao largo da costa da Itália, levados pelo desespero da miséria a
arriscar a vida para tentar a sorte
praticamente inexistente na
Europa.
Talvez não surpreenda que, de
acordo com o GfK, é nos Estados
Unidos da América que existe a
maior percentagem de pessoas solidárias do mundo: 67% doam
regularmente. Segundo estatísticas nacionais, os pobres naquele
país tendem a contribuir para causas sociais e religiosas, enquanto
os donativos dos ricos vão, sobretudo, para a educação e investigação.
Pode-se especular que a diferença entre a disposição de se mostrar solidário com quem tem

menos é maior num país como o
Estados Unidos, onde o Estadoprovidência tem fraca tradição.
Num país como Portugal, talvez o
povo se tenha habituado a deixar
o Estado encarregar-se de tudo e
de todos, posição comodista que
nos iliba de agir. Mas como explicar que os povos mais generosos
e solidários na Europa são os holandeses, os suecos e os britânicos,
países
com
um
Estado-providência altamente desenvolvido?Um aparte: a muito
propalada generosidade do alemão médio é um mito, já que a
percentagem dos que doam regularmente é mais ou menos a
mesma que em Portugal. Mais
uma coisa que estes dois povos
têm em comum.
Seja como for, tudo isto prova
que a falta de empatia está longe
de ser um apanágio daqueles que
gostamos de considerar ricos, porque nos permitem alimentar a
pena que sentimos de nós próprios
e lavar as mãos da responsabilidade por aqueles que realmente
não têm nada.

Emigrante português distinguido no Canadá por trabalho comunitário
Um luso-canadiano de London,
no Ontário, Canadá, foi distinguido
pela Associação de Construção de
London (LHBA, sigla em inglês),
com um prémio individual pelo trabalho efetuado em causas solidárias.
Isolino Bettencourt de Sousa, de
58 anos, natural de Guadalupe (Graciosa), disse hoje à agência Lusa
que o prémio „Mowbray Award“,

que recebeu no final do ano passado, representa „a preocupação“
que tem tido „não só com a comunidade portuguesa, mas no geral“ da
população.
O prémiot foi atribuído depois
de o emigrante português ter ajudado a construir uma habitação que
foi vendida para fins solidários em
prol de um lar de sobreviventes de
cancro, uma instituição que acolhe

doentes terminais.
Isolino Sousa foi para o Canadá
em 1967 com 11 anos de idade, inicialmente para Mount Brydges (Ontário), mas mais tarde mudou-se
para London.
Formado em arquitectura tecnológica, ramo em que trabalha há
mais de 35 anos, tem sido o supervisor de projectos da Sifton Properties, uma construtora que conta com

mais de 1.200 funcionários.
„Tenho tido a preocupação nas
habitações que vou fiscalizando,
desde o início do projecto até à sua
conclusão, das questões ambientais
e económicas, pois temos que pensar no futuro, nos nossos filhos, nos
nossos netos“, afirmou.
Isolino Sousa também lamentou
o facto de as novas gerações quererem „cada vez menos“ profissões li-

gadas à construção civil.
Por isso, tem estado a realizar
palestras em escolas da cidade para
„incentivar“ os mais novos a seguirem aquele „caminho“.
Existem no Canadá cerca de
550 mil lusodescendentes ou portugueses, estando a grande maioria no
Ontário. Calcula-se que na região
de London vivam cerca de 30 mil.
Lusa
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Direito Português Doações para Casamento
O titulo deste artigo prende-se com
a questão de saber o que acontece
com os presentes/ofertas que foram
dados aos noivos por virtude do seu
casamento, no momento em que os
mesmos se separaram?
Frequentemente ouvimos falar, no
momento da separação e da partilha
de bens que uma máquina, uma carro,
uma casa foi oferecida pelo pai ou tio
da noiva ou do noiva, na altura do casamento, e em que o respectivo familiar se arroga no direito de ficar com
semelhante bem.
Por isso a quem pertencem afinal
todas aquelas doações?
Antes de mais a lei esclarece que,
as doações por ocasião do casamento
podem ser feitas apenas a um dos
esposados ou a ambos, tendo por isso
que ser definido a quem a oferta foi
efectuada.
Por outro lado, falamos neste artigo apenas das doações realizadas
por uma terceira pessoa aos noivos ou
a um deles, e não às ofertas realizadas
pelos noivos entre si. Estas ultimas,

serão consideradas noutra ocasião.
Pois bem, o que a lei nos informa
é que as doações que tenham sido
realizadas para o casamento caducam
– extinguem os seus efeitos e os bens
têm que ser devolvidos – caso o casamento não seja celebrado dentro de 1
ano, ou tendo-o sido, vier a ser decla-

rado nulo ou anulado.
Tais bens devem igualmente ser
devolvidos, ainda que em parte, se
houver divórcio ou separação judicial
de pessoas e bens por culpa do donatário (quem recebeu a doação) e se
este for considerado único e principal
culpado.

Por outras palavras, nos divórcios
realizados por mutuo consentimento,
como não há culpados, a doação mantém-se, cabendo aos cônjuges desavindos decidir quem fica com o bem
doado.
Mas, as doações que estão contempladas no regime acima exposto –
ou seja as que caducam e tem que ser
devolvidas - são apenas aqueles que
se encontram previstas numa Convenção Antenupcial, ou seja, um acordo
que os cônjuges celebram antes do casamento e por força do mesmo.
Nesta convenção, escolhe-se o regime de bens de casamento – nada
sendo escolhido vale o regime da lei,
actualmente o da comunhão de adquiridos – e indicam-se os bens doados,
aferindo-se também a quem a doação
é feita: a favor dos dois noivos ou de
apenas um deles.
Consoante aquela definição, na
ocorrência do termo do casamento
por força de divórcio litigiosos ou
anulação, os bens deverão ser devolvidos a quem de direito e por quem
beneficiou.

Nota
Solicitamos aos nossos
leitores para nos colocar
as suas perguntas e sugestões por escrito
usando o correio ou, melhor ainda, o correio
electrónico. Pedimos
também para mencionarem o vosso número de
telefone ﬁxo para, sendo
necessário, entrarmos
em contacto convosco.
As questões e sugestões
dos leitores podem ser
enviadas para as seguintes direcções:
rodrigues@live.de
correio@free.de:
Obrigado.

Caro/a Leitor/a:
Se é assinante, avise-nos se mudou ou vai mudar
de residência. É importante. Caso contrário, deixa
de receber o jornal

JTM Consulting
GmbH
• Contabilidade
• Consultadoria fiscal,
empresarial e financeira
JTM@consystem.com
Sede:
Fuchstanzstr 58
60489 Frankfurt /Main
TM: 0172- 6904623
Tel.069- 7895832
Fax: 069-78801943

Receba em casa
o PORTUGAL POST

por apenas
22,45 € /ano
correio@free.de
0231-8390289

Werbung kostet Geld, keine
werbung kostet
Kunden!

Catarina Tavares, Advogada em Portugal
Av. Sidónio Pais, Nº20, R/C Esq. - 1050-215 Lisboa
www.tavaresassociados.pt catarina.tav@tavaresassociados.pt
Tel.: 00351-216 080 970

ADVOGADO
Carlos A. Campos Martins

Direito alemão
Consultas em português por
marcação
Feltenstraße 54
50827 Köln
Tel.: 0221 – 356 73 82
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Por José Gomes Rodrigues
rodrigues@live.de

