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O PORTUGAL POST vai sortear entre os novos assinantes uma viagem a Portugal para duas pessoas com uma estadia no hotel
termal nas Caldas da Felgueira, numa reserva natural de bem-estar, com clima agradável, no belo cenário do vale do Alto Mondego, num edifício histórico e emblemático. O Grande Hotel, oferece uma estadia confortável e de qualidade, bem como uma variada oferta de programas de bem-estar, tratamentos termais e actividades ao ar livre. A envolvente do Grande Hotel das Caldas
da Felgueira assegura a tranquilidade e o contacto com a natureza que os seus hóspedes tanto apreciam. Veja na última página
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Adelina Almeida Sedas:

›Nesta edição

UMA VIDA
DEDICADA
À COMUNIDADE

n Criminalidade

Adelina Almeida Sedas
conta-nos como chegou a
Hamburgo e como era a
comunidade em 1964.
Retrato de uma vida
contada na primeira
pessoa
//Págs. 8 e 9

Há 69 cidadãos
nacionais nas
prisões alemãs
//P.4

n 10 de Junho
Portugueses vão
festejar na
Kronprinzplatz,
em Estugarda
//P.7

n Entrevista
Deputado Carlos
Gonçalves ao PP:

“EMIGRAR
NÃO É
UMA
FATALIDADE”
Págs. 10 e 11
PUB

O GUIA XENÓFOBO SOBRE OS PORTUGUESES
O país do “cafézinho”, do “volto já”, “da inveja à fatalidade”, da “brandura à cunha”, os “avessos à
pontualidade”, o “improviso”, o “chique” chegar atrasado, o “mais ou menos”, o “para ir fazendo” e
não o “para fazer”, do “chico espertismo à mania da grandeza e dos doutores”. O português não
come para viver, mas vive para comer, que é o mesmo que dizer: temos a melhor comida do mundo,
por isso há que aproveitar. //P.18
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ASSInE O PORTUGAL POST E HABILITE-SE A UMA VIAGEM DE
SOnHO PARA DUAS PESSOAS nA TAP COM ESTADIA nO GRAnDE
HOTEL DAS CALDAS DA FELGUEIRA

Vá visitar o Centro de Portugal com o PORTUGAL POST –
um destino para descansar o corpo e o espírito
O Centro de Portugal, o coração do
País, convida-o a descansar do stress quotidiano. Termas modernas e confortáveis,
hotéis luxuosos e acolhedores e os mais variados métodos de tratamentos e de wellness fazem da Região Centro o destino
ideal para repousar o espírito e revigorar o
corpo.
Mas o Centro de Portugal tem ainda
muito mais para oferecer. É uma região culturalmente rica, detentora de verdadeiros
ícones como, por exemplo, a imponente
Universidade de Coimbra, os mosteiros da
Batalha, Alcobaça e Tomar ou o belíssimo
circuito da Arte Nova de Aveiro.
O Centro de Portugal apresenta também
uma invulgar diversidade paisagística,
desde o fascinante sistema ecológico da Ria
de Aveiro, às praias de areia branca ou às

CALDAS DA FELGUEIRA,
RESERVA nATURAL
DE BEM-ESTAR
na foto:
Grande Hotel das Caldas da Felgueira

paisagens montanhosas da Serra da Estrela.
Há tanto para descobrir que as suas férias serão sempre demasiado curtas!

A água mineral das Caldas da Felgueira
deixa-se descobrir e conduzir do interior da
Terra, para programas de Cura e programas
de Bem-Estar.

Receba em casa o seu jornal por apenas
22,45€ / Ano
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Aos efeitos terapêuticos conhecidos há
milhares de anos, juntam-se agora os Rituais de Bem-Estar, Estética e Beleza, aproveitando toda o potencial desta água única.
No belo cenário do vale do Alto Mondego, num edifício histórico e emblemático,
o Grande Hotel oferece uma estadia confortável e de qualidade, bem como uma variada oferta de programas de bem-estar,
tratamentos termais e actividades ao ar
livre. A envolvente do Hotel assegura a
tranquilidade e o contacto com a natureza
que os seus hóspedes tanto apreciam.

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
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Serviço público é antes de mais serviço!
Joaquim Nunes,
Offenbach

m criança sempre me intrigou
o facto de que a minha irmã
celebrava o seu aniversário
em duas datas. Havia a data em que
ela tinha nascido, e a data “oﬁcial”,
que constava nos papéis. E havia uma
explicação que fui ouvindo : a razão
era que aﬁnal o meu pai não tinha podido ir à vila registar a minha irmã no
prazo estipulado pela lei, e, quando lá
foi, “alterou” a data de nascimento
para não pagar multa... Ir à vila era
um dia de trabalho que ele ia perder,
nem sempre havia transportes (só no
dias de feira na vila!) e nem sempre
era possivel deixar o trabalho que esperava ou urgia.
Ao longo dos anos, fui conhecendo
muita gente, em todo o país, a quem
tinha acontecido o mesmo e pela
mesma razão: vivivam com duas
datas de nascimento... Um regime a
tal obrigava!
Registar um filho ou pagar os impostos, tratar de todo o tipo de papéis
oficiais ou oficiosos, como fazer um

E

BI ou um passaporte: para tudo o
povo tinha de se deslocar, às vezes
bem longe (aos governos civis nas capitais do distrito), num país rural sem
transportes públicos organizados, sem
infra-estruturas, como era o Portugal
antes do 25 de Abril.
Depois do 25 de Abril veio a modernização do país. Os transportes
tornaram-se acessíveis, a mobilidade
democratizou-se, e o poder foi-se
compreendendo como algo que vem
do Povo para servir o Povo, e não
para o espoliar com obrigações e multas. E a certa altura até se criaram as
“lojas do cidadão”, um pouco por
todo o lado, com a excelente preocupação de levar os serviços públicos
junto e perto daqueles a quem eles se
destinam. Ou, por outras palavras,
com o objectivo de fazer dos serviços
públicos aquilo que eles deviam ser:
lugares de “serviço”.
Mas o 25 de Abril já vai longe;
para muitos, é coisa do passado (!).
Será mesmo que o “tempo volta pra
trás”?!
Tanto quanto sei, lá em Portugal
as lojas de cidadão têm encerrado, a
pretexto da “crise”, e os portugueses
e portuguesas vão ter de recorrer de
novo às “repartições”, mais lugares
simbólicos do poder do que espaços

de serviço.
Nos últimos anos, na emigração,
nomeadamente aqui na Alemanha, assistimos a uma redução de consulados, com a consequência imediata de
obrigar os portugueses e portuguesas
em regiões de grande emigração –
como é o caso da região Rhein-Main,
onde vivo, mas não só – a ter de deslocar-se centenas de km para ser atendidos.
É preciso tirar todo um dia de trabalho para ser atendido num consulado que fica a 200 km de distância.
E daí que foram muitos os que pensaram mesmo: se assim é, peço a cidadania alemã, posso resolver tudo aqui,
localmente, sem complicações nem
problemas... Ou então, fazer algo semelhante ao que fez o meu pai com a
minha irmã e muitos outros pais no
Portugal de antigamente: não registar
os filhos no consulado, apenas na cidade (registo civil alemão) onde se
vive..
Felizmente que alguém percebeu
que esse tipo de soluções – fechar
consulados por razões de poupança
ou sei lá por quais !- , ditadas não sei
por que ministério ou secretaria de estado, era um contra-serviço, uma demonstração de poder (obrigar o povo
a deslocar-se, como no “antiga-

mente”...). O poder pensado a partir
do poder. As embaixadas e consulados ao serviço dos interesses comerciais, mas não do povo; de uma
pequena elite e não dos emigrantes
sem nome, sem vez e sem voz.
Felizmente que nos últimos anos
se tentou corrigir o encerramento dos
consulados com a criação de “permanências consulares”. Tive o priviegio
de acompanhar a permanência consular para a região de Frankfurt, que nos
últimos três anos aconteceu aqui nas
instalações da comunidade católica
onde trabalho. E pude verificar o reconhecimento do povo perante este
esforço de proximidade entre serviço
público e público-a-servir. Posso testemunhar o esforço dos funcionários
e funcionárias em servir bem, no
meio de tantos condicionalismos e
apesar da falta de meios e de estruturas. Posso mesmo concluir: podemos
viver sem consulado, se os serviços
consulares estiverem “presentes” lá
onde o povo precisa deles...
Agora vamos passar a ter as “antenas consulares”. Permanências, que
até agora aconteciam a ritmo mensal
(2 vezes por mês, passam a duas
vezes por semana.. Óptimo! Não sei
quem inventou os “rótulos”. Porquê
“antena” e não “permanência”?! Que

há na palavra antena que permanência
não tenha? Eu, por mim, preferia a designação de “permanência”. A palavra “permanência” exprimia bem esta
proximidade dos serviços no meio das
comunidades, de forma continuada e
“permanente”. A palavra “antena”
pode levar mais a pensar em “serviços” secretos de espionagem que serviços de ajuda e apoio... “Antena” de
comunicação? Ou “permanência” de
serviço? As palavras, os rótulos, não
são o mais importante. Importante é o
que acontece de facto, o que se faz
pelos emigrantes, pelas comunidades,
a qualidade dos serviços.
Oxalá os portugueses e portuguesas na emigração descubram nos consulados bem como nas “antenas” e
“permanências” consulares uma administração do Estado português que
está presente e perto, para servir !
Oxalá os portugueses e portuguesas
na emigração cheguem à conclusão
de como é importante inscrever-se
nos cadernos eleitorais para poder
votar nas próximas eleições, porque o
seu voto conta ! Oxalá os serviços
consulares se coloquem ao serviço de
tudo isto: da manutenção da identidade portuguesa no estrangeiro e do
interesse dos Portugueses por Portugal !
PUB
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Há 69 cidadãos nacionais nas
prisões alemãs

Canal ZDF de‐
nuncia pobreza
extrema de famí‐
lia portuguesa no
Luxemburgo

O número de cidadãos portugueses detidos no estrangeiro
aumentou em 2014, passando de
1.521 para 1.658 (mais 137), segundo os dados do Relatório
Anual de Segurança Interna
(RASI), entregue no parlamento.
De acordo com o documento,
a maioria dos detidos (569) estava, no ano passado, em cadeias
de Espanha, seguindo-se França,
com 232, e o Reino Unido, com
222 portugueses detidos.
Na lista do RASI segue-se o
Brasil, em cujas prisões estavam
134 portugueses, e depois a Alemanha, com 69 cidadãos lusos, e
o Luxemburgo, com 50.
O relatório, baseando-se em
dados fornecidos pela DirecçãoGeral dos Assuntos Consulares e
das Comunidade Portuguesas, indica ainda que, no ano passado,
foram deportados/expulsos ou
afastados 302 cidadãos portugueses de diversos países, estando os
Estados Unidos no topo da lista,
com um total de 49 casos de de-

portados.
O maior número de portugueses deportados (17) é proveniente
da área de jurisdição do Consulado Geral de Portugal em Newark e a principal razão da
deportação prende-se com a existência de antecedentes criminais
por assaltos, roubos, violência doméstica e sexual, entre outros.

Em 2014 foram também expulsos de vários países 93
cidadãos portugueses, designadamente 72, do Reino Unido, quatro, da Alemanha e França, e três,
da Venezuela.
A criminalidade violenta e
grave desceu 5,4 por cento, em
2014, segundo o Relatório Anual
de Segurança Interna (RASI),

hoje entregue na Assembleia da
República.
De acordo com o relatório,
que apresenta os principais resultados da criminalidade e actividade das forças e serviços de
segurança, o ano passado registaram-se 19.061 casos de criminalidade violenta e grave, menos
1.086 do que em 2013.