Pensões aos 63 anos sem corte, para quando e como? • Pensões entre os 63 anos aos 67 sem
ou com penalizações? • Reformas para as mulheres: quais as diferenças? • Quais os erros
mais comuns em relação às reformas?
Caros amigos do Portugal Post.
Gostaria de ler no Portugal Post algo
sobre aquela que, para mim, foi uma
das melhores notícias cá da Alemanha, nas últimas 4 décadas. Estou-me
a referir àquele ponto no “Contrato
de governação” do actual governo,
referente à possibilidade de um individuo se poder reformar aos 63 anos
de idade sem penalizações, desde que
tenha 45 anos de descontos.
Em especial gostaria de saber o que
está previsto sobre a lei que permitirá
a reforma entre os 63 para os 65 anos
sem penalizações. Quando começa?
Qual a previsão do seu ﬁm?
No meu caso pessoal o meu 1° dia de
descontos cá na Alemanha (Pﬂichtbeitragszeit) foi a 01.08.1973
Já agora aproveito a ocasião para
pedir igualmente informações, o mais
detalhado possível, para as mulheres,
no número do Portugal Post seguinte.
Leitor devidamente identiﬁcado
Caro amigo, são vários os compatriotas que, nos últimos dias, nos contactaram querendo obter informações
mais concretas sobre quando vigorará
a nova lei de reformas aos 63 anos,
sem cortes. Este assunto das reformas
é das áreas mais complexas, não só
pela legislação em si, mas também
pelas alterações contínuas a que estas
normas estão sujeitas. Convidamos
os nossos leitores a manterem-se informados e, antes duma decisão dessa
importância, recorrerem às informações ao seu dispor: sua caixa de
saúde, sindicatos r/ou conselhos de
empresa.
Quando vigorará a nova lei
de reformas aos 63 anos sem
cortes?
Temos de dar tempo ao tempo. Até
agora foi um acordo de boas intenções, ou, como o amigo aﬁrma, um
contrato de governação, uma condição imposta por parte do SPD para
poder coligar-se com a CDU e CSU.
Estas intenções não se transformam
automaticamente em lei. Só após a
análise da viabilidade ﬁnanceira da
alteração legal, se redigirá uma proposta de lei. Esta será apresentada na
Assembleia Parlamentar para ser discutida e, então aprovada, ou, em último caso, reprovada. Neste caso,
como a maioria do parlamento pertence à coligação, será provável a sua
aprovação. Só mais tarde entrará em
vigor, como todos esperamos. Neste
caso, não necessita esta proposta de
lei de passar pela Câmara Baixa
(Bundesrat) já que, a alteração em
questão, não vai colidir com as diver-

sas legislações estaduais.
Há, contudo, alguns aspectos a discutir, até que esta intenção possa passar
a proposta de lei. Eis algumas questões que se colocam ainda: Quais os
custos para os cofres públicos com
esta alteração? Como irá ser contado
o tempo para perfazer os 45 anos de
descontos? Tendo estado desempregado, durante algum tempo, este período será levado em conta na
contagem do tempo? O tempo de trabalho no estrangeiro também conta?
Legislação “rampa” dos 63
aos 65 anos sem ou com
penalização
Quem, na vigência da actual legislação, quiser entrar na reforma por
idade, antecipando-a, e, em vez dos
67 anos, como a nova legislação
prevê como idade máxima para a reforma normal e sem cortes, terá de
aceitar, em princípio, algumas penalizações ﬁnanceiras. Cada mês que
antecipa a sua reforma, ser-lhe-á descontado 0,30% da reforma a usufruir.
Estes cortes podem perfazer a quantia
correspondente a 14,40% da sua reforma total e esta penalização perdura
durante toda a vida. No seu caso concreto, o amigo, poderá entrar na reforma ao completar os 65 anos, já que
tudo prevê que, com essa idade, terá
alcançado os 45 anos de descontos,
desde que não haja, entretanto, qualquer alteração.
Para os que tiverem nascido antes de
1 de Janeiro de 1955 e que tenham
acordado com a empresa entrar na reforma antecipada (Altersteilzei),a decisão é regulada pela lei
“Alterteilzeitgesetzt. Esse acordo
deve ter sido já efectuado entre o empregado e a empresa antes de
1.01.2006. Poderão então usufruir da
reforma antecipada, e, neste caso,
com os 65 anos de idade, não
sofrer qualquer corte.
Se preferir, e se o patronato concordar, poderá igualmente entrar na reforma aos 63 anos de idade. Neste
caso, então será penalizado com 7,
2% da sua reforma. A condição fundamental é, para além do acordo
mútuo com a empresa, ter tido, em
ambos os casos, 35 anos de descontos.
Para os que tenham um determinado
grau de deﬁciência, mais concretamente a partir de 50%, existe um
outro regulamento.
Os que nasceram antes de 1951 e tenham 35 anos de descontos obrigatórios, poderão, sem penalização, entrar
na reforma aos 63 anos de idade.
Para os que nasceram depois desse

ano, ser-lhes-á aplicada a nova legislação. Contudo, caso queiram antecipar a sua reforma, podem fazê-lo,
mas estão sujeitos a uma penalização
no valor de 0,30% por cada mês, até
que atinjam os 65 anos de idade.
Reforma para as mulheres:
que alterações?
Não vamos esperar para uma edição
posterior para falarmos sobre a reforma das mulheres, como o amigo
nos sugeriu. Já se foi o tempo em que
a reforma para as mulheres era considerada à parte da dos homens,
sendo regidas por diferentes normas.
Para as que nasceram antes de Janeiro
de 1952, a legislação a ter em conta é
ainda a anterior, para as que nasceram
depois estas diferenças em relação
aos homens deixaram de existir.
Quando uma lei entra em vigor,
existe sempre um período transitório,
antes da sua aplicação universal.
Só quem tenha nascido antes de 1952
e que complete entretanto os 65 anos,
receberá a reforma sem qualquer penalização desde que:
• tenha tido um trabalho dependente
com seguro obrigatório no mínimo
durante 15 anos;
• e se, depois dos 40 anos, até aos 65
anos, tiver efectuado dez ou mais
anos de descontos
Igualmente quem tenha nascido
antes de 1.01.1952, mas que tenha
mais de 60 anos e menos de 65 anos
de idade, preenchendo as condições
anteriores, continua a ter direito à sua
pensão antes dos 65 anos, apesar de
sofrer os respectivos cortes. Até completar os 65 anos, o corte traduz-se
em 0,30 %, por cada mês de antecipação. A partir dos 65 anos poderá
usufruir da sua reforma sem qualquer
penalização.

ERROS MAIS COMUNS
À VOLTA DAS REFORMAS

Vamos transcrever alguns dos erros
mais comuns sobre as reformas que
se vão espalhando entre colegas de
trabalhos ou nos encontros de amigos.
Todos são obrigados a trabalhar
até à idade de 67 anos
Nos encontros informais e de rua é
usual ouvir-se dizer que, no futuro,
todos deverão trabalhar até aos 67
anos para que possam beneﬁciar
duma reforma por inteiro. Esta aﬁrmação não corresponde à verdade.

Somente os que tiverem nascido a
partir de 1964 terão de trabalhar até
aos 67 anos, sem que lhes seja aplicado qualquer corte. Os que tiverem
nascido antes dessa data, ou seja,
entre 1947 e 1963, a idade da reforma
aumentará gradualmente. Convém
sempre, antes de decidir, fazer bem as
contas e contactar os funcionários das
caixas de reformas.
O viúvo ou viúva não tem direito a
uma reforma do falecido
De forma alguma isso corresponde à
realidade. Depois da alteração da lei
das reformas para os viúvos, já desde
1986, tanto os homens e as mulheres
sobreviventes possuem, nesta questão igualdade de direitos. Em caso de
falecimento de um, o outro tem direito, pelo menos nos primeiros três
meses, à pensão completa do respectivo cônjuge. Após os três meses terse-á em conta as fontes ﬁnanceiras do
cônjuge sobrevivente.
Para o cálculo da reforma os últimos cinco anos de ordenado são os
mais importantes
Também não corresponde à verdade.
A soma da reforma mensal a receber
é calculada tendo em conta todos os
anos em que terá trabalhado. Os últimos anos serão tratados do mesmo
modo que os primeiros. Só se recebe
de reforma o que se descontou.
Só após quinze anos de descontos é
que se terá direito à reforma
Não corresponde de forma alguma à
lei de reformas vigente desde 1984.
Desde esse ano uma das condições
essenciais para a obtenção da reforma
aos 65 anos é ter descontado pelo
menos 5 anos. Para efeitos de contagem de tempo, são considerados os
tempos de educação dos ﬁlhos e
aﬁns.
Direito da reforma antecipada aos
60 anos, após 45 anos de descontos
Esta é uma aﬁrmação não corresponde à lei vigente. A nova lei que
veio aumentar a idade da reforma
para os 67 anos de idade, veio introduzir a obrigatoriedade de 45 anos de
seguro para se ter a reforma aos 65
anos, sem que seja penalizado. Para
preencher estes requisitos, tem-se em
conta os períodos de educação. Os
períodos de desemprego, de ajuda ao
desemprego assim como a ajuda social aos desempregados não contam
para perfazer este tempo total de 45
anos.
.
Recebendo a reforma normal já
não haverão mais cortes

Seria bom que assim fosse, mas não
é assim. A penalização acompanharnos-á para sempre. O mesmo acontece com as reformas de
sobrevivência ou por morte dum cônjuge.
Para cada ﬁlho receberei mais
tarde uma reforma
Não será bem assim. Geralmente
para as mães nascidas após 1921,
consideram-se os períodos de educação dos ﬁlhos como períodos de contribuição para a sua reforma. Para os
ﬁlhos que tiverem nascido antes de
01. 01.1992, as mães receberão por
cada um, um ano de descontos para a
sua reforma e, para os que tiverem
nascido após essa data, ser-lhes-á
contados três anos por cada um. Isto
não quer dizer que, ao chegar à idade
de reforma terão direito, somente por
este tempo, a uma reforma em dinheiro. Só terão esse direito se tiverem contribuído um mínimo de cinco
anos.
Ao chegar à idade da reforma receberei a reforma automaticamente
Nada disso, a reforma só se recebe se
for requerida por escrito. Convém requerê-la três meses antes de atingir as
condições para a solicitar.
Uma medida de reabilitação da
saúde (Kur ) provoca uma redução
da reforma?
Também esta aﬁrmação é inválida.
Geralmente, antes de ser decretada
uma reforma por incapacidade ou invalidez, e se ainda houver ainda esperanças de reabilitação da saúde
com a consequente integração no trabalho, o seguro procura enviar a pessoa para uma medida dessas. Só se se
veriﬁcar a impossibilidade de integração laboral é que recebe a sua reforma, sem os cortes, devido a esta
medida.
Como empresário posso requerer o
pagamento das contribuições para a
reforma
Não é possível a devolução das contribuições para a reforma. Já foi possível, antes de Portugal integrar a EU.
As excepções estendem-se a alguns
grupos proﬁssionais que têm uma
caixa própria e independente. Neste
caso, não estão necessariamente os
que trabalham por conta própria.
Apenas poderão ser recuperados os
descontos efectuados para este seguro
se a pessoa em questão não tiver efectuado descontos mínimos de cinco
anos exigidos para o direito a uma reforma. Caso contrário recebem a reforma regular a quem tem direito.
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O Diário de Anne Frank
de Anne Frank

DVDs - Filmes Clássicos Portugueses

Preço: € 22,99
Todos conhecem a história profundamente dramática
da jovem Anne Frank. Publicado pela primeira vez em
1947, por iniciativa de seu pai, o Diário veio revelar ao
mundo o que fora, durante dois longos anos, o dia-adia de uma adolescente condenada a uma voluntária
auto-reclusão, para tentar escapar à sorte dos judeus
que os alemães haviam começado a deportar para supostos «campos de trabalho». Tentativa sem final feliz.
O resultado final é um retrato extraordinário de uma
adolescente em busca da sua identidade, durante um
dos mais trágicos períodos jamais vividos pela humanidade.

Mente Aberta, Coração Crente
de Papa Francisco
Preço: € 22.99
Este novo livro do Papa Francisco é o resultado de um
longo processo de reflexão e pregação desenvolvido no
contexto dos seus retiros espirituais. O Papa Francisco
também escreve sobre a Igreja na sua vida real, com a
sua grandeza e os seus pontos fracos, e termina com
textos dedicados à oração. Uma obra de caráter espiritual, para ajudar a crescer na Fé os crentes e todos os
que procuram dar sentido espiritual à sua vida.

O Pátio das Cantigas.
Comédia •Preço: € 19.99

O Pai Tirano. Comédia
Preço: € 19.99

O

NOV

Aloe Vera - A Planta Milagrosa
Inclui também Nopal, Jojoba e Iúca
Preço: € 20.00
As propriedades terapêuticas do aloe vera são conhecidas há quase 5000 anos.
Este manual contém informação sobre como tratar
das suas plantas, como colher as folhas e como utilizar o aloe transformado para cuidar da sua saúde,
não esquecendo os conselhos básicos para reconhecer os produtos de maior qualidade. Inclui ainda o
nopal, a jojoba e a iúca e um capítulo com receitas
práticas e saborosas.

Os Três da Vida Airada.
Comédia • Preço: € 19.99

Maria Papoila.
Comédia • Preço: € 19.99
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NOTA
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Queiram enviar a minha encomenda à cobrança
Queiram debitar na minha conta o valor da encomenda

Aprenda a Viver Sem Stress
Preço: € 15.00
Quanto mais tempo da sua vida é
que está disposto a desperdiçar?
Quanto mais tempo da sua vida
está disposto a continuar a sofrer?
Quanto da sua vida está disposto
a finalmente reivindicar hoje?
Quanto mais tempo vai deixar que
os outros mandem nas suas escolhas? E, se reivindicar a sua vida,
acha que fica a dever alguma coisa aos outros?
. "Aprenda a Viver Sem Stress" é um livro que o ajuda a
reencontrar-se.

Orações aos Anjos da Guarda
Preço: € 15.00
Na primeira parte desta obra
encontrará um vasto número
de orações aos anjos da guarda, que certamente serão do
seu inteiro agrado.
Conheça o seu anjo e as características que ele lhe imprime na sua vida. Estes seres
celestiais estão constantemente ao nosso lado, para nos
proteger ou para nos afastar dos perigos.

Salmos e Orações aos Anjos
Preço: € 15.00
Quando oramos, os Anjos oram
connosco, nessa altura a cor da
nossa aura muda e isso facilita aos
Anjos entenderem a nossa intenção, levando mais prontamente as
nossas petições ao plano astral, podendo assim prestarnos de forma mais rápida a ajuda de que necessitamos.
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Orações para Todos os Males
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Por razões de saúde, familiares,
afectivas, materiais ou espirituais, todos passamos em
algum momento por situações
difíceis. Nesta obra encontrará
uma centena de orações adequadas a cada caso. Orações
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PORTUGAL POST inicia nova rubrica
A partir da presente edição, o PORTUGAL POST iniciará mais uma rubrica de
interesse para os nossos leitores. Trata-se de um “consultório” da Língua Portuguesa coordenado pela nossa nova colaboradora, a Prof. Dra. Luciana Graça.
Nesta rubrica, os leitores poderão desfazer muitas dúvidas no que respeita
à língua portuguesa falada e escrita porque, como soi dizer-se, nunca é tarde
para a prender.
A Prof. Dra. Luciana Graça nasceu em 1981. Vive desde sempre em Soza,
aldeia do concelho de Vagos e do distrito de Aveiro.
Em 2004, licenciou-se em ensino de português, latim e grego, na Universidade de Aveiro. Em 2005, enveredou pela investigação e, em 2010, foi-lhe atribuído o título de Doutoramento Europeu, em Didática, igualmente na
Universidade de Aveiro.

Português ao Raio X

Prof. Dra. Luciana Graça

Novo ano, nova rubrica, velhas dúvidas: o verbo «intervir»
Neste novo ano, surge agora esta nossa nova rubrica, que nasceu de um nosso
grande sonho. O sonho de partilhar este nosso amor pela língua portuguesa com
todos os portugueses. E aqui estaremos, convosco, a repartir o que sabemos.
Foi a mesma pela primeira vez publicada, na verdade, no Jornal de Notícias,
em Março de 2009. E é agora também enorme a emoção, acreditem, em poder
partilhá-la com todos vós.
Quanto ao caso hoje em análise, escolhemos um erro muito frequente: a
conjugação do verbo «intervir», no pretérito perfeito do indicativo. E agora que
já intervimos - ou interviemos? -, para apresentar esta nossa (e vossa!) rubrica,
passemos à apresentação de alguns exemplos em que surge esta recorrente dúvida. No entanto, claro, uma palavra de agradecimento. Agradecimento a quem
leva o nome de Portugal tão longe. «Portugal foi um grande país», diz-se, por
vezes. No entanto, a verdade é que ainda o é. Um país feito de gente trabalhadora. Que luta. E que se distingue, em todo o mundo. Sabemos acolher quem
nos visita. E sabemos também honrar as nossas gerações, nos países que nos
acolhem. E, confessamos, é tão grande o orgulho, quando, em viagem, alguém
nos pergunta a nossa nacionalidade. «Portuguesa» - respondemos. E são numerosos os elogios também aos nossos emigrantes… Obrigada. A todos, muito,
muito obrigada… E aqui ficam apenas dois exemplos de quão grande é o nosso
Portugal: a Bola de Ouro de Cristiano Ronaldo e a criação de uma nanopartícula
que combate tumores. Agora, sim, o caso escolhido!... E um feliz 2014!