Exposição sobre os 35 anos da obra do
arquitecto Souto de Moura em Dusseldorf
Uma exposição sobre os 35
anos da obra do arquitecto
Eduardo Souto de Moura, galardoado com o Pritzker em 2011,
foi inaugurada em meados de
Abril, em Düsseldorf.
Intitulada “Souto de Moura
1980 – 2015”, a mostra reúne 14
projectos do arquitecto portuense,
e é uma iniciativa de Nuno Graça
Moura, arquitecto e antigo colaborador de Eduardo Souto de
Moura.
A exposição está patente na
Fundação Insel Hombroich, num
pavilhão desenhado na Raketenstation Hombroich por outro nome
de referência da arquitetura, Álvaro Siza Vieira, o primeiro arquitecto português a receber o

Pritzker, em 1992.
Em foco estão as obras mais
recentes de Souto de Moura,
como a Central Eléctrica do
Tua, ou o crematório na Bélgica, mas, segundo a organização, a iniciativa “pretende ser o
mais abrangente possível,
tendo-se por isso seleccionado
alguns dos mais relevantes trabalhos realizados por Souto de
Moura nos últimos 35 anos”.
São ainda apresentadas maquetas dos projectos, desenhos
de trabalho, fotografias e uma
entrevista filmada do arquitecto
de 62 anos, sendo algum deste
material inédito.
Foi lançado um catálogo bilingue (em alemão e inglês), da au-

toria de Nuno Graça Moura - o
curador -, com design de António
Queirós, e textos, entre outros, de
Eduardo Souto de Moura, Carlos
Machado e Frank Boehm.

De acordo com um texto divulgado pelo curador, o objectivo é “levar ao público
germânico uma nova perspectiva de um dos mais surpreendentes
arquitectos
da
actualidade”.
“Uma selecção é, por natureza, sempre parcial e incompleta”, sublinhando, no entanto,
que “as obras de Souto de
Moura crescem com o tempo,
como é privilégio das criações
maiores, e continuamente desvendam pistas para a compreensão da obra na sua globalidade”.
A mostra ficará patente até 24
de Agosto deste ano no Pavilhão
Siza, na Fundação Insel Hombroich, em Neuss, Düsseldorf.

Publicidade é um investimento e não uma despesa.
Divulgue a sua empresa no PP

Ligue-nos: 0231-83 90 289

Um caso de uma família portuguesa em diﬁculdades denunciado pela televisão alemã ZDF
numa reportagem sobre pobreza infantil no Luxemburgo
levou dois deputados socialistas a questionar o Governo no
Parlamento luxemburguês.
A reportagem, emitida no
início de Abril e partilhada
também nas redes sociais, mostra uma mãe portuguesa com
três filhos, a viver num apartamento insalubre com apenas
um quarto para os quatro, um
caso que os deputados socialistas consideram um exemplo da
situação «das famílias monoparentais e do problema de alojamento».
Segundo o canal de televisão ZDF, uma das crianças
sofre de alergias respiratórias,
um problema agravado pelas
infiltrações e bolores que cobrem as paredes do apartamento situado na capital
luxemburguesa, pelo qual a
imigrante portuguesa paga 850
euros por mês.
A situação agravou-se depois de a portuguesa ter ficado
desempregada, o que a obrigou
a recorrer aos supermercados
sociais para poder alimentar a
família.
Segundo um estudo, no Luxemburgo 22,1% dos trabalhadores portugueses estão em
risco de pobreza, um valor superior à taxa da população em
geral (15,9%), representando
mais do triplo dos luxemburgueses na mesma situação
(6,4%).
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Paulo Pisco
condecorado
pelo
Luxemburgo
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Alemanha precisa de atrair mais
imigrantes
Um estudo mostra que o país
precisa de aumentar em 533 mil
a população de estrangeiros por
ano para manter equilíbrio no
sistema social. A população economicamente activa será reduzida em um terço até 2030.

O deputado Paulo Pisco foi
condecorado pelo Governo do Luxemburgo com o grau de Cavaleiro da Ordem do Mérito, na
embaixada luxemburguesa em
Lisboa, pelo contributo no reforço
das relações entre os dois países,
divulgou o Partido Socialista
(PS).
«O Governo luxemburguês
atribuiu esta condecoração ao deputado Paulo Pisco pelo seu contributo para o reforço das relações
entre os dois países, particularmente através da comunidade portuguesa no Grão-Ducado, que
representa cerca de 17% da população», referiu a nota dos socialistas.
O parlamentar socialista – exjornalista, licenciado em Filosofia
e pós-graduado em Estudos Europeus - foi eleito pela emigração
pelo círculo eleitoral da Europa e
cumpre o seu terceiro mandato.
Segundo o comunicado do
partido, o deputado Paulo Pisco
«é coordenador dos deputados do
PS na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e presidente do grupo
parlamentar de amizade PortugalLuxemburgo».
A nota do PS referiu que, relativamente ao Grão-Ducado, o deputado
tem
feito
várias
intervenções sobre temas como a
integração, trabalho, ensino e língua portuguesa, participação política e movimento associativo,
entre outros, sendo conhecido dos
leitores do Portugal Post pelas
crónicas que publica neste jornal.

Nas próximas décadas, a Alemanha precisa de atrair por ano
mais de 530 mil pessoas a mais do
que as que deixam o país, se quiser manter estáveis o volume de
mão de obra e o sistema social do
país até o ano de 2050, revelou
um estudo divulgado pelo Instituto Bertelmann.
Ainda que todo o potencial
doméstico seja totalmente utilizado e que a ocupação feminina e
de pessoas mais velhas aumente,
o país precisará de 350 mil estrangeiros por ano, calculam os investigadores.
Os números actuais estão
aquém do necessário para o equilíbrio da economia alemã. No ano
passado, a Alemanha registou um
aumento de 470 mil pessoas da
sua população estrangeira. Nos últimos 60 anos, a média anual foi
bem inferior: apenas 200 mil pessoas.
Sem imigrantes, diz o levantamento, o número de pessoas na
idade economicamente activa

daqui a 35 anos vai sofrer uma redução dos actuais 45 milhões para
29 milhões.
O estudo mostra ainda que
metade da mão-de-obra qualificada – formada por pessoas nascidas durante o “baby boom” dos
anos 1950 e 1960 – vai aposentarse até 2030, deixando aberto um
espaço que só poderá ser preenchido com mão de obra estrangeira.
Os autores do estudo ressaltam ainda que será fundamental

Alemã de 65 anos está
grávida de quadrigémeos
Uma alemã de 65 anos, Annegret Raunigk, mãe de 13 filhos e
sete vezes avó, voltou a ficar grávida, desta vez de quadrigémeos.
Se a gestação correr normalmente, esta professora poderá vir
a ser a mãe de quadrigêmeos mais
velha do mundo.
A insólita história despertou o

interesse nacional e ganhou a primeira página do jornal Bild. Apesar de ter uma família já
numerosa, a berlinense não hesitou em recorrer a várias inseminações artificiais no ano passado
para dar à sua filha mais nova, de
9 anos, um irmãozinho que ela andava a pedir.

atrair mão-de-obra qualificada de
países de fora da União Europeia,
já que a população no bloco europeu também tende a cair.
Outro factor a ser considerado
é a futura recuperação económica
dos Estados actualmente em crise,
que também deverá abrandar o
fluxo de emigração.
Ao todo, a população estrangeira de origem europeia na Alemanha aumentou em 300 mil em
2013, número que deve sofrer
uma redução para apenas 70 mil

até 2050.
Em 2013, 140 mil pessoas de
nacionalidade não europeia trocaram os seus países pela Alemanha
– muitos por motivos familiares,
humanitários ou para estudos.
Apenas 25 mil vieram por motivos profissionais, como mão-deobra qualificada.
Os investigadores prevêm que
o governo alemão terá de atrair
entre 276 a 491 mil cidadãos não
europeus por ano até 2050.
PP com agências

A última inseminação excedeu
suas expectativas e os quatro óvulos implantados foram fecundados. “Foi um choque. Falei com
meu ginecologista. Reflecti e
tomei a decisão que, no fundo, eu
já sabia”, declarou ao Bild.
Professora de inglês e russo,
Raunigk, apesar de estar na idade
de se aposentar, não se preocupa
com a idade nem com a opinião

das pessoas. “Não tenho medo.
Parto do princípio de que tenho
boa saúde e estou em forma”, assegurou,.
Em 2005, a futura mãe já
havia chamado a atenção por ter
dado à luz uma menina aos 55
anos. A sua gravidez está a ser supervisionada por vários médicos
e, até ao momento, avança sem
complicações.

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

Adira já!
Tel.: 0231 - 83 90 289
Fax: 0231 - 83 90 351
correio@free.de
Annegret Raunigk, mãe de 13 filhos e sete vezes avó
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Aldeias de Xisto representam
Portugal em feira internacional de
design em Karlsruhe
As Aldeias de Xisto vão representar Portugal na feira internacional
de design e arte EUNIQUE, em
Karlsruhe, de 08 a 10 de Maio, levando consigo produtos inspirados na identidade do interior do
país, mas com uma abordagem
contemporânea.
Taças inspiradas em formas de
vegetais, botas que se baseiam na
técnica da enxertia, joalharia que
recorre à imagem das dedeiras
usadas pelas ceifeiras ou jarras
inspiradas na produção artesanal
de queijo de cabra são alguns dos
produtos que vão estar expostos

no stand de 500 metros quadrados
das Aldeias de Xisto na EUNIQUE e resultam de um ano de trabalho, que envolveu alunos de
escolas superiores de design, artesãos de 22 ateliês e uma equipa de
design.
O projecto, intitulado “Agricultura Lusitana”, convidou alunos, artesãos e uma equipa de
design a imergirem na identidade
e património cultural das Aldeias
de Xisto, olhando para a agricultura não como actividade produtiva, mas para “o seu potencial de
relação das pessoas com os luga-

res que habitam”, sublinhou Rui
Simão, coordenador da Agência
para o Desenvolvimento Turístico
das Aldeias de Xisto (ADXTUR),
entidade organizadora da iniciativa.A partir dessa ligação com “o
interior de Portugal”, os participantes foram desafiados a levar
essa identidade para “uma modernidade e contemporaneidade, que
não deixa de ser rural e profunda”,
sublinhou.
Daí, surgiram “produtos representativos da identidade do povo,
mas com uma sofisticação” condizente com a actualidade e diri-

GENTE
DAnIEL OLIVEIRA SOARES, 46 anos e psicólogo de
proﬁssão, é, desde Março último, um dos nove membros
do Conselho Executivo Nacional de Estrangeiros, um
órgão que reúne delegados eleitos dos Conselhos de Estrangeiros em representação dos estados federados.
É a primeira vez na história deste Conselho que o estado
de Bremen é representado, sendo que o seu representante
é o nosso compatriota Daniel de Oliveira Soares, residente
em Bremerhaven desde 199. Soares é também Presidente
do Conselho de cidadãos estrangeiros de Bremen.
O Conselho para o qual Daniel Oliveira Soares foi eleito
representa os Conselhos de Estrangeiros eleitos democraticamente em 13 estados, representando cerca de quatro
milhões de estrangeiros na Alemanha.
Este conselho é o principal interlocutor junto do Governo
Federal, do Bundestag e do Bundesrat (Câmara Baixa)
para as questões dos estrangeiros e integração e tem como
presidente nacional Memet Kilic, ex-deputado federal.

gidos ao mercado nacional e internacional, apontou Rui Simão, referindo que foram criados
objectos utilitários e decorativos,
a partir de materiais como a cerâmica, madeira, vidro, metal ou cabedal, entre outros.
Para além dos produtos criados por artesãos e alunos do ensino superior, vai também estar no
espaço da EUNIQUE um vídeo
sobre as aldeias de xisto, instalações, um bar com produtos nacionais e música, querendo a
ADXTUR que o visitante abrace
“um conjunto de diferentes texturas, cores, cheiros e sabores”.
“Estudámos antropologia e etnografia, para uma imersão numa
identidade e numa memória, e a
partir daí começámos a construir
uma nova realidade”, sublinhou o
director artístico do projecto, João
Nunes.
Apesar de o design surgir
“numa perspectiva muito urbana”,
a dimensão rural “tem um potencial gigantesco”, importante até
para “o desenvolvimento económico e social do país”, apontou.
“Temos, em Portugal, capacidade para fazer e para fazer utilizando a nossa identidade e
memória”, defendeu João Nunes.
Esta é a terceira participação
consecutiva das Aldeias de Xisto
na EUNIQUE, tendo as anteriores
tido como temas “Água Musa”,
em 2013, e “L4 Craft”, em 2014.
O projecto foi financiado pelo
Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos e
tem o apoio da secretaria de Estado da Cultura, da Embaixada
Portuguesa em Berlim, do Consulado Geral de Estugarda e do Turismo Centro de Portugal.