Sugestões para sair
Exposições no Consulado-Geral em Düsseldorf
22 de Janeiro a 13 de Março
Fernão Mendes Pinto, Deslumbramentos do olhar
Com ilustrações de João Fazenda, esta exposição foi concebida pela Drª Ana
Paula Laborinho, Professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
a qual foi responsável pelo guião, textos introdutórios e seleção de passagens
inseridas da Peregrinação.
A apresentação desta exposição enquadra-se na comemoração dos 400 anos da
publicação da Peregrinação.
17 de Março a 15 de Maio
“Km”“2151 Km”
O 50º aniversário do Acordo de recrutamento de trabalhadores portugueses na
Alemanha, assinado a 17 de Março de 1964, será assinalado no Consulado Geral
com a apresentação de uma exposição de fotograﬁas e colagens, realizada pelo
fotoart-team moebes claudino, que pretende transmitir as impressões e recordações dos portugueses de 2ª e 3ª geração numa viagem de carro da Alemanha
para Portugal, de férias.
16 de Maio a 30 de Junho
"Rostos de herança" - Professores - os arautos da língua portuguesa
No âmbito das comemoração do 50º aniversário da comunidade portuguesa na
Alemanha, será organizada no Consulado Geral uma exposição com retratos,
textos vários e outros materiais, que visa homenagear os professores que ao
longo dos últimos 50 anos têm contribuído para o ensino e promoção da língua
portuguesa.
Folclore
É no 22 de Março 2014, pelas 16h00, que terá lugar na Gesamtschule Schinkel
, Windthorststraße 79, em Osnabrück, o 25° Aniversário do Rancho Folclorico
Arco Iris. Para a festa, foram convidades vários grupos de folclore de vários
países. Como sempre, à noite não faltará o habitual bailarico.
Cristina Branco
A linda e conhecida fadista Cristina Branco estará em Bochum no próximo dia
26 de Março na Christuskirche Bochum, NRW, pelas 19h30
Consulado em Düsseldorf tem novo horário de atendimento ao público
O Consulado Geral de Portugal em Düsseldorf apresenta os melhores cumprimentos e informa, para conhecimento e divulgação, que a partir de 2 de janeiro
2014 o horário de atendimento será o seguinte:
de 2ª feira até 6ª feira das 08h00 às 15h30.
Pub

Caso:
• O presidente do Tribunal de Contas, Guilherme d'Oliveira Martins, interviu
sobre o «Eanes político», ao passo que a faceta militar do antigo chefe de Estado
foi abordada pelo general Garcia Leandro e o lado do cidadão Eanes foi enaltecido pelo neurocirurgião João Lobo Antunes. (Jornal de Notícias, 2013-1125);
• O presidente do Tribunal de Contas, Guilherme d'Oliveira Martins, interveio
sobre o «Eanes político», ao passo que a faceta militar do antigo chefe de Estado
foi abordada pelo general Garcia Leandro e o lado do cidadão Eanes foi enaltecido pelo neurocirurgião João Lobo Antunes. (Diário Digital, 2013-11-25);
•As forças da ordem interviram com atraso, porque «a segurança do jogo era
da responsabilidade de uma empresa privada contratada pelo Atlético Paranaense», segundo o porta-voz da polícia, Adilson Moreira. (Jornal dos Desportos, 2013-12-11);
• As forças da ordem intervieram com atraso, porque «a segurança do jogo era
da responsabilidade de uma empresa privada contratada pelo Atlético Paranaense», segundo o porta-voz da polícia, Adilson Moreira. (Mais futebol, 201312-09).
Comentário:
• «intervir» é um verbo derivado de «vir» (e não, portanto, do verbo «ver»!);
• ora, os verbos derivados seguem o paradigma de conjugação do verbo de base,
ou seja, o verbo a partir do qual são formados (como acabámos de referir, o
verbo «vir», no caso de «intervir»);
• e, como sabemos, o pretérito perfeito do indicativo do verbo «vir» conjugase da seguinte forma: eu vim, tu vieste, ele/ela veio, nós viemos, vós viestes,
eles/elas vieram;
• logo, o pretérito perfeito do indicativo do verbo «intervir» conjuga-se assim:
eu intervim, tu intervieste, ele/ela interveio, nós interviemos, vós interviestes,
eles/elas intervieram;
Em síntese:
intervi
intervim
interviu
interveio
interviram
intervieram

Já agora, um passatempo para o/a nosso/a leitor/a: qual das conjugações está
correcta?
Escreva-nos para editorial@portugalpost.de
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Sugestão de
livro
O Diário de Anne Frank
Todos conhecem a
história
profundamente dramática da
j o v e m
A n n e
Frank. Publicado
pela primeira vez
em 1947,
por iniciativa de seu pai, o Diário veio
revelar ao mundo o que fora, durante
dois longos anos, o dia-a-dia de uma
adolescente condenada a uma voluntária auto-reclusão, para tentar escapar à sorte dos judeus que os alemães
haviam começado a deportar para supostos «campos de trabalho». Tentativa sem ﬁnal feliz. Em Agosto de
1944, todos aqueles que estavam escondidos no pequeno anexo secreto
onde a jovem habitava foram presos.
Após uma breve passagem por Westerbork e Auschwitz, Anne Frank
acaba então por ir parar a Bergen-Belsen, onde vem a morrer em Março de
1945, a escassos dois meses do ﬁnal
da guerra na Europa. Traduzido em 67
línguas, este documento excepcional,
de que a Livros do Brasil se orgulha
de lançar agora a edição deﬁnitiva,
vendeu já mais de 31 milhões de
exemplares e é, seguramente, um dos
livros mais lidos, discutidos e amados
de toda a história do mundo. Importa
enﬁm acrescentar que esta edição deﬁnitiva contém toda uma série de passos que haviam sido omitidos por
decisão do pai, que não tinha querido
que alguns comentários de Anne
Frank relativos à mãe fossem divulgados. O resultado ﬁnal é um retrato
extraordinário de uma adolescente em
busca da sua identidade, durante um
dos mais trágicos períodos jamais vividos pela humanidade.
PUB

FILME

Pub

A Gaiola Dourada
Com legendas em português
A Gaiola Dourada Num dos melhores bairros de
Paris, Maria e José Ribeiro vivem há cerca de 30
anos na casa da porteira no rés-do-chão de um prédio da segunda metade do século XIX. Este casal
de imigrantes portugueses é querido por todos no
bairro: Maria uma excelente porteira e José um trabalhador da construção civil fora de série. Com o
passar do tempo, este casal tornou-se indispensável
no dia-a-dia dos que com ele convivem. São tão
apreciados e estão tão bem integrados que, no dia
em que surge a possibilidade de concretizarem o
sonho das suas vidas, regressar a Portugal em excelentes condições, ninguém
quer deixar partir os Ribeiro, tão dedicados e tão discretos.
Preço: € 25,00
Cupão de encomenda na página 18
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Conselhos e Afins

Amizades e Afins
SENHORA
Viúva 67 anos de idade, meiga, educada não quer
viver só. Procura cavalheiro educado e de bom carácter nas mesmas condições. Assunto muito sério.
Resposta a este jornal refª 0214

CAVALHEIRO
Na casa dos 59 anos a residir na RNW
(Alemanha), não fumador, divorciado, deseja conhecer senhora nas mesmas condições para fins de
amizade. Resposta por escrito (com foto se possível) a este jornal Refª 0114

CAVALHEIRO
Viúvo, 72 anos, estatura 1,65, activo, honesto, não
fumador com carro, a residir na Alemanha (NRW),
procura senhora amiga, educada, sem compromissos e idade compatível que deseje sair da solidão se for o caso. Para fins de amizade ou algo
mais
Resposta à morada deste jornal com a refª
0314

Rir
O médico diz ao paciente:
- O senhor vai tomar um destes comprimidos verdes com um copo de água quando se levantar; depois toma um destes vermelhos com mais dois
copos de água ao almoço, e depois toma outro dos
vermelhos com três copos de água ao jantar.
- Certo... Mas qual é o meu problema, doutor?
- O senhor não anda a beber água suficiente.

poesias de amor
e de outros sentires
Ausência
Num deserto sem água
Numa noite sem lua
Num país sem nome
Ou numa terra nua
Por maior que seja o desespero
Nenhuma ausência é mais
funda do que a tua.
Sophia de Mello Breyner Andresen,
Mar Novo (1958)
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Saúde e Bem estar

Receitas Culinárias

Cirrose Hepática

Bacalhau à Minhota

A Cirrose é um processo degenerativo do fígado em que se produz uma inflamação e endurecimento das células e tecidos do mesmo.
OS SINTOMAS principais são: febre, indigestão e prisão de ventre ou diarreia, icterícia (enfermidade do fígado que produz uma coloração amarela),
ascite (líquido na cavidade abdominal). Problemas posteriores incluem anemia, inflamação do fígado e problemas da vesícula biliar.
A CAUSA principal da cirrose é o consumo excessivo de álcool, mas também
pode ser decorrente de uma hepatite ou devido a uma má nutrição.
TRATAMENTO: Inclua a ingestão de grande quantidade de proteínas vegetais (excepto o feijão) e elimine toda a proteína de origem animal. Para
restituir os tecidos danificados deve-se, complementar este tratamento com
as vitaminas do complexo B (contidas na Geleia Real), em especial a B1, C,
D e K.
Deve-se adicionar uma dieta rica em calorias e carbohidratos, energia que
servirá para regenerar as células danificadas. Se surgir icterícia (cor amarelada) diminuir o consumo de alimentos que contenham as vitaminas A, E,
D e K.
ELIMINAR: produtos lácteos, ovos, carne de porco, abacate, nozes, já que
eles podem interferir no funcionamento do fígado. Se existe inflamação
nesse órgão, elimine o sal dos alimentos. Além disso, elimine os produtos
gordurosos como a manteiga, a margarina, o leite e os queijos; também o
café, a pimenta e os estimulantes.
ATENÇÃO! Não consuma gorduras, óleo de peixe nem vitamina A em quantidades, muito menos consuma óleo de fígado de bacalhau e nunca o misture
com álcool.
FÍGADO
O fígado é a maior glândula do corpo, assim como é o único órgão que pode
regenerarsse, uma vez que uma parte dele é eliminada.
– As funções do fígado são: Produzir a bílis que se acumula na vesícula biliar
(bolsa anexa ao fígado). A bílis é indispensável para a digestão das gorduras,
pois as emulsiona em pequenos glóbulos para serem assimilados.
– A bílis ajuda a assimilação das vitaminas A, D, E e K, e do cálcio.
– Por outro lado, o fígado é o acumulador dos excedentes das vitaminas A,
B12 e D para
seu uso futuro.
– Ajuda na síntese dos ácidos gordos e açúcares, assim como na produção
de colesterol, além de oxidar a gordura para produzir energia a partir dela.
– O fígado e o rim são os órgãos que desintoxicam o organismo.
– Outra função importante do fígado é o controlo do açúcar no sangue, actuando sobre a hormona tiroxina, responsável pelo metabolismo celular.
– O açúcar excedente do corpo é convertido em glicogénio no fígado e desta
maneira se acumula para ser reconvertido de novo em açúcar quando for
necessário.
DESINTOXICAÇÃO: Recomenda-se uma desintoxicação prévia de 3 dias à
base de sucos (laranja e uva), aos quais se adicionam suco Aloé, que é altamente desintoxicante.
Também recomendam-se lavagens de cólon e intestino com café (ver este
método em
„Desintoxicação de Fígado e Rins“ ou também com enemas de limão e água
2 vezes por semana, já que ali se concentram muitas toxinas que podem ir
ao fígado e aos rins.
O Dr. James F. Balche, em seu livro „Prescription for Nutritonal Healing“
recomenda grande ingestão de Aloé como desintoxicante juntamente com 8
a 10 copos de água por dia. Recomenda-se também eliminar o álcool, as farinhas e açúcares refinados e alimentos
Consulte o seu médico.
Fonte: Saúde e Bem estar

4 postas altas de bacalhau (já demolhado)
colorau e pimenta
óleo
6 batatas
4 cebolas
8 dentes de alho
1,5 dl de azeite
azeitonas
Com um pano, enxugue muito bem as postas de bacalhau. Polvilheas com colorau e frite-as em óleo, previamente aquecido, sobre lume
moderado. Volte-as com uma escumadeira e deixe alourar, de ambos
os lados. Escorra sobre papel absorvente.
No mesmo óleo frite as batatas, descascados e cortadas em rodelas
grossas. Escorra também sobre papel absorvente. Descasque as cebolas e os dentes de alho, corte-as em rodelas finas e leve ao lume
com o azeite. Deixe cozer a cebola, até estar macia.
Coloque as postas de bacalhau e as batatas numa travessa de serviço e cubra com a cebolada. Enfeite com azeitonas e acompanhe
com o esparregado, ou grelos salteados.

Propriedades da Banana
Qualidades alimentares e virtudes terapêuticas:
- O interesse nutritivo da banana é
muitas vezes subestimado. Uma mistura muito complexa a cerca de 350
compostos voláteis (produtos químicos) está na origem do aroma principalmente o da banana.
- A banana é um fruto rico em carbono que se transformam à medida
que amadurece. Primeiro sob forma
de amido (29%) pouco digerível, convertem-se progressivamente em frutose, glucose e sacarose sendo rapidamente assimiláveis. A banana é um alimento energético à base de glucídios (substâncias hidrocarbonadas) com
um índice glucídico médio (62) complementado por diversos minerias e
oligo-elementos.
- A banana contém flúor (F). È rica em potássio (K): uma banana por dia
assegura as necessidades de potássio e de magnésio (Mg). É Indicada principalmente para quem faz esportes e academia.
- O consumo de uma banana permite cobrir (40%) das necessidades diária
de manganês (Mn). Devido a esta riqueza de manganês, a banana previne o
envelhecimento e as doenças cardiovasculares.
- É uma excelente fonte de vitaminas B2 (riboflavina) B6 (piridoxina) B9
(ácido fólico). Ainda contém pectinas (anticancerígenas do cólon). Com seu
teor em vitamina C confere-lhe em certo poder anti radicais livres.
- A banana quando madura serve como laxativa. Mas quando verde tem o
efeito contrário.
- Os seus sais minerais são um bom fortificante dos ossos e também do sistema nervoso. Além disso é nutritiva, tónica e mesmo afrodisíaca.
- É indicada aos artríticos. É amiga do estômago hiper-sensíveis. Pois tem
um efeito antiácido e uma ação protectora da mucosa gástrica.
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Agência funerária
W. Fernandes

Serviço 24h
Tel. 0231 - 2253926
0172 - 2320993
Trasladação para Portugal a partir de 3.500 €
Tratamos de toda a documentação.

PUB

IGREJA PENTECOSTAL SHALOM

APÓSTOLO FERNANDO PINTO
BISPA TANIA PINTO
Sede Nacional
Schildstr 3
44263 Dortmund
Info: 0173 – 1560740
Tel.: 0231 79916911

A IPS  Igreja Pentecostal Shalom em Dortmund  Hörde Convidao a si e sua familia
para nossa programação ﬁnal de Fevereiro, com a Presença do Nosso Apóstolo Rui
Maia, Presidente Internacional
28.02 pelas 19h00 Apresentação de teatro as
• 10 Virgens baseado em Mateus 25:113
Março
• 01 pelas 9h30 4 Café de pastores de NRW 
Só aberto a Obreiros
• 01 pelas 16h00 Culto Publico Com a Banda
Gospel El Shadday
• 02 pelas 11h00 Celebração e Festa dos 50
anos do Apóstolo Fernando
Seja vem vindo à família Shalom
Uma Igreja aberta a todos

www.igrejapentecostalshalom.pt
www.facebook.com/ap.fernandopinto
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Dizia o outro na canção que tinha dois amores e que não sabia de quem gostava mais. É um pouco isso que acontece comigo. E
o facto de ter uma marido alemão ajudou a criar este meu sentimento repartido por duas nações.

Ter dois amores e não saber qual deles gosta mais
Prezados senhores da redacção do
Portugal Post.
Não sei como começar esta carta
onde conto não uma história, mas algumas coisas que vou observando e
vivendo.
Estou aqui na Alemanha há um
pouco mais de 40 anos. Já vi muitos
compatriotas partirem de vez para a
nossa terra e outros chegarem, mas
até há pouco tempo havia um maior
número de partidas e pouquíssimas
chegadas.
A minha vida aqui não é diferente
da de muitos que andam por esta terra
há décadas; trabalho, estou inserida –
diz-se integrada - na sociedade que
me acolheu. Ao longo dos tempos fuime habituando a pensar e a comportar-me como os alemães. São hábitos
e costumes que vamos assimilando
sem perder de vista as nossas raízes.
Nunca reneguei a minha nacionalidade. Nunca me senti diminuída por
ser portuguesa. Nunca esqueci a lín-

gua nem nunca ocultei os laços que
me ligam a Portugal e à minha terra.
Mas hoje quando olho para mim sinto
que estou partida em duas, ao ponto
de não saber se Portugal pesa mais na
balança da minha identidade do que a
Alemanha. Criar família, que hoje
está profundamente misturada nos
hábitos e na vida alemã contribuiu
para este meu sentimento de dupla
identidade.
Dizia o outro na canção que tinha
dois amores e que não sabia de quem
gostava mais. É um pouco isso que
acontece comigo. E o facto de ter uma
marido alemão ajudou a criar este
meu sentimento repartido por duas
nações.
Mas não é sobre isto que vos escrevo.
O que vos quero transmitir é bem
mais importante do que a minha questão do ser ou não ser mais alemã do
que portuguesa ou vice-versa.
Moro numa cidade que é conhe-