Os partidos e o Dia de
Portugal em Estugarda

Artur Amorim,
presidente do PSD- Alemanha

“Mérito e Prestígio de
Portugal sairão
reforçados”
“A minha opinião é que foi uma excelente ideia celebrar o Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas
rotativamente nas diversas áreas consulares na Alemanha,dando assim
oportunidade aos portugueses aí residentes a participarem e a assistirem
aos diversos actos que têm lugar.
“Recordar para os mais velhos,iniciar
para os mais novos nos usos e costumes,história e experiências dum país
que todos trazemos no coração, independentemente de o termos deixado
há mais ou menos anos ou tenhamos
nascido fora dele.No coração é Portugal que pervalece.
“Por isso é interessante que o sistema
de rotatividade continue,independentemente de se realizarem nos outros
consulados recepções ou festas celebrando esta data.
“Na área consular de Estugarda sempre teve lugar a celebração do Dia de
Portugal,com uma recepção no Consulado ou uma sessão solene no salão
nobre da Câmara Municipal de Estugarda,uma das vezes, há 3 anos,coincidiu com a Festa de Verão das
Comunidades Portuguesas da RDP
Internacional,que deu um toque da
cultura portuguesa com sessões de
fados ao vivo, exposições e mostra de
gastronomia.
“Tenho a certeza que, mais uma
vez,teremos um conjunto de eventos
que porá o nome do nosso país e da
nossa comunidade em primeiro plano
e as nossas gentes não deixarão de
estar presentes e colaborarem nestas
iniciativas. O 10 de Junho Stuttgart
vai em 2015 dar continuidade a todas
aquelas já até hoje realizadas com
mérito e prestigio da e para a nossa
comunidade”.

Nota da Redacção:
O PORTUGAL POST tentou obter
idênticos depoimentos dos restantes
partidos representados na Alemanha
- PS e PCP. Até ao fecho desta edicão,
a redacção ainda não tinha recebido
respostas daquelas forças partidárias.

Comunidade
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10 de Junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em Estugarda

Portugueses vão festejar na Kronprinzplatz
Prossegue a bom ritmo a construção do programa dos eventos
culturais e recreativos da edição
2015 do Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades
Portuguesas, conﬁrmou ao PP o
Cônsul-Geral de Portugal em
Estugarda.
O Cônsul-Geral de Portugal,
Reis Arsénio, mostra-se ”determinado e entusiasmado com o nível
muito positivo“ já atingido na preparação do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas em Estugarda. Reis Arsénio revelou-nos o local do
evento para a “Festa da Rua“, que
irá decorrer a 13 e 14 de Junho: a
praça Kronprinzplatz, estrategicamente situada entre a Calwer
Strasse e a König Strasse, as duas
vias mais famosas do centro pedonal da cidade.
A Sessão Solene das comemorações terá lugar no dia 12
pelas 18 horas, no Salão Nobre do
munícipio. Será aberta a toda a
Comunidade e haverá muito provavelmente uma sessão musical

Cônsul de Portugal em Estugarda,
Reis Arsénio

depois dos discursos das principais autoridades locais dos dois
países, sublinhou o Cônsul.
Outros pormenores das comemorações - como o artista convi-

dado oriundo de Portugal - o
Evento de Turismo e a Noite da
Juventude ainda estão em estudo,
adiantou o Cônsul. Se bem que o
local se encontre já determinado
num palco montado na Kronprinzplatz.
Um seminário económico
sobre Portugal completa o núcleo
das iniciativas das comemorações, devendo ter lugar no auditório da Câmara de Comércio e
Industria local, adiantou-nos Reis
Arsénio.
A Praça Kronprinzplatz vai
albergar durante dois dias 12
stands de promoção cultural e
gastronómica. Os especuladores
não irão ser permitidos e os protocolos para a ocupação dos espaços irão ser alvo de grande
controlo e exigência, segundo nos
adiantou Reis Arsénio. De facto,
torna-se imperioso evitar a proliferação se vendedores da banhada-cobra e efeitos similares.
F.A.Ribeiro,
Estugarda

Embaixada e consulado convidam
A Embaixada de Portugal em Berlim gostaria de informar que, à semelhança dos anos anteriores, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será este ano mais uma vez comemorado oﬁcialmente
de forma descentralizada, desta feita no Estado de Bade-Vurtemberga na
cidade de Estugarda. O objectivo é uma maior valorização e visibilidade
desta celebração nacional na Alemanha, privilegiando em cada ano uma
área consular diferente. Tal propósito foi plenamente alcançado em 2013
em Düsseldorf e em 2014 em Hamburgo.
Os festejos terão lugar entre os próximos dias 11 a 14 de Junho e contarão com um programa variado, desde um Seminário Económico na Câmara de Comércio e Indústria (IHK) de Estugarda, um grande evento de
promoção turística, uma Festa de Rua na Kronprinzplatz e uma Missa celebrada pela Missão Católica Portuguesa de Estugarda. A Cerimónia Oficial organizada em colaboração com as autoridades alemãs daquele
Estado Federado terá lugar no dia 12 de Junho, às 18h0A organização
destes festejos envolve actualmente um conjunto importante de pessoas
e entidades, em particular as autoridades e a Comunidade Portuguesa locais, a Rede do Ensino Português na Alemanha, a AICEP e o Turismo de
Portugal, os vários Departamentos da Embaixada e os serviços do Consulado-Geral de Portugal em Estugarda, além das inúmeras empresas e
instituições que generosamente nos apoiam financeiramente.
A Embaixada de Portugal em Berlim e o Consulado-Geral de Portugal
em Estugarda convidam os Portugueses e Luso-descendentes residentes
na Alemanha a participar nesta efeméride, cujo êxito está dependente do
envolvimento de todos e que constituirá mais um momento único de convívio e união da nossa Comunidade.
Luís de Almeida Sampaio
Embaixador de Portugal em Berlim
PUB
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Adelina Almeida Sedas é talvez a personalidade portuguesa mais conhecida de Hamburgo. Era ainda estudante quando, em 1964, fugiu do regime fascista
com o marido rumo à Alemanha de Willy Brandt. Viveu durante anos com as malas feitas sonhando com o regresso a Portugal. A Revolução dos Cravos
tornou o sonho possível… mas entretanto a vida mudou. Adelina Almeida Sedas ﬁcou em Hamburgo onde se dedicou e dedica ao apoio social, sobretudo à
comunidade lusófona.
Ao receber-me no Museum für Völkerkunde, Adelina Almeida Sedas sublinha em jeito de prefácio que, ao longo destes 50 anos de Alemanha, nunca esteve
sozinha nos projectos sociais em que esteve e está envolvida, faz sempre parte de um grupo de pessoas com a mesma vontade de ajudar.

Adelina Almeida Sedas:

Uma Vida dedicada à comunidade
Adelina Almeida Sedas é talvez a
personalidade portuguesa mais conhecida de Hamburgo. Era ainda estudante quando, em 1964, fugiu do
regime fascista com o marido rumo
à Alemanha de Willy Brandt. Viveu
durante anos com as malas feitas
sonhando com o regresso a Portugal. A Revolução dos Cravos tornou
o sonho possível… mas entretanto
a vida mudou. Adelina Almeida
Sedas ﬁcou em Hamburgo onde se
dedicou e dedica ao apoio social,
sobretudo à comunidade lusófona.
Ao receber-me no Museum für Völkerkunde, Adelina Almeida Sedas
sublinha em jeito de prefácio que,
ao longo destes 50 anos de Alemanha, nunca esteve sozinha nos projectos sociais em que esteve e está
envolvida, faz sempre parte de um
grupo de pessoas com a mesma
vontade de ajudar.
PP: O que a levou a deixar Portugal
na década de 1960?
Adelina Almeida Sedas (AAS):
Tanto o meu marido como eu participámos no movimento estudantil
dos anos 1960, nas manifestações
[contra o regime fascista], com a
polícia atrás de nós. A proibição de
participar nos exames não tinha
grandes consequências para as raparigas, além do facto de perdermos o
ano. Mas para os rapazes era mais
grave, porque no momento em que
eles perdiam o ano iam imediatamente para África. Para nós, África
não. O meu marido dizia: Angola
não é minha! E então combinamos
ir os dois para a Alemanha. Casámos em cima da hora e viemos, em
1964, com uma autorização de três
meses.
PP: Mas porquê a Alemanha como
destino?
AAS: Nós éramos para ir para
França como todos os outros nossos
colegas, como o Sampaio que é da
nossa geração. Dar o salto para
Paris era o sonho dos estudantes

que se sentiam perseguidos e que
não se entendiam com a sociedade
portuguesa. Mas nós tínhamos um
colega da faculdade que nos incentivou muito a vir para a Alemanha,
o país de Willy Brandt, do SPD
(Partido Social-Democrata da Alemanha), dizendo que o partido
apoiava o movimento socialista
português, que a Alemanha entendia
a situação dos jovens portugueses e
que, além disso, precisava de mãode-obra.
Mas entretanto esse amigo não conseguiu apoiar-nos cá, porque teve
uma bolsa de estudo e foi para o
Brasil. Então, nós viemos para a
Alemanha sem amigos nem conhecidos e com a ilusão de que a Alemanha era aquele país democrático
de Willy Brandt que iria salvar a democracia em Portugal.
Com a mesma inocência e sem
grandes apoios metemos o requerimento de asilo político, mas foi negado. Na altura, a Amnistia
Internacional tinha acabado de abrir
um escritório em Hamburgo e um
advogado daquela organização interessou-se pelo nosso caso. Conseguimos uma autorização de
permanência oﬁcial enquanto estudantes. Tínhamos de nos apresentar
à polícia regularmente e recebíamos
um carimbo de seis em seis meses.
Já tínhamos uma ﬁlha e foi nessa altura que começamos a fazer as
malas, porque nunca sabíamos
muito bem o que ia acontecer em
Portugal. Vivemos durante anos
com as malas feitas, na expectativa
de voltar.
PP: Saiu de Portugal devido ao regime do Estado novo, entretanto
tudo mudou com a Revolução dos
Cravos. Como recebeu a notícia do 25
de Abril de 1974?
AAS: Através de amigos, da imprensa, nós já sabíamos em Março
de 1974 que havia de suceder alguma coisa em Portugal. Na véspera do 25 de Abril estávamos na