cida por chegarem e viverem aqui
muito portugueses. A minha relação
com essa comunidade é, digamos,
boa. Gosto muito de ir a uma pastelaria portuguesa beber meia de leite e
comer umas torradinhas bem à moda
de Portugal. O meu marido já disse
para eu evitar as torradas por uma
questão de calorias, mas este é um pecado que pratico porque me faz lembrar as idas aos cafés em Portugal.
É na pastelaria que encontro alguns portugueses. A dona é uma senhora muito agradável. Fala com
aquele sotaque do norte e respeita e
trata os clientes como ninguém.
Têm chegado agora aqui muitos
portugueses. A crise e a miséria em
Portugal atira gente com todo o tipo
de habilitações e idades para este pais.
É na pastelaria que percebo como a
vida em Portugal é miserável e vergonhosa. É aí que chegam várias pessoas de Portugal com o credo na
boca. Querem ajuda, trabalho; qual-

r Palavras cruzadas
Por:Paulo Freixinho

HORIZONTAIS: 1 - Que se realiza
no campo. Preposição que indica
companhia. 2 - Cristiano (...), vencedor da Bola de Ouro-2013. Preﬁxo
(montanha). 3 - Ave de rapina. Passar
de fora para dentro. 4 - Senão. Abrigo
(ﬁg.). 5 - Atmosfera. Anotação musical para indicar repetição. Má sorte. 6
- Aguardente obtida da destilação do
melaço depois de fermentado. Espaço
de 24 horas. 7 - Superfície exterior do
couro. Tinta de pintar. A mim. 8 - Dissociar as moléculas em iões. Preposição designativa de substituição. 9 Coisa nenhuma (gír.). Desmoronar-se.
10 - Altar. Achatado. 11 - Grande porção (pop.). Aquele que trabalha o
barro.
VERTICAIS: 1 - Os ramos ou a folhagem das plantas. Acabar. 2 - Esfregar com as unhas onde se sente
comichão. De cor média entre o doirado e o castanho-claro (diz-se especialmente do cabelo). 3 - Idade.
Ressonar. 4 - Oceano. Instrumento
com ponta de aço ou de substância
dura para cortar e gravar em metal, lavrar pedra, etc. 5 - Plural (abrev.).
Aguardente de cereais (cevada, trigo,
aveia). Número que por si só não tem
valor. 6 - Despedida. Marido e mulher. 7 - Tecido forte de linho grosso.
Sofrimento. Partícula apassivante. 8 Ser inﬁel a. Soberano. 9 - Inﬂamação
aguda da mucosa nasal. Desgastar por
fricção. 10 - Capela (ant.). Sarraceno.
11 - Residir. Equívoco.

quer coisa para ganhar para as primeiras necessidades e tentar reiniciar a
vida. A senhora Maria, a dona da pastelaria, às vezes passa mais o tempo a
atender esses portugueses do que os
seus próprios clientes. Como boa nortenha que é, muitas vezes põe um
galão e uma sandes de queijo à frente
de quem ela vê que tem fome.
As histórias que ouvimos são tremendas. Nunca pensei na minha vida
voltar ouvir histórias dessas. Lembrame a vida dos tempos em que os nossos primeiros emigrantes vinham para
aqui, mas estes agora chegam em
muito piores condições.
Quando cá cheguei, tínhamos
casa, ainda que modesta, trabalho,
duas coisas para nos sentirmos dignos. Hoje, os portugueses são atirados ao deus-dará. Vêm por aí na
esperança de conseguir a solidariedade daqueles que cá estão e convencidos de encontrar na Alemanha
condições e modo de vida. Só que as
coisas não são assim como eram há
50, 40, ou mesmo 30 anos. Nessa altura a Alemanha precisava de braços,
de força de trabalho e os que vinham
muitas vezes nem ler sabiam.
Hoje não é assim, como devem
saber.
Muitas vezes, a senhora Maria,
depois de servir o galão e as sandes,
ainda tenta ajudar aqueles que ela vê
que sozinhos e se sentem perdidos e
manda um seu empregado abrir as

portas de umas arrecadações que ela
tem para instalar os mais necessitados. São situações que ela insiste em
dizer que devem ser passageiras. Uns
ficam por ali e outros tentam por aqui
e por acolá arranjar modo de vida.
Não vale a pena transcrever o que
ouço desses portugueses. Não vale a
pena transcrever aqui o seu desespero
e a raiva que sentam pelo país que tão
mal os trata e os manda emigrar. Não
vale a pena dizer o que vai na alma
daquela gente. Todos perceberão.
Não vou todos os dias à pastelaria. De há tempos para cá, das vezes
que vou, encontro sempre alguém
nestas condições e quando não encontro ouço o relato da senhora Maria
sobre mais uns quantos que por lá
passaram.
Talvez seja por isto, ou seja, talvez as razões do meu duplo sentimento de identidade se deva ao facto
de Portugal me ter expulsado para
fora do país em vez de criar condições
para construirmos a nossa vida e, também,
estas
situações
de
portugueses hoje em dia tão desesperados, reforcem a minha inclinação
para pensar de que não vale a pena ser
portuguesa. E como se pode não pensar assim quando o país não dá condições para as pessoas lutarem por
uma vida digna, sujeitando-se a virem
por aí acima pedindo a este e aquele
ajuda para poderem construir a vida!
Leitora identificada
Pub

A Gaiola Dourada em alemão
Um filme que pode ser um agradável
presente para os seus amigos e familiares

Preço: €20.00
Cupão de encomenda na página 18

Die Ribeiros stammen ursprünglich aus Portugal
und haben sich in Frankreich richtig gut eingelebt.
Man könnte sagen: Sie sind
bestens integriert. Mutter
Maria (Rita Blanco) arbeitet
als Concierge in einem
Herrenhaus,
Ehemann
José (Joaquim de Almeida)
ist unentbehrlich als Polier
seiner Baufirma. Und auch
die Kinder Paula und Pedro
(Barbara Cabrita und Alex
Alves Pereira) sind wohlgeraten. Alles könnte in "Portugal, Mon Amour" perfekt
sein - wenn nicht eines
Tages ein Brief ins Haus
flattern würde, wonach
José in seiner Heimat ein
Weingut geerbt hat. Allerdings nur, wenn er sich vor
Ort um die Geschäfte kümmert. In Portugal.

SOLUÇÃO:
HORIZONTAIS: 1 - Campal. Com. 2 - Ronaldo. Oro. 3 - Açor. Entrar. 4 - Mas.
Guarida. 5 - Ar. Bis. Azar. 6 - Rum. Dia. 7 - Flor. Cor. Me. 8 - Ionizar. Por. 9 Nicles. Ruir. 10 - Ara. Raseiro. 11 - Ror. Oleiro.
VERTICAIS: 1 - Rama. Finar. 2 - Coçar. Loiro. 3 - Anos. Roncar. 4 - Mar.
Buril. 5 - Pl. Gim. Zero. 6 - Adeus. Casal. 7 - Lona. Dor. Se. 8 - Trair. Rei. 9 Coriza. Puir. 10 - Orada. Moiro. 11 - Morar. Erro.
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PAULO Natursteinpflaster

MUDANÇAS
TONECAS

Natursteinpflaster • Betonpflaster • Borde
Gerente: Paulo Pereira
Badegasse 6 - 99880 Waltershausen
Telefon: 03622 -207 62 52 • (0049) 0174 3243881
Fax: 03622 4011970
natursteinpflaster-pereira@gmx.de
www.natursteinpflaster-pereira.de

Transportes para Portugal
de automóveis e motos

FAZEMOS
CALÇADAS
EM TODA A
ALEMANHA

Liguenos: 0231  83 90 289

Aluga-se
apartamento no Algarve para férias
Quer passar férias no Algarve (Portuga) num luxuoso,
excelente e acessível apartamento a 50 metros da
Praia da Quarteira?.
Situado em local com vista panorâmica.
T1 Para 4 pessoas.
Contacto Alemanha: 0231 – 8390206
Portugal: 00351 – 914775523
Mail: DuarteDCorreia@sapo.pt
Serviços de publicidade do
Portugal Post
9231-83 90 289

Compre o seu
PORTUGAL POST
no quiosque ou receba todos os meses
em sua casa por apenas
€ 22,45 por ano

Contactos
Alemanha:
0299 - 1908704
0171 3621398
Portugal:
00351 - 919 517 646
Lichten Eichen, 28
34431 Marsberg

O Grande Livro de Receitas de Bacalhau
Capa dura
Nº de Páginas: 176
Preço: € 30.00
Conhecido por “fiel amigo”, o bacalhau tem
uma tradição muito particular e original na
gastronomia portuguesa. Neste livro, fique a
conhecer as origens da pesca deste peixe, as
suas principais características, a melhor forma
de o arranjar e outros aspectos importantes,
como a melhor forma de o escolher, conservar
e amanhar. Deleite-se com as nossas receitas
e experimente-as todas. Fique, ainda, a conhecer as tradições deste peixe noutros países
do Mundo.

.Cupão de encomenda na página 18
Portugiesische Taverne
Uma casa portuguesa em Bona
Para os seus almoços e jantares em família
Restaurante

Cozinha caseira
e apetitosa
Seja bem-vindo!
Casamentos e Batizados

Am Herrengarten 63,
53229 Vilich-Müldorf Bonn-Beuel
Tel.: 0228-18038905
TM: 0152 - 55655634

Hor. Abertura: 10h00 - 22h00. Desc. Segundas

Caro/a Leitor/a:

Atenção!

Se é assinante e vai mudar ou mudou de
residência?
Tem necessariamente de nos comunicar o seu novo
endereço se desejar continuar a receber em casa o
seu jornal.
Ligue-nos: 0231-83 90 289
Email: portugalpost@free.de

Tesouro das Cozinheiras
Mais de 2000 receitas, 850 páginas. Capa Dura
Preço: € 70
É livro de cozinha mais vendido em Portugal.
Pela sua clareza, simplicidade e variedade
constitui um precioso auxiliar na elaboração das suas ementas diárias.
Aqui encontrará garantidamente todas as
receitas e todas as sugestões que procura.
A variedade, o rigor e a apresentação cuidada fazem desta obra uma referência incontornável e indispensável em todas as
cozinhas.

.Cupão de encomenda na página 18
Artesanato Português
Fabricante e Exportador pretende contactar interessados no artesanato
português e produtos regionais diversos
Às lojas, mercearias, casa de decoração,
particulares etc.

M. OLIVEIRA, LDA.
Rua da Igreja Velha, nº 125
4465-173 S. Mamede Infesta • Portugal
Email: moliveiralda@clix.pt

www.moliveiralda.com
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Abertas as candidaturas para prémios de empreendedorismo
na diáspora portuguesa
Já estão abertas as candidaturas para uma nova edição
do Concurso Ideias de Origem Portuguesa e do Prémio de Empreendedorismo
Inovador na Diáspora Portuguesa, que compõem a
iniciativa FAZ promovida
pela Fundação Calouste
Gulbenkian e a COTEC Portugal.
O objectivo da fundação e
da COTEC (Associação Empresarial para a Inovação) consiste em “aproximar a diáspora
portuguesa do seu país” e as
candidaturas estarão abertas
até 31 de março deste ano em
www.ideiasdeorigemportuguesa.org e www.cotec.pt/diaspora, indica a organização
em comunicado.

Com o concurso Ideias de
Origem Portuguesa pretendese “encontrar projectos de Empreendedorismo Social que
façam a diferença nas áreas do
Ambiente e Sustentabilidade,
do Diálogo Intercultural, do
Envelhecimento e da Inclusão
Social”, lê-se no documento.
“Para participar só é necessário constituir uma equipa
que integre um português ou
lusodescendente residente no
estrangeiro e submeter um
vídeo ilustrativo da ideia que
propõe”, refere a organização.
Na primeira edição, promovida pela Gulbenkian em
2010, a ideia vencedora foi
“Requalificação a Custo Zero”
que se materializou no projeto
Arrebita! Porto, actualmente a

trabalhar na reabilitação de um
edifício devoluto da Ribeira,
no Porto.
Na segunda edição, foram
premiados três projectos: Orquestra XXI, que reúne músicos portugueses espalhados
pelas melhores orquestras do
mundo para tocar com regularidade em Portugal; Fruta Feia,
projecto de combate ao desperdício alimentar que criou uma
cooperativa de consumo para

PS questiona Governo sobre gabinete que
pretende apoiar empresários emigrantes
O deputado do PS Paulo
Pisco questionou o Governo
sobre o funcionamento do
Gabinete de Apoio ao Investidor na Diáspora (GAID),
criado há quatro meses,
afirmando que ninguém
atende o telefone nem há
informação disponibilizada
aos empresários.
Numa pergunta dirigida ao
secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José
Cesário, o deputado socialista
defende que se impõe „saber
quais os meios, os recursos e o
desempenho do GAID, para
que os empresários das comunidades portuguesas tenham a
certeza que não estão perante
um logro mascarado de política para as comunidades”.
O gabinete foi criado em
Outubro do ano passado pelo

Governo, com o Objetivo de
“apoiar a comunidade portuguesa e lusodescendente na
área empresarial, nos países de
acolhimento, tendo em conta o
seu potencial em termos de investimento e a possibilidade de
realização de parcerias de negócios com Portugal”, como
anunciou o Executivo na altura.
No entanto, Paulo Pisco
refere que “este gabinete, que
tem presença no site da Secretaria de Estado das Comunidades, não tem nenhuma página
electrónica com informações,
aparentemente não tem funcionários e, aquando do seu lançamento, o secretário de
Estado das Comunidades afirmou que funcionaria a custo
zero“.
„Consequência ou não
Pub

Tesouro das Cozinheiras
Mais de 2000 receitas, 850 páginas
Preço: € 70 (já com portes de correio)
É livro de cozinha mais vendido em Portugal.
Pela sua clareza, simplicidade e variedade constitui um precioso auxiliar na elaboração das
suas ementas diárias.
Aqui encontrará garantidamente todas as receitas e
todas as sugestões que
procura.
A variedade, o rigor e a
apresentação cuidada
fazem desta obra uma referência incontornável e indispensável em todas as
cozinhas.

Cupão de
encomenda
na página 18

deste facto, a verdade é que
ninguém responde quando se
liga para o telefone que foi disponibilizado quando o projecto
foi lançado e que consta do
‘power point’ de apresentação”, considera, na pergunta
entregue no parlamento.
“Dado tratar-se de um instrumento que pretende fazer a
ligação com os empresários
portugueses espalhados pelo
mundo, seria normal que houvesse um conjunto de canais
de comunicação e de informação que permitisse aos interessados, pelo menos, dar os
primeiros passos nas suas intenções de investir em Portugal. Estranhamente, não é isso
que acontece”, considera o deputado socialista.
Na pergunta, o PS questiona José Cesário sobre “que
despesas de funcionamento e
quantos funcionários e em que
regime trabalham no GAID”.
Pisco quer ainda saber por
que motivo “ninguém responde do telefone” e “o GAID
não tem uma página electrónica com informações úteis
aos empresários portugueses
residentes no estrangeiro”, pedindo ainda dados sobre as
actividades até agora desenvolvidas pelo gabinete, e com
que resultados.
A Lusa ligou várias vezes
para o número do GAID, mas
ninguém atendeu.
Em declarações à Lusa
sobre as críticas do PS, o secretário de Estado afirmou que
o gabinete “está a funcionar
com regularidade e tem havido
vários empresários que têm recorrido ao seu serviço”, mas
assegurou que irá esclarecer a
existência de eventuais dificuldades.
Lusa

distribuir fruta e legumes que
não são vendidos apenas por
razões estéticas; e o Rés-doChão, projeto que dinamiza os
pisos térreos de edifícios desocupados, aproveitando esses
espaços para promover indústrias criativas locais.
Quanto ao Prémio Empreendedorismo Inovador na
Diáspora Portuguesa, promovido pela COTEC Portugal
desde 2007, e que conta com o

alto patrocínio do Presidente
da República, o objectivo é
“distinguir os portugueses que,
pela sua acção empreendedora
e inovadora, se notabilizaram
fora de Portugal nas suas respectivas actividades empresariais, mas também a nível
social ou cultural”.
Na última edição, Mapril
Baptista, emigrante em França
e proprietário da marca Les
Dauphins, líder em venda de
ambulâncias, com cerca de
98% de quota de mercado na
Île de France e 50% em todo o
país, foi o vencedor do prémio.
Uma menção honrosa distinguiu Teresa Lundahl, residente na Suécia, onde fundou
a Mateus Stock AB, uma empresa que combina ‘design’

moderno com artesanato tradicional português, através da
produção de peças de cerâmica
exclusivas e produzidas à mão
em Portugal.
A última edição deste Prémio reuniu 155 candidaturas,
um número recorde, tendo-se
destacado a participação inédita de candidatos da Índia,
Malásia, República Checa e
Venezuela.
Os países com uma forte
participação das comunidades
portuguesas neste prémio são
os Estados Unidos, França, e
Brasil, sendo os setores mais
representados o empresarial/financeiro, seguido dos da restauração/turismo,
educação/investigação/ciência
e indústrias criativas.