Associação Portuguesa em Hamburgo, porque havia um outro português que tinha muitos contactos e
que era como o correio que sabia
tudo o que estava a acontecer. E de
repente ouvimos a Grândola Vila
Morena e chorámos todos de alegria! Foi como se tivesse saído a
sorte grande! Como se não houvesse mais problemas no mundo!
Estava tudo resolvido! O que sucedia depois não interessava, era
aquele momento que interessava!
Mas logo depois fui chamada à realidade porque a vida continua e vim
para casa por causa das crianças. O
25 de Abril era importante, sem dúvida, mas naquele momento eu era
também a mãe e não podia deixar as
crianças sozinhas.
Depois o meu marido pensou em regressar… Mas regressar como, para
onde, fazer o quê, em que condições?
PP: Teve as malas prontas durante
anos. Mas depois do 25 de Abril acabou por não regressar. Porquê?
AAS: O meu marido foi a Portugal
em Dezembro de 1974. Eu ﬁquei cá
com as crianças e fui depois no
Natal. E foi nessa altura que chegámos à conclusão de que já estávamos muito longe.
Tinham entretanto passado dez anos
de uma vida simples, poupada, sem
manias de classe média portuguesa,
a saber dar valor ao trabalho, a ter
de fazer contas todos os meses. Não
nos entendemos com a sociedade
portuguesa.
Era uma sociedade diferente.
Além disso, em Portugal não seria
regresso, seria começar de novo e
decidimos não voltar.
Na Alemanha já tínhamos amigos,
a escola dos ﬁlhos e há aqui também um grupo de quase 10 mil portugueses com quem podíamos
também fazer alguma coisa. Portugal também é aqui.

seu envolvimento social com a comunidade portuguesa em Hamburgo?
AAS: Sim, a partir de 1974, comecei a fazer aquilo que eu durante
tanto tempo sonhei fazer, coisas
úteis para os outros.
Então na Associação Portuguesa de
Hamburgo (a primeira associação
portuguesa na Alemanha, fundada
em 1964), que já tinha um jardim de
infantil mas com muitas limitações,
eu com mais duas amigas portuguesas resolvemos fazer um jardim
infantil como deve ser, pedagogicamente correcto. Pedimos vários
apoios e conseguimos criar um jardim infantil bilingue para ﬁlhos de
imigrantes portugueses. O meu
papel foi de apoio, estabelecer as relações com os alemães, apoiar as
crianças, fazer reuniões de esclarecimento com os pais. Na Associação criámos ainda outros grupos de
dinamização cultural, grupos de teatro, de cinema, de alfabetização, de
alemão. Participei nestes grupos,
sempre tendo em conta que tinha
duas crianças.
PP: O seu trabalho continuou além
Associação Portuguesa em Hamburgo…
AAS: Sim, entretanto a Associação
acabou. E nos anos 1980 fui trabalhar para Harburg, que quase se
pode dizer que é uma aldeia portuguesa em Hamburgo, porque vivem
e trabalham lá muitos portugueses.
Fui trabalhar para uma iniciativa de
bairro para apoiar estrangeiros que
trabalhavam numa fábrica de pneus
e na Mercedes, trabalhei como assistente social para apoiar uma associação de portugueses que se
fundou em Harburg e ainda para dar
apoio a professores alemães que tinham a função de ensinar alemão a
ﬁlhos de estrangeiros. Aí a minha
função era sensibilizar os professores para as diﬁculdades dessas
crianças que crescem entre dois
mundos, em duas línguas, valorizar

PP: Foi nessa altura que começou o
PUB
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Eu sou apenas uma portuguesa,
nunca ﬁz nada sozinha, sempre tive
envolvida em grupos.
Muitas pessoas vêm agora com uma
formação escolar e até universitária
boa, mas acabam por ir trabalhar
nas limpezas e não encontram solução para os seus problemas. Sem
saber alemão torna-se difícil.
O meu marido dizia: Angola não é
minha! E então combinamos ir os
dois para a Alemanha. Casámos em
cima da hora e viemos, em 1964,
com uma autorização de três meses.
Vivemos durante anos com as
malas feitas, na expectativa de voltar.
Depois o meu marido pensou em regressar… Mas regressar como,
para onde, fazer o quê, em que condições
Pedimos vários apoios e conseguimos
criar um jardim infantil bilingue
para ﬁlhos de imigrantes portugueses

Antes, eu não conhecia esta vida
dura de crianças com 10 anos que
iam acompanhar os pais a fazer
limpezas ou, quando começámos a
trabalhar no jardim infantil, as
crianças a chegar às 4 horas da
manhã ainda a dormir e enroladas
no cobertor, no frio do Inverno,
As pessoas iam acumulando sonhos
do que iam fazer quando esse sonho
do regresso estivesse realizado...
mas como esse sonho nunca se realizada ou tardava muito e as pessoas deixavam de poder viver.
Mas para muitas pessoas que chegam cá a vida continua a ser quase
tão dura como nos anos 1960, porque as limpezas continuam a ser às
6 horas da manhã, o Inverno continua a ser frio, as crianças continuam a ter que se levantar às 5
horas da manhã e a vida é cara. E a
desilusão é grande
Aquelas que eu conheci em Harburg eram pessoas do campo, da
Beira Alta e da Beira Baixa, com
uma formação escolar muito baixa,
muitas mulheres eram analfabetas,
mas gente trabalhadora, mulheres
habituadas a trabalhar no duro.

Eu sou apenas uma portuguesa, nunca fiz nada
sozinha, sempre tive envolvida em grupos
as capacidades dessas crianças,
apoiá-las onde necessitavam, sem
as discriminar e sem partir do princípio de que ﬁlhos de estrangeiros
não precisam de ir para a universidade porque nunca vão conseguir.
Essa função com os professores alemães achei interessantíssima, foi
das coisas que gostei mais de fazer!
Nessa altura estava a trabalhar e a
estudar e acabei o curso de assistente social.
PP: Que desaﬁo se seguiu?
AAS: Depois vim trabalhar para a
Caritas de Hamburgo. Achei muito
interessante trabalhar com colegas
portugueses e alemães. Havia um
conceito de apoio a estrangeiros que
me agradou logo desde o início e,
além disso, este trabalho oferecia
mais garantias que em Harburg
(onde eu começava a trabalhar sem
saber se ia receber ordenado). Trabalhei na Caritas, com escritórios na
Missão Católica Portuguesa, até
2003, altura em que me reformei.
PP: Mas não parou, continua activa
na comunidade portuguesa de Hamburgo…
AAS: Sim, herdei, do tempo em que
trabalhei em Harburg, o Grupo de
Mulheres de Harburg que continua
a encontrar-se uma vez por mês e
trabalha temas de formação das mulheres. Uma vez por ano, fazemos o
mercado da Páscoa aqui no “Museum für Völkerkunde” onde vendemos especialidades portuguesas.
Com o dinheiro angariado fazemos
uma viagem de um ﬁm-de-semana
numa cidade da Alemanha.
Fazemos também teatro. Não temos
artistas, temos gente com vontade
de fazer teatro e habilidosa. Procuro
um tema que se adapte às pessoas
que querem participar e escrevo a
peça em função dos participantes.
Além disso dou apoio voluntariamente sempre que posso, em termos
de traduções ou acompanhar pessoas a médicos, por exemplo.
PP: Tem em mãos um novo projecto,
a edição de um livro sobre os imigrantes portugueses. Como nasceu
essa ideia e quando poderemos ver a
obra?
AAS: Desde há 30 anos que se estabeleceu com o Professor Köpke,
director deste “Museum für Völkerkunde”, uma grande amizade. O
que levou a que nestes anos todos
até ao ano passado se tenha realizado uma grande festança portuguesa neste museu. Este espaço
transformava-se uma vez por ano
num verdadeiro arraial português,
era tudo decorado, vinha um forno
directamente de Portugal para assar
sardinhas portuguesas e também vinham ranchos de várias regiões para
actuar aqui. No entanto, começaram
a surgir diﬁculdades de ﬁnancia-

mento. E em Junho do ano passado,
em jeito de ﬁnal de festa, resolvemos fazer uma exposição sobre os
50 anos de imigração portuguesa.
Foi uma exposição muito bem feita,
com bastante material, que vai estar
presente também na Noite do Consulado (21 de Maio de 2015). Aproveitando
esse
material
da
exposição, entrevistas, fotograﬁas,
documentos, será então publicado
um livro sobre os 50 anos de imigração portuguesa que será lançado
em 2016.
PP: Este “Museum für Völkerkunde”
tem portanto um signiﬁcado especial
para a comunidade portuguesa de
Hamburgo?
AAS: Sem dúvida! Eu não conheço
nenhum outro museu que tivesse
aberto as portas aos portugueses
como este e “dissesse”: em Junho a
casa é vossa. Isso deve-se ao facto
de o Professor Köpke ter uma especial ligação com Portugal, de falar
português e também ao facto de
haver um grupo de pessoas com iniciativa.
E eu falo em nome pessoal, mas a
verdade é que não se faz nada sozinha! Deveria falar sempre no plural:
nós. Eu sou apenas uma portuguesa,
nunca ﬁz nada sozinha, sempre tive
envolvida em grupos.
PP: Está em Hamburgo há mais de
50 anos. Conheceu a primeira vaga
de imigrantes portugueses e assiste
também à nova onde de imigração.
Os problemas que enfrentou a primeira geração são muito diferentes
dos de hoje?
AAS: Os problemas de outrora tinham a ver com a formação escolar.
De uma maneira geral, as pessoas
tinham uma formação escolar muito
baixa. Aquelas que eu conheci em
Harburg eram pessoas do campo, da
Beira Alta e da Beira Baixa, com
uma formação escolar muito baixa,
muitas mulheres eram analfabetas,
mas gente trabalhadora, mulheres
habituadas a trabalhar no duro. A
ideia era trabalhar muito, ganhar
muito dinheiro em pouco tempo
para fazer a casa em Portugal e voltar. O futuro dos ﬁlhos fazia parte
do plano em Portugal.
Antes, eu não conhecia esta vida
dura de crianças com 10 anos que
iam acompanhar os pais a fazer limpezas ou, quando começámos a trabalhar no jardim infantil, as
crianças a chegar às 4 horas da
manhã ainda a dormir e enroladas
no cobertor, no frio do Inverno, porque os pais começavam a trabalhar
as 6 horas da manhã. A dureza da
vida foi o que me estorvou mais. As
mulheres choravam mais do que os
homens, porque tinham a consciência que as crianças também sofriam
com o projecto do regresso. Toda a
gente tinha o sonho de regressar

brevemente e isso era assim: primeiro compra-se o terreno, depois a
casa, etc. Entretanto as crianças
cresciam, já tinha passado uma dezena de anos e a vida continuava
aqui. As pessoas iam acumulando
sonhos do que iam fazer quando
esse sonho do regresso estivesse
realizado... mas como esse sonho
nunca se realizada ou tardava muito
e as pessoas deixavam de poder
viver.
PP: E como caracteriza a geração de
hoje?
AAS: As pessoas de 1960 estavam
habituadas a não terem direitos, a
serem mandadas, as mulheres a levarem sovas dos maridos, as crianças a levarem sovas dos pais e a
terem de trabalhar. A geração que eu
agora vejo é de pessoas que aprenderam a ter mais direitos.
Mas para muitas pessoas que chegam cá a vida continua a ser quase
tão dura como nos anos 1960, porque as limpezas continuam a ser às
6 horas da manhã, o Inverno continua a ser frio, as crianças continuam
a ter que se levantar às 5 horas da
manhã e a vida é cara. E a desilusão
é grande. Enquanto os outros viviam na ilusão de que qualquer dia
iam ser ricos, esta nova geração
vem de um outro conforto. Já não é
ser rico que conta, é ter uma vida
agradável. Esta geração quer viver
o agora e não o depois. Muitas pessoas vêm agora com uma formação
escolar e até universitária boa, mas
acabam por ir trabalhar nas limpezas e não encontram solução para os
seus problemas. Sem saber alemão
torna-se difícil.
PP: Durante este tempo assistiu ainda
ao crescimento de uma zona que é
hoje muito conhecida, o bairro português de Hamburgo. Recorda-se como
se formou o chamado Portugiesenviertel?
AAS: Nos anos 1960, quando chegámos a Hamburgo, aquele era um
bairro que acolhia marinheiros,
onde sempre houve marinheiros
portugueses. Quando estavam em
terra viviam nos lares de marinheiros, onde a comida era má. Por isso
surgiram umas tascazinhas onde se
bebiam uns vinhos e se comiam uns
petiscos. Acho que aquele bairro começou a ser bairro de portugueses
por causa dos marinheiros portugueses. Não era um bairro chique,
era um bairro de marinheiros. A
pouco e pouco, porque ali se comia
bem e se comiam pratos portugueses como o bacalhau, foram-se estabelecendo restaurantes e os
alemães gostam visivelmente desses restaurantes. Tem sucesso e
ainda bem!
Glória Sousa,
em Hamburgo

Adelina Almeida Sedas
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Carlos Gonçalves, deputado do PSD pelas Comunidades ao PP:

“Emigrar não é uma fatalidade”
Carlos Gonçalves, deputado do PSD pela emigração e ex-Secretário de Estado das Comunidades, concede-nos uma entrevista a poucos meses das
eleições legislativas. Quisemos confrontar o deputado com a actuação do Governo no que se refere às questões das comunidades.no ﬁnal, ﬁca a
avaliação do leitor não apenas ao que o politico nos diz como quanto à actuação do Governo que Carlos Gonçalves defende.
PP : Começamos por uma questão actual que tem a ver com uma medida do
Governo denominada VEM que pretende “apoiar o regresso dos emigrantes
a Portugal” através de um programa de
incentivos para 40 candidaturas. Enquanto deputado com sensibilidade
para as questões da emigração e emigrante acha que o Governo tem estado
bem nesta questão?
Carlos Gonçalves : Em primeiro lugar
gostaria de agradecer esta entrevista
do Portugal Post (PP) e a oportunidade de poder responder a algumas
perguntas que me colocam e, dessa
forma, elucidar os leitores desta publicação sobre as minhas e as ideias
do PSD no que diz respeito às políticas para as comunidades portuguesas.
Sobre a questão do “Programa VEM”
penso que é fundamental para Portugal, um país com uma diáspora estimada em 5 milhões de pessoas, que
no momento em que deﬁne políticas
para as questões migratórias e de mobilidade possa incluir também os portugueses residentes no estrangeiro.
Com efeito, o actual Plano Estratégico das Migrações que esteve em
discussão pública apresenta um conjunto de medidas dirigidas aos nossos
emigrantes e que podem potenciar,
em alguns casos, o seu regresso a Portugal. Esta é a primeira vez em que os
portugueses, que como nós, emigraram para o estrangeiro, são incluídos
neste tipo de políticas.

PP : não existe consenso sobre o número de portugueses que abandonaram
o país incentivados algumas vezes pelos
actuais governantes. Fala-se entre 300
a 400 mil. Aﬁnal quantos portugueses
emigraram nestes últimos quase quatro
anos e porque o ﬁzeram?
CG : No que se refere aos números relativos à emigração tem havido, infelizmente, números para todos os
gostos. No entanto, queria realçar que
Portugal tem um movimento de emigração signiﬁcativo desde o início da
década de 2000 e, de facto, entre 2007
e 2011 saíram do nosso país, em
média, 80 000 cidadãos por ano.
Assim, quando me perguntam se os
portugueses foram incentivados a
emigrar tal não parece ser plausível
pois eles já estavam a saír de forma
signiﬁcativa. As pessoas quando emigram fazem-no, na maioria dos casos
por necessidade e acontece que os períodos de forte emigração coincidem
com momentos em que o país falhou.
Ora em 2011, o país estava à beira da
bancarrota numa situação de enorme
diﬁculdade que obrigou o anterior governo a solicitar, quase de forma humilhante, ajuda externa no sentido de
ﬁnanciar o nosso país. Assim, para
muitos portugueses a situação que conheciam em 2011 e as perspectivas de
um futuro pouco animador levaramnos a tomar a decisão, sempre difícil,
de deixar o país o que fez aumentar os
valores da emigração. Felizmente,

quatro anos volvidos o país está melhor e dá hoje sinais positivos que
apontam para um futuro bem melhor
o que irá, certamente, permitir inverter esta tendência.
PP : Enquanto deputado pelas comunidades, que lhe merece dizer a esses portugueses, muitos dos quais jovens que
abandonaram o país?
CG : Aos portugueses que abandonaram o país apenas lhes quero dizer
que emigrar não é uma fatalidade e
mesmo no estrangeiro podemos ser
úteis ao nosso país. Dizer-lhes que a
situação que conhecemos em 2011 e
que esteve na origem na sua decisão
de emigrar está hoje, em parte, superada e que o futuro do país passa por
contar com todos os portugueses, incluindo os que residem no estrangeiro
e muito particularmente com os seus
jovens. O caminho que o país vem
percorrendo na melhoria da sua condição económica, na recuperação da
sua credibilidade e da sua atratividade
externa garantem hoje um conjunto
de condições que permitirão, certamente, o regresso de muitos dos jovens que desde o inicio da década de
2000 estão a emigrar. O país deve
contar com eles e espero que algumas
forças políticas, muito particularmente o principal partido da oposição,
se lembrem da importância que têm
para Portugal os nossos emigrantes
porque infelizmente e como já tive

oportunidade de referir na Assembleia
da República “mal do português que
tem de emigrar pois ao atravessar a
fronteira de Vilar Formoso ou de Vila
Verde da Raia deixa de contar para alguns políticos em Portugal”.
PP : Depois do Verão realizar-se-ão as
eleições para o parlamento. Será a altura em que os eleitores julgarão o trabalho dos deputados e a acção do
Governo. Como vai explicar aos eleitores o encerramento de postos consulares (Frankfurt e Osnabrück) e a
situação de quase rotura em alguns
consulados? E como vai explicar às famílias as propinas que têm de pagar
para que os seus ﬁlhos tenham acesso
ao ensino do Português enquanto direito fundamental?
CG : Em relação à rede consular até
agradeço a pergunta porque é uma
oportunidade que me é dada para
poder explicar aquilo que alguns não
ﬁzeram e aquilo que foi feito já por
este Governo. Em primeiro lugar, e no
que diz respeito aos trabalhadores
consulares, todos nós reconhecemos
que alguns postos consulares conhecem diﬁculdades no plano dos recursos humanos. No entanto, recordo aos
leitores do PP que já no início dos
anos 2000 eu chamava a atenção para
o envelhecimento do quadro do pessoal consular muito particularmente
no que se refere às cheﬁas intermédias
(vice-cônsules e chanceleres) o que a

médio prazo poderia ter consequências muito negativas nessas estruturas. Recordo que, nesse sentido, no
curto período em que fui Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas
lançámos um concurso para chanceleres para dar resposta a esta situação.
Infelizmente, entre 2005 e 2011 quase
nada aconteceu na área de recursos
humanos dos nossos consulados o que
criou situações de enorme diﬁculdade
em alguns postos. Lembro ainda que
durante este período foi, pelo Governo da altura prometido, em diversas vezes, na AR a aprovação do novo
estatuto dos trabalhadores consulares
o que não aconteceu. Com efeito, e
podendo até parecer estranho aos leitores do PP por tantos anúncios que
foram feitos no passado já foi este
Governo a implementar o novo estatuto proﬁssional que veio por cobro a
algumas situações incompatíveis com
as nossas leis laborais.
Neste campo, e apesar da situação
herdada, o actual Governo conseguiu,
com algumas diﬁculdades é certo,
através da racionalização de meios
humanos e serviços dar uma resposta
adequada em termos de atendimento
consular. No entanto, agora que as
condições do país melhoraram já vai
ser possível poder recrutar cerca de
seis dezenas de trabalhadores para os
serviços consulares o que virá a beneﬁciar vários postos na Alemanha, no-
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“O eleitor no estrangeiro
vale menos que o eleitor
em Portugal”
meadamente, Estugarda. Ao mesmo
tempo, procedeu-se também à abertura de concursos para as cheﬁas intermédias que são fundamentais para
o bom funcionamento dos postos.
Gostaria ainda de referir que o actual
Governo concretizou uma das nossas
mais emblemáticas promessas eleitorais que era a de aproximar os serviços consulares dos cidadãos. Ora este
propósito foi conseguido lançando o
“Programa de Permanências Consulares” que no ﬁnal de 2015 chegará a
179 cidades, muitas das quais na Alemanha. (ver página 15)
Não posso deixar de referir que gerir
hoje uma rede consular é gerir uma
rede no mundo e não apenas os postos
da Alemanha e é estar preocupado
com os utentes para que possam ter
serviços de proximidade, sobretudo
aqueles que estão mais afastados das
sedes dos postos consulares.
No que se refere ao Ensino do Português no Estrangeiro (EPE) o grande
objectivo do Governo foi a sua valorização e a integração de certiﬁcação
das aprendizagens o que veio, de
facto, a acontecer. Temos de ter hoje
um EPE que seja credível junto das
autoridades locais dos países onde residem os nossos emigrantes. Ora a
questão da propina (para mim devia
ter outra designação) é apenas um pequeno suporte ﬁnanceiro que, segundo o Governo, permitiu criar
condições para avançar com a certiﬁcação, com a elaboração de manuais
e com a formação de docentes. O que
me parece estranho, por parte de alguns, é que nunca valorizam a questão da qualidade que deve existir no
EPE. O que eu não compreendo e
gostaria que me explicassem porque
é que há deputados que em Portugal
exigem que os seus ﬁlhos quando
aprendem uma lingua estrangeira possam ter uma avaliação, uma certiﬁcação e um diploma e para os ﬁlhos dos
emigrantes que estudam português no
estrangeiro isso já não tem qualquer
valor. Talvez por eu ser emigrante e
ter tido os meus ﬁlhos a estudar numa
associação da região de Paris dê mais
importância a esta questão. Talvez.
O ensino da língua portuguesa é em
minha opinião a matéria que deve merecer a maior atenção dos políticos na
área das comunidades portuguesas e
espero que no futuro seja possível
alargar a oferta de cursos e continuar
a aposta na sua qualidade e valorização.
PP : A implementação das permanências consulares foi uma medida que mereceu elogios por ir ao encontro dos
interesses dos utentes. Esta questão irá
ser bandeira do PSD na campanha eleitoral? E que bandeiras mais poderá o
PSD defender na campanha eleitoral?
CG : Para mim é importante que um

órgão de comunicação social como o
PP, que forma a sua posição editorial
através das opiniões dos seus leitores,
considere que as Permanências Consulares são uma medida que merece
elogios e que vai ao encontro dos interesses dos seus leitores. Esta é a opinião do PP, esta é a opinião dos seus
leitores e é também a minha opinião.
Quando o plano de Permanências
Consulares foi apresentado na Assembleia da República os partidos da oposição, muito particularmente o PS,
duvidaram do sucesso desta iniciativa.
Por isso, e num momento em que
todos iremos fazer balanços, esta será
uma medida a salientar tanto mais que
foi tomada numa altura de crise. Lamento apenas e, mais uma vez, que o
PS seja contra esta medida o que realmente me provoca uma grande admiração pois demonstra da sua parte
uma profunda falta de sensibilidade
sobre a realidade das nossas comunidades.
No entanto, são muitas as matérias
que poderemos destacar para além
das permanências. Já referi a questão
do EPE e da sua valorização, já lembrei o reforço que está a ser realizado
no respeitante aos recursos humanos
dos consulados, já referi a importância de considerar a emigração no
Plano Estratégico das Migrações, mas
posso ainda referir outras medidas
que aproximaram as comunidades de
Portugal. Em primeiro lugar, e na área
da participação cívica e política, o trabalho que foi realizado com políticos
de origem portuguesa, com dirigentes
associativos e com agentes culturais,
o acompanhamento que tem vindo a
ser feito dos ﬂuxos migratórios e na
colaboração com entidades e atores da
área social das comunidades, na área
económica e empresarial com a articulação que se estabeleceu com as câmaras de comércio das comunidades
com a AICEP e com os municípios
em Portugal e permito-me ainda de
referir o Gabinete do Investidor da
Diáspora. Para além destas medidas
temos ainda as matérias que tem a ver
com o trabalho parlamentar e que visaram o aumento da participação dos
portugueses residentes no estrangeiro
em várias instituições portuguesas,
conseguindo a entrada de representantes das comunidades no Conselho
Económico e Social, no Conselho Nacional de Educação e no Conselho de
Opinião da RTP.
Como podem comprovar os leitores
são muitas as matérias que podemos
referir de forma positiva do que foi o
exercício governativo e parlamentar
na área das comunidades portuguesas.
No entanto, a única bandeira que queremos levantar tem a ver com Portugal, tem a ver com um país que
herdámos numa situação crítica e que

hoje se encontra bem melhor como é
reconhecido até pelo Secretário-Geral
do PS e muito particularmente pelos
líderes europeus, nomeadamente a actual chanceler alemã. Ora esta bandeira, não deve ser hasteada apenas
por mim ou pelos militantes do meu
partido em campanha eleitoral. Deve
ser hasteada por todos os portugueses,
incluindo os que residem no estrangeiro, porque foram eles que com o
seu esforço, sacrifício e dedicação
ajudaram a salvar o país.
PP : numa recente deslocação à Alemanha disse que “o ensino do português no
estrangeiro não deve estar só nas mãos
de Portugal”. De quem é que deve
estar? Que responsabilidades devem
então ter as autoridades portuguesas
nesta questão?
CG : São declarações que repito e que
me parecem justas. Se os portugueses
que residem em países como a França
e a Alemanha contribuem no seu dia
a dia para o desenvolvimento desses
países e pagando impostos considero
que é normal que esses países possam
oferecer, nos seus sistemas de ensino
oﬁcial, a aprendizagem do português.
Acresce que a língua portuguesa tem
hoje um potencial enorme e ao defendermos a sua aprendizagem nos currículos oﬁciais estamos a defender a
nossa língua e a ajudar esses próprios
países pois o português é hoje uma
língua com uma dimensão internacional que a torna estratégica. Portugal
tem o dever de manter o EPE, deve
alargar a sua rede e oferta mas é importante que os portugueses que residem no estrangeiro se empenhem na
sensibilização das autoridades locais
para esta questão.
PP : Há quem julgue que nas questões
da política das comunidades o PSD e o
PS em nada se distinguem. Ambos têm
a mesma postura quando estão no
poder. Por outro lado, quando estão na
oposição o discurso é outro, contrário
àquilo que fazem quando governam.
Está de acordo?
CG : Só os mais desatentos poderão
concordar com esta pergunta. O PSD
e o PS têm posturas completamente
diferentes em relação às políticas para
as comunidades. Para mim o factor
que diferencia mais estes dois partidos tem a ver com a participação e representação politica nos órgãos
políticos em Portugal. Nós ainda estamos a defender, 41 anos depois do
25 de abril, a igualdade de direitos políticos pois ainda estamos numa posição de desigualdade relativamente aos
portugueses que residem em Portugal,
incluindo o recenseamento e a metodologia e organização dos processos
eleitorais. Ou seja o eleitor no estrangeiro vale menos que o eleitor em
Portugal e, isso, eu não posso aceitar.

Carlos Gonçalves.
Dou apenas um exemplo aos leitores
do PP: no início do mês de dezembro,
um dos meus ﬁlhos que reside como
eu na região de Paris fez 18 anos.
Acham normal os leitores do PP que
tendo ele a nacionalidade portuguesa,
sendo ele até ﬁlho de um deputado à
Assembleia da República não tenha
direito a votar para as eleições presidenciais portuguesas? Esta é uma das
principais razões que justiﬁca a minha
não concordância com esta pergunta
pois o PSD nunca conseguiu encontrar o consenso parlamentar suﬁciente, 2/3 dos Deputados, para alterar
esta situação.
É essencial rever a legislação eleitoral
no sentido de alargar os direitos eleitorais dos portugueses residentes no
estrangeiro e parece-me também importante alterar a metodologia do
exercício do direito de voto e o Recenseamento Eleitoral.
É fundamental que a área das comunidades portuguesas adquira peso político mas para que tal aconteça é
obrigatório que alguns deixem de
temer o voto dos emigrantes. Por
outro lado, eu não tenho uma opinião
diferente quando o meu partido está
no governo ou quando se encontra na
oposição e congratulo-me com o facto
de que o programa que apresentamos
às comunidades estar praticamente
todo ele concretizado.
Numa área especíﬁca como esta não
há tempo para ser da maioria ou da
oposição. Para as comunidades só há
o tempo de as defender para que
sejam reconhecidas em Portugal
como parte integrante do todo nacional. Não apenas nos discursos mas
fundamentalmente na prática política.
PP : Disse algures que o país convive
mal com a emigração. Isso explica que
os governantes de todos os governos, as
elites e a opinião pública e publicada sofrem de algum complexo face aos emigrantes e os sucessivos governos só se
lembrarem dos portugueses residentes
no estrangeiro quando necessitam das
suas remessas?

CG : Já vi que o PP está atento às minhas declarações. Esta é uma delas
que conﬁrmo e que sei que irrita alguns sectores da vida política portuguesa mas é aquilo que eu sinto.
Reconheço que no meu partido e continuando a responder à pergunta anterior de há muito que esta questão da
marginalização do sector da emigração terminou. Hoje o PSD tem três
deputados emigrantes, hoje o PSD
emigração tem assento na Comissão
Política Nacional e ainda há 15 dias
reuniram connosco em Paris para discutir as questões políticas actuais, os
principais responsáveis do partido, tal
como acontece em Portugal com as
estruturas locais.
Mas, se em termos partidários, considero que isto foi uma grande vitória
da emigração, a nível nacional ainda
há muito a fazer e basta ver o que aparece nas televisões e nos jornais sobre
a emigração. Notícias que têm sempre
a ver com catástrofes ou algo do género nunca se dando o destaque ao
papel que as gentes da emigração têm
para o sucesso do país.
Numa pergunta anterior ﬁz a ligação
entre os momentos em que o país esteve em crise com o aumento dos ﬂuxos migratórios. Quando digo que o
país convive mal com a emigração reﬁro-me muito especialmente às nossas elites que estiveram relacionadas
com esses fracassos do país. Peço
apenas aos leitores do PP que tenham
atenção a este pormenor: o país está a
ter hoje resultados económicos notáveis mas, que para esses resultados tenham sido possíveis, houve um
enorme contributo das comunidades
portuguesas…. Infelizmente isso
nunca é citado.
Gostaria de terminar a minha entrevista agradecendo ao PP esta oportunidade e deixando uma mensagem de
agradecimento aos seus leitores pela
forma como sentem e acreditam no
nosso país. Vale a pena acreditar em
Portugal.
Mário dos Santos
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Tem interesse numa formação proﬁssional e mais tarde gostaria de fazer carreira na sua proﬁssão? Começou uma formação proﬁssional
e não está satisfeito com ela? Entre em contacto connosco se tiver questões sobre o tema “Formação proﬁssional”!
Temos gosto em ajudar! Beneﬁcie do nosso apoio em cooperação com a campanha de formação do Governo Federal e do sector económico.
Envie-nos as suas perguntas para o seguinte endereço de e-mail: correio@free.de ou por correio para o endereço do jornal ou ainda por
fax: 0231/83 90351
Pode fazer perguntas de A a Z sobre o tema “Formação proﬁssional”, às quais receberá respostas comptentes.

Perguntas e respostas sobre
formação proﬁssional
Informação para pais e jovens

EXEMPLOS DE PERGUNTAS:
Como encontro uma vaga de formação
na minha proﬁssão de sonho? Como
deve ser escrita a minha carta de candidatura? Como posso preparar-me para
uma entrevista na empresa e um teste
de aptidão? Como devo proceder se tiver
problemas durante a formação? Vou ser
integrado no quadro de pessoal da empresa depois de concluir a formação?
Que opções de carreira tenho após a
conclusão da formação na minha proﬁssão? Uma estadia no estrangeiro
ajuda-me a acumular experiências? e
muitas mais perguntas. As suas perguntas serão respondidas por proﬁssionais
dos serviços de emprego, das câmaras de
comércio e indústria e das câmaras de
artes e ofícios. Envie-nos as suas perguntas para o endereço de e-mail seguinte: portugalpost@free.de ou por
correio ou fax: 0231-8390289

Em que profissões oferecem actualmente as
empresas na Alemanha vagas de formação
livres?
Isso depende sempre da região, mas em muitas
localidades e regiões há, por exemplo nas bolsas de vagas de emprego e formação na Internet dos serviços de emprego, das câmaras de
comércio e indústria, assim como das câmaras
de artes e ofícios, vagas de formação livres para
mecatrónicos de automóveis, técnicos de electrotecnia, mecânicos de instalações da tecnologia de saneamento, aquecimento e ar
condicionado, cabeleireiros, montadores de estruturas metálicas, vendedores especializados
no sector de géneros alimentícios, técnicos de
gestão de escritório, agentes de comércio retalhista, vendedores, agentes no comércio grossista e exterior, agentes de logística de
armazém, cozinheiros, técnicos de hotelaria,
técnicos de restauração, mecânicos industriais,
mecatrónicos, mecânicos de ferramentas e

mecânicos de máquinas. Além destas, há vagas
de formação livres em muitas outras profissões. Nem todas as empresas oferecem as suas
vagas de formação nas bolsas de vagas de formação. Por isso, também vale a pena perguntar
directamente nas câmaras locais competentes
de comércio e indústria ou de artes e ofícios.
Como posso encontrar uma vaga de formação na área comercial?
O melhor é candidatar-se agora. Mesmo que as
empresas agora ainda ofereçam muitas vagas
de formação também para a profissão de técnico de gestão de escritório, por outro lado há
muitas pessoas que também se interessam por
essa profissão e concorrem a vagas. Por isso, é
aconselhável que se candidate também a profissões alternativas na área comercial, como
por exemplo agente de comércio grossista e exterior, técnico na área da saúde ou também
agente no comércio retalhista. A maior parte
das empresas espera dos candidatos uma conclusão do 10.º ano de escolaridade. O que muitos alunos que saem da escola não sabem:
também há empresas de artes e ofícios que
oferecem formação na profissão de técnico de
gestão de escritório.
As empresas esperam acima de tudo boas
notas em alemão e matemática.
Eu estou a frequentar o décimo ano. Com
nível de aptidão a uma escola técnica superior ou ao ensino superior, tenho melhores
hipóteses de arranjar uma vaga de formação
em profissões muito procuradas?
Não, em geral não se pode dizer isso. Com o
nível de aptidão a uma escola técnica superior
ou ao ensino superior tem legitimação para se
candidatar a um curso superior. No entanto, as
empresas não prescrevem um nível de aptidão
ao ensino superior ou um nível de aptidão a
uma escola técnica superior para a candidatura a uma formação profissional.
Actualmente, candidatos motivados com o 10.º
ano de escolaridade concluído podem receber

uma vaga de formação em muitas profissões.
Após a conclusão de uma formação profissional têm ainda muitas possibilidades de formação complementar e contínua, assim como de
tirar um curso superior ao mesmo tempo trabalham.
Eu já concluí uma formação profissional e
estou interessado em possibilidades de formação complementar e contínua na minha
profissão. Onde posso receber informações
extensas?
Para além das câmaras de comércio e indústria
ou das câmaras de artes e ofícios, na Internet
em www.arbeitsagentur.de e na rubrica “Berufsentwicklungsnavigator (BEN)” (navegador
de evolução profissional).
Esta oferta dirige-se principalmente a adultos
que se interessem por formação contínua, mudança de profissão, promoção ou reingresso na
profissão.
As empresas onde eu conclua um voluntariado para a minha futura formação têm de
me pagar uma remuneração no valor do salário mínimo?
Não, as empresas não são obrigadas a isso. Voluntariados com uma duração até três meses,
que sirvam de orientação na escolha de uma
profissão ou de um curso superior ou sejam
concluídos simultaneamente a um curso superior, estão excluídos do salário mínimo. Um
estágio obrigatório que seja realizado no âmbito da escola, da formação ou de um curso superior também não está sujeito a um salário
mínimo. As empresas e os estagiários devem
sempre acordar por escrito a realização do estágio ou voluntariado. Para além disso, vantajoso é um seguro da cooperativa profissional
durante o tempo de estágio.
É mais vantajoso para mim começar uma
formação numa empresa ou frequentar
uma escola profissional técnica para concluir uma formação escolar?

Isso depende da profissão que quiser aprender
e daquilo que mais o interessa. Numa profissão
na área comercial, como por exemplo agente
comercial da indústria, ou numa profissão na
área comercial técnica, como por exemplo mecânico industrial, assim como numa profissão
na área de artes e ofícios, como por exemplo
mecânico de instalações da tecnologia de saneamento, aquecimento e ar condicionado,
após a conclusão de uma formação profissional actualmente tem boas hipóteses de encontrar uma vaga de emprego.
Em profissões na área de medicina e assistência, a frequência bem-sucedida de uma escola
profissional técnica também é uma condição
muito boa para a integração no mercado de
trabalho.
Eu gostava de abandonar o meu curso superior. Alternativamente, poderei encontrar
uma vaga de formação, se possível para a
profissão de agente comercial da indústria,
ou tenho poucas hipóteses?
Um abandono de um curso superior não é o
fim do mundo, mas sim sempre um novo começo.
Muitas empresas estão interessadas em candidaturas de quem abandona um curso superior. Algumas empresas oferecem até
possibilidades de formação complementar e
contínua.
Devido à sua maturidade pessoal e também à
sua flexibilidade, os estudantes que abandonam cursos superiores são bem-vindos em
muitas empresas. Após um tempo de estudo
muito longo podem no entanto surgir dúvidas
quanto à determinação dos candidatos.
O que muitas vezes falta a quem abandona
cursos superiores são competências e conhecimentos práticos na profissão. Consulte o
mais depressa possível um consultor profissional para finalistas com nível de aptidão ao ensino superior no serviço de emprego (Agentur
für Arbeit).
Com o nível de 10.º ano concluído (Realschulabschluss), tenho hipóteses de arranjar uma
vaga de formação como mecânico industrial
ou mecatrónico?
Sim, mas deve ter notas de bom a satisfatório
em matemática e física. Após a formação há
muitas empresas que precisam de si. Além
disso, a seguir também pode concluir uma formação complementar por exemplo para a profissão de mestre no sector industrial, técnico
ou técnico de gestão (IHK).
A seguir a uma formação como técnico de
electrónica ou como mecânico de instalações

da tecnologia de saneamento, aquecimento
e ar condicionado, terei hipóteses de ser assumido numa primeira vaga de emprego?
Sim, muitas empresas procuram com urgência
candidatos adequados em todo o país. Quem
mostrar a sua eficiência na prática empresarial, também após a formação concluída, para
além das possibilidades de formação complementar de promoção, por exemplo como mestre ou gestor de empresa, em parte também
recebe a oportunidade de assumir uma empresa. Isto porque nos próximos anos haverá
20 a 30 por cento de empresas de artes e ofícios
à espera de um novo proprietário.
Que formações profissionais existem nas
áreas de medicina, assistência e terapia?
Nestas áreas pode concluir uma formação profissional em mais de 30 profissões diferentes.
Entre elas estão profissões clássicas, como enfermeiros e outros profissionais de saúde, parteiras ou enfermeiros de obstetrícia,
enfermeiros de cuidados geriátricos, terapeutas de reabilitação, agentes especializados na
área de medicina, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, terapeutas da fala, mas também
profissões mais recentes como agentes de técnicas cirúrgicas, assistentes de técnica cirúrgica ou assistentes de técnica de anestesia. Os
formandos destas profissões frequentam uma
escola profissional técnica ou passam por uma
formação profissional dual em hospitais ou
consultórios médicos com cirurgia ambulatória e centros de cirurgia.
Que alternativas tenho para a uma formação como assistente na área de medicina e
onde posso encontrar as escolas profissionais técnicas adequadas para estas formações?
Pode, por exemplo, candidatar-se a uma formação de agente especializada na área de medicina, de assistente de radiologia na área de
medicina ou de assistente de laboratório na
área de medicina. Importante é que esteja inscrita na orientação profissional do serviço de
emprego, para receber a ajuda necessária.
Informe-se na Internet em www.kursnet.arbeitsagentur.de para poder concluir uma formação na área profissional que deseja. Para
uma formação como agente especializada na
área de medicina terá de apresentar a sua candidatura a médicos e médicos especializados
estabelecidos. Além disso, há muitas clínicas
universitárias que oferecem formação profissional na área da medicina. Aí também poderá
candidatar-se a formações destas.
Mais na próxima edição
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Berlim: Portugal no Carnaval das Culturas 2015

Gigantones e Cabeçudos vão participar pela primeira vez no
Carnaval das Culturas de Berlim por iniciativa da Berlinda
Iniciado em 1996, o Karneval
der Kulturen, é uma importante
festa de rua com cortejos carnavalescos e é um marco imprescindível da cidade pelo seu
colorido, diversidade cultural e
musical, alegria, animação e
folia, que atrai milhares de espectadores todos os anos. É um
festival que ressuscita e transporta tradições e imaginários das
várias comunidades nacionais e
estrangeiras que vivem nesta cidade, transformando BerlinKreuzberg na freguesia dos
foliões.
Em conversa com o Portugal
Post, Inês Thomas Almeida, editora da Berlinda, afirmou que
participa nesta grande festa
desde que vive em Berlim. No
ano passado, quando estava rodeada por toda aquela emoção e
alegria que caracteriza o festival,
decidiu que aquele seria “o último
ano em que não haveria participação portuguesa!”. Desta decisão
surgiu o projecto da participação
carnavalesca com Gigantones e
Cabeçudos. No início do ano,
ainda não era certo se o Carnaval
das Culturas 2015 teria lugar. Segundo o Tagesspiegel, o acordo

sobre o financiamento do Carnaval foi, finalmente, alcançado no
dia 4 de Fevereiro, sendo a nova
entidade organizadora, a Kulturprojekte Berlin. A editora da Berlinda realçou que, devido a esta
decisão tardia de continuar o festival, “não foi possível obter
apoios financeiros institucionais”
à iniciativa. “Porém, conseguimos
alguns apoios do sector privado,
além de um pequeno número de

de pessoas ligadas pela língua
portuguesa.
Informaram-se
sobre as tradições dos Gigantones e Cabeçudos e descobriram
que o mundo dos falantes do
português tinha as suas próprias
variantes. Com este dados, começaram a criar os “bonecos”,
cujas cabeças são feitas com papier-mâché, e a preparar o carro
alegórico de apoio, tudo made in
Berl(in)(da). Inês revelou-nos
que ”os dois Gigantones com estrutura de madeira terão cerca de
três metros de altura, e os cerca
de dez a quinze cabeçudos representarão: o Hipster berlinense, a Marisa, o Fernando
Pessoa, Camões, a Varina de
Foto: Berlinda Lisboa, a Berlinda, além de outras surpresas. De certa forma,
individuais”. Com o fim de anga- estarão representados os clichés
riar mais dinheiro, a Berlinda or- de como nos vêem e de como queganizou mais uma sessão de remos ser vistos. Haverá também
“Noites da Berlinda” com uma música ao vivo e o desfile é aberto
oficina de cabeçudos, música, a todos!”
curtas-metragens e comida portuO Carnaval das Culturas terá
guesa e brasileira, no dia 26 de lugar no fim-de-semana de PenteAbril.
costes.
Mas como preparar o primeiro
Para mais informações condesfile português? Inês Thomas sulte: www.karneval-berlin.de
Almeida lançou o repto e entu- Cristina Dangerfield-Vogt
siasmou um grupo muito diverso em Berlim

egundo alguns autores, Portugal
foi o primeiro país europeu a
apresentar Gigantones e Cabeçudos, em
Alenquer e em Évora, em 1265; a que
se seguiram a Bélgica, a França, a Alemanha e a Itália no século 14. Estes desﬁles eram marcados por uma linguagem
ritual em que se misturavam actos de
cariz religioso e profano. As aparições
mágicas e simbólicas, transmitidas pela
disformidade e assimetria das ﬁguras,
permitem sair dos limites do mundo
quotidiano e constituem elementos de
contemporaneidade importantes na
nossa tradição cultural. O repto “No
Carnaval ninguém leva a mal!” tem permitido a sátira social nos desﬁles dos foliões, mesmo em tempos de menor
liberdade de expressão. Ao som das caixas e dos bombos dos Zés-Pereiras, os
Gigantones rodopiantes, os Cabeçudos,
os demónios e os dragões, desﬁlaram, e
continuam a desﬁlar, a ilusão e a fantasia da cultura popular desde há vários
séculos. A importância e o signiﬁcado
destes desﬁles carnavalescos para o
nosso património cultural culminou na
criação do FIG, o Festival Internacional
de Gigantes, um evento bienal que se
realiza em Pinhal Novo, Palmela, e é,
segundo os organizadores, “um festival
de culturas que espanta!”.
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Olá apreciadores de vinhos portugueses, o meu nome é João Batista: Aqui, na nossa cave no Castelo no norte da floresta negra na cidade de Neuenbürg, seleccionamos para si vinhos
portugueses provenientes de Quintas de pequenos Vinicultores
TODOS OS MESES À SEXTA-FEIRA, DAS 18H00 ÀS 19H30, DAMOS A PROVAR VINHOS DO PRODUTOR DO MÊS.
Este mês temos para si Vinhos do Alentejo da Quinta da Mata Fidalga do Vinicultor Fabiano. Provas individuais podem ser feitas por marcação.
Para os apreciadores que não conseguirem vir até à nossa cave, encontrão os mesmos vinhos no nosso Online-Shop: www.schlossweine. com um Pacote Schloss Restaurant
Schloss1
de Prova com uma oferta.
Após a sua degustação pode fazer o seu comentário na nossa página no Facebook „Schlossweine de Genussmoment teilen“, podendo ainda partilhar a sua 75305 Neuenbürg
Telefon: 07082 / 793614
opinião ou fazer perguntas aos vinicultores.
info@restaurant-schloss.de
Cumprimentos do Schloss Neuenbürg, espero poder vir a receber-vos aqui na nossa Cave – Schloss Restaurant
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Boas notícias para as comunidades de Münster, Osnabrück e Frankfurt

Governo abre antenas consulares

Já tínhamos anunciado em primeira mão através de um texto
publicado pelo Embaixador de
Portugal em Berlim na anterior
edição o lançamento das Antenas Consulares em Münster,
Osnabrück e Frankfurt.
Desde o final de Abril que os
portugueses daquela região dispõem de serviços consulares duas
vezes por semana.
Em Osnabrück, a Antena Consular arrancou a 29 de Abril passado. A inauguração contou com
a presença do Secretário de Estado das Comunidades Portugue-

sas, José Cesário. Naquela cidade,
a Antena Consular funcionará no
Centro Português, na Bünderstr. 6,
49084 Osnabrück, todas as quintas (das 8h30 às 15h30) e sextasfeiras (das 8h30 às 16h0O).
Também em Münster, na presença do Secretario de Estado, a
Antena Consular foi inaugurada
no dia 30 de Abril e passará a funcionar na associação Os Jovens,
na Hammerstr, 371, 48153 Münter, às segundas (das 8h30 às
16h30) e às terças-feiras (das
8h30 às 16h30).
A inauguração das duas Antenas contou também com a pre-

sença do Embaixador de Portugal
em Berlim e da Cônsul-Geral de
Portugal em Dusseldorf.
Na ex-área consular de Frankfurt, a comunidade local passará a
estar servida com duas Antenas
Consulares, também elas inauguradas pelo Secretario de Estado
das Comunidades que passarão a
funcionar em Mainz na Missão
Católica de Mainz, Hintere Bleiche, 53, segunda a quarta-feira,
entre as 8h30 e as 13h30. Na Missão de Offenbach, Marienstrasse,
35, o serviço consular será às
quintas e sextas-feiras durante o
mesmo horário.

Foto: Embaixada de Portugal

Líder socialista António Costa na Embaixada
de Portugal em Berlim
No âmbito da sua deslocação
a Berlim, no passado dia 8 de
Abril, para se encontrar com o
vice-chanceler e presidente do
SPD, Sigmar Gabriel, o Secretário-Geral do Partido Socialista e
líder da oposição, António Costa,
visitou a Embaixada de Portugal
em Berlim.
Numa nota publicada nas
redes sociais, a embaixada fez

saber que o dirigente socialista encontrou-se com o embaixador
Luís de Almeida Sampaio, bem
como com os funcionários da Embaixada de Portugal em Berlim, e
com os Cônsules Gerais de Portugal na Alemanha (por vídeo conferência), com quem trocou
impressões sobre vários aspectos
da actualidade política nacional e
internacional.
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Desfecho fatal
“Marido assassina a mulher à
frente dos ﬁlhos.” ”Homicida de
duas mulheres está fugido há uma
semana.” “Henrique de seis meses
foi esfaqueado mortalmente pelo
pai”.” Bebé de dois anos espancado
até à morte pelo padrasto.”

Ana Cristina Silva

E

estes são títulos da imprensa que abordam, de
uma forma mais sensacionalista ou mais séria,
homicídios violentos recentes,
sendo os últimos dois casos relacionados com crianças, os quais
chocaram e muito a sociedade
portuguesa neste último mês.
Não sei dizer se a violência se tornou mais frequente ou mais visível do ponto de vista social (ou
mais abordada por uma certa imprensa sensacionalista sedenta de
sangue) sei apenas dizer que nestes anos de crise os casos de violência doméstica, assassinato de
mulheres e a violência contra as

crianças parecem ter-se multiplicado. Sem dúvida que a crise, a
degradação da situação económica, o desemprego explicam alguma coisa, mas não explicam
tudo e é preciso estar muito perturbado para se agredir de forma
violenta os ﬁlhos como aconteceu
nos casos tornados públicos este
mês. As políticas de austeridade
deste governo terão também, sem
dúvida, alguma responsabilidade
directa, se pensarmos nos técnicos
dispensados pela segurança social
quando existem tão poucos para
seguir as 11 queixas de maus tratos infantis que as comissões de
protecção de menores recebem
diariamente.
Do ponto de vista social, há
dados que sugerem
que os países que tem
um menor rendimento per capita tem
uma mais taxa de homicídios violentos
em relação a países
com maior rendimento. Portugal tem
vivido nos últimos
anos uma crise que
fez recuar o país
cerca de 15 anos. A
classe média perdeu

poder de compra, o desemprego
subiu de forma exponencial assim
como as insolvências individuais,
nos hospitais aparecem doenças
há muito erradicadas, a fome passou em alguns casos a ser uma
realidade. É provável que a tensão
e o desespero associados a novas
realidades de pobreza se tenham
traduzido num número maior de
episódios de violência – não me
estando a referir necessariamente
apenas àqueles que conduzem a
desfechos fatais
O fenómeno da violência é, no
entanto, influenciado por muitas
causas que interagem entre si. Aspectos como a impulsividade, baixos níveis educativos, abuso de
substâncias como álcool ou dro-

gas e histórias passadas de abuso
e violência podem explicar que algumas pessoas nas mesmas circunstâncias sociais revelem
padrões de comportamentos violentos enquanto outras não o
fazem.
Por exemplo, foi claramente
demonstrado que indivíduos que
foram sujeitos a agressões e a
maus tratos durante a infância revelam muitas vezes comportamentos violentos com as crianças
ou com as mulheres. É frequente
que estes sujeitos, perante um factor desencadeador – stress, frustração ou abuso de substâncias revivam experiências anteriores
nomeadamente quando são agressivos com crianças que pela sua
natureza exigem paciência e tolerância.
Também nos casos de
violência doméstica o
agressor foi muitas
vezes vítima de abuso.
Neste tipo violência, o
marido desculpabilizase associando os seus
comportamentos
agressivos às atitudes
dela. A violência é
muitas vezes desencadeada por motivos tri-

viais, sendo exercida por meio de
ataques físicos, mas também por
modalidades psicológicas. Essas
formas da agressão incluem a desvalorização da mulher, o controle
sobre o que ela faz, a proibição de
se relacionar com outras pessoas,
inclusive da família, acusações de
infidelidade, intimidações e insultos. Na sua necessidade de demonstrar poder e superioridade, o
agressor olha para a mulher como
um objecto e quando ela o deixa,
em alguns casos acha legítimo
vingar-se ao ponto de lhe tirar a
vida.
É, no entanto, de assinalar
nem todos os sujeitos que foram
objecto de histórias de violência
se tornam necessariamente violentos. Por outro lado, os casos
que acabam em morte são a ponta
do iceberg, sendo esses que chegam à imprensa. Ataques físicos,
verbais, sexuais a mulheres e a
crianças acontecem todos os dias
debaixo do nosso nariz, tornandose cada vez mais necessário que
cada cidadão intervenha para acabar com a violência escondida ou
conhecida apenas da vizinhança.
O custo humano em dor e sofrimento não deve em nenhuma circunstância tornar-se invisível.
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LIVROS

A MAIOR ANTOLOGIA DE
FADO DE SEMPRE
COM 100 FADOS EM
4CD COM LIVRO
Livro + 4 CD Capa dura com
144 págs.
Preço: € 28,00
A maior antologia de fado de sempre com 100
fados em 4CD. Livro com capa dura com impressão a ouro e 144 páginas a cores.
Primeiro livro que faz um retrato do fado de dentro para fora reunindo depoimentos de fadistas, músicos, poetas, compositores e construtores.
Especial do 100º Aniversário de Martinho dʼAssunção com um tema inédito.
Textos que ajudam a entender melhor esta expressão musical portuguesa.
Livro ilustrado com fotografias dos artistas e fotos históricas cedidas pelo Museu
do Fado.
Edição bilingue em português e inglês.
6 Temas inéditos e recuperação de alguns clássicos agora pela primeira vez
em CD

Amália Rodrigues
Livro + 4 CD
(100 fados)
Capa dura com
144 páginas.
Preço: € 28,00
Esta edição especial apresenta 100 das melhores gravações de Amália Rodrigues em 4CD:
Fado, Cinema e Teatro, Fado e Canção, Olympia e Espanhol, completamente
recuperadas, restauradas e de masterizadas em HD áudio. O livro inclui uma
biografia multilingue em português, espanhol, inglês e francês. A arte gráfica
contém fotos inéditas e exclusivas do fotógrafo Peter Machado, incluindo na
capa a misteriosa “foto do brilho”.
Amália Rodrigues foi actriz, cantora e fadista, sendo uma das mais marcantes
figuras da cultura portuguesa do século XX. Amália ficou conhecida como a voz
de Portugal ou a rainha do fado, foi considerada pela imprensa internacional
uma das 4 das melhores vozes e divas do mundo. O seu talento levou-a a cantar nos principais palcos do mundo e a ser distinguida com vários prémios notáveis.

FORMAS DE PAGAMENTO

Divirta-se com a nossa História desde a fundação de Portugal até aos dias de hoje

HISTÓRIA NÃO OFICIAL DE
PORTUGAL
Uma maneira diferente de contar como tudo
aconteceu
de Luís Almeida Martins
Páginas: 464
Preço: € 30 (portes incluídos)
Esta História de Portugal é diferente de todas as
outras. Conta os factos de forma informal e divertida, desmistificando ideias feitas e traz muitos episódios que estão por contar:
- Viriato não era propriamente português e os Lusitanos não foram os nossos únicos antepassados.
- O «eterno» D. Afonso Henriques muito provavelmente não era filho do conde D. Henrique e, de certeza, não batia na mãe.
- Os portugueses que em 1385 consolidaram a independência, derrotando os castelhanos em Aljubarrota, não passavam de um grupelho
de punks (considerados uns aventureiros pelos bem-pensantes) e o próprio D. João I chegou a ponderar se havia de se mudar para o lado do inimigo.
- Não fomos nós que, no início do século XIX, derrotámos os franceses de Napoleão, mas
sim os nossos aliados ingleses, que eram mais aliados deles próprios do que nossos.
- O 15 de janeiro de 1920 ficará para sempre na História, pois num só dia foram constituídos 3 governos, que caíram consecutivamente, e um deles durou apenas 5 minutos.

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?
Quando você cede ao stress, você não está ser você mesmo. Quando
você cede ao stress, você passa ao lado da vida, da sua vida. Você
vive em permanente sobrevivência. E quem sobrevive, sofre. E quem
sofre, vive em stress.
. "Aprenda a Viver Sem Stress" é um livro que o ajuda a reencontrar-se.
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O guia xenófobo sobre os portugueses
O país do “cafézinho”, do “volto já”, “da inveja à fatalidade”, da “brandura à cunha”, os “avessos à pontualidade”, o
“improviso”, o “chique” chegar atrasado, o “mais ou menos”, o “para ir fazendo” e não o “para fazer”, do “chico esper‐
tismo