Remessas de emigrantes nos países lusófonos
ultrapassam os 268 milhões até Outubro
As remessas dos emigrantes portugueses a trabalhar em
países lusófonos ultrapassaram
em Outubro os 268 milhões de
euros, devendo fechar 2013
com um valor superior ao do
total do ano anterior: 289,3
milhões de euros.
De acordo com o boletim
estatístico do Banco de Portugal, Portugal recebeu 268 milhões de euros de portugueses a
trabalhar nos países de língua
oficial portuguesa, com um
grande contributo dos 245 milhões de euros enviados pelos
emigrantes em Angola.
Por seu lado, os imigrantes
desses países empregados em
Portugal enviaram para os seus
territórios 245 milhões de
euros, largamente alicerçados
nos 207,4 milhões que os brasileiros enviaram para o outro
lado do Atlântico.
O boletim estatístico, com

dados relativos a Outubro, não
permite fazer uma comparação
directa entre Outubro de 2013
e Outubro de 2012 para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), uma
vez que apresenta apenas o
total das transferências nos primeiros 10 meses do ano (de
Janeiro a Outubro).
De acordo com os números totais dos primeiros 10
meses deste ano, os emigrantes
enviaram para Portugal 2,44
mil milhões de euros, dos
quais 754 milhões são oriundos de França e 568 milhões
da Suíça, os dois maiores
emissores, ao passo que os
imigrantes enviaram 466 milhões de euros, com destaque
para os 207,4 milhões enviados por brasileiros.
Olhando apenas para os
países africanos lusófonos,
constata-se que em todos, com

excepção de Angola, já foi ultrapassado nos primeiros 10
meses deste ano a totalidade
do valor enviado pelos emigrantes portugueses em 2012.
De Cabo Verde vieram
2,697 milhões de euros de
Janeiro a outubro, o que compara com 2,389 milhões em
2012. Na Guiné-Bissau, os
portugueses enviaram 436 mil
euros até Outubro (246 mil em
2012), em Moçambique as remessas valeram 5,607 milhões,
contra 5,003 milhões em 2012,
e em São Tomé e Príncipe, de
Janeiro a Outubro, foram enviados para Portugal 553 mil
euros, ultrapassando os 338
mil euros de 2012.
Angola representa a excepção: de Janeiro a Outubro
os emigrantes portugueses enviaram 254,8 milhões, ao
passo que em 2012 tinham enviado 270,6 milhões.
publicidade

UNTERSTÜTZUNG FÜR EINE JUNGE PORTUGIESISCHE FAMILIE
Im Auftrag einer in Hamburg ansässigen jungen portugiesischen Familie bitten wir
um Unterstützung und Hilfe.
Der Ehemann mit seiner 3 jährigen Tochter verlor kurz vor Weihnachten nach nur 4
Wochen seine Frau / ihre Mutter von der Diagnose Krebs bis zum Tod.
Unser Kontakt zur Familie kommt durch die Vermittlung des behandelnden Krankenhauses. Unsere Firma ist darauf spezialisiert,
schwierige Fälle der Organisation, Betreuung und Pflege zu übernehmen und den Betroffenen und Angehörigen in jeder Situation
zur Seite zu stehen.
In diesem besonderen Fall geht es um die Versorgung der 3 jährigen Amelena, die besonders unter dem Verlust ihrer Mutter
leidet. Es müssen die Zeiten überbrückt werden, in denen Amelena nicht im Kinderhort versorgt werden kann.
Der Vater ist berufsbedingt vom frühen Morgen bis zum späten Abend eingebunden und hat zusätzlich noch Rufbereitschaften.
In der Regel kann er selbst nur die Nachtstunden abdecken.
Öffentliche Träger- und Körperschaften haben bis jetzt keine finanzielle Unterstützung geleistet bzw. haben die Unterstützung
abgelehnt.
Im Auftrag der Familie sind wir bemüht weitere finanzielle Mittel zu organisieren, die der Familie eine langfristige und nachhaltige Versorgung sichern. Ein geordneter sicherer Tagesablauf der auch seelische und körperliche Schäden zu verhindern
sucht, ist unser Ziel für die Familie Nunes. Hierzu haben wir ein Spendenkonto eingerichtet:
CARE4U Charity
Stichwort – Familie Nunes –
CARE4U Life UG (haftungsbeschränkt) _ Freudenthalstraße 11 21255 Tostedt
Postbank
Tel. 04182-4043130 _ Fax 04182-4043131 _ Mobil 01719508360 _
Blz 20010020
Mail: info@care4ugruppe.de - www.care4ugruppe.de
Kto 556109206
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Amor
No entanto, exprimir sentimentos
de amor no dia de S. Valentim
através de mensagens amorosas,
cartões ou presentes transformou-se numa forma de ritualização consumista, deixando-se de
ser uma manifestação genuína e
espontânea de afectos

Ana Cristina Silva

N

o dia 14 de Fevereiro comemora-se o dia de S. Valentim, dia dos namorados. A
história de S. Valentim associa o amor
romântico à data em que o santo foi
decapitado. O imperador Cláudio II,
durante seu governo, proibiu a realização de casamentos no seu reino porque acreditava que os jovens, se não
tivessem família, alistar-se-iam com

maior facilidade. No entanto,
um bispo romano continuou a celebrar casamentos, mesmo com a proibição do imperador. Chamava-se
Valentim e as cerimónias de casamento eram realizadas em segredo.
Esta prática foi descoberta e Valentim
foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens
atiravam-lhe ﬂores e bilhetes de conforto. Entre as pessoas que enviaram
mensagens ao bispo estava uma
jovem cega, Astérias, ﬁlha do carcereiro, a qual conseguiu a permissão do
pai para visitar Valentim. Os dois acabaram apaixonando-se e, milagrosamente, a jovem recuperou a visão.
É desta história romântica que
nasceu o costume de declarações
amorosas no dia 14 de Fevereiro. No
entanto, exprimir sentimentos de
amor no dia de S. Valentim através de
mensagens amorosas, cartões ou presentes transformou-se numa forma de
ritualização consumista, deixando-se
de ser uma manifestação genuína e
espontânea de afectos. O sucesso comercial deste dia, no qual o aumento
de vendas de chocolates, perfumes e

jóias é verdadeiramente exponencial,
deve, contudo, fazer-nos reflectir
sobre a necessidade que todos temos
de amor. É talvez na literatura que as
definições de amor se reecontram
mais estreitamente com os desejos
humanos. Diz Drumond de Andrade:
amor é dado de graça/é semeado no
vento/Na cachoeira, no eclipse/Amor
foge a dicionários/e a regulamentos
vários. José de Alenquer, por sua vez,
escreveu: “O amor não compreende
esses cálculos e essses raciocínios
próprios da fraqueza humana; criado
com uma partícula do fogo divino, ele
eleva o homem acima da terra”. O
inatíngível, a intensidade e o mistério
pairam em voltam das definições des-

tes autores que tentam aproximar-se
daquele estranho estado em que o
amor é tanto que se fica sufocado pela
paixão e nem se pensa em sexo, ficase apenas a olhar o amado, retido no
privilégio de olhar. Por mais que se
ponham janelas em volta do amor este
permanece sempre um lugar opaco.
É de facto assim: todos sabemos
que quando nos apaixonamos qualquer atitude do amado/a – se nos toca
no braço, se mostra contentamento
em nos ver, se nos telefona, etc.- desencadeia um sentimento de euforia e
põe-nos a cabeça a voar de felicidade.
Pelo contrário, se o objecto do nosso
amor nos vira as costas, não nos telefona, espezinha-nos o coração, matando a vida e a esperança num
mundo em que formássemo um par.
Pode-se estar a fazer as coisas
mais monótonas ou aborrecidas, mas
o facto de se estar com o objecto de
amor torna tudo divertido. Não importa o que se está a fazer, o que importa é estar na sua companhia. O
amor é assim uma espécie de roda
viva de alegria ou dor.
Referem os psicólogos que amar

é ir ao encontro de alguém e permitir a vinda deste ao encontro a quem
o busca. Desta maneira, amar alguém,
em primeira análise, significa reconhecer uma pessoa como fonte real
ou potencial para a própria felicidade.
Inerente a esta concepção está o desejo de ir ao encontro do outro e de
ser amado.
Apesar de toda a paixão, por
vezes as relações falham, os casamentos acabam, ele e ela evoluem
para estados em passam o tempo no
interior das imagens da televisão ou
atrás das páginas de um jornal, deixa
de haver sorrisos, um olharzinho de
cacaracá, uma frase de tempos a tempos, um elogio. Às vezes ainda há um
esforço: “tenho um penteado novo,
reparaste? Conheces este vestido?,
que quase sempre acabam
no
mesmo, “Estás a ouvir-me ou a ver
televisão?”
Mas então o que explica que,
quando um casal se separa, depois de
um ou vários relacionamentos falhados, o que a maior parte das pessoas
ambiciona é recomeçar a vida ao
lado de um novo amor?
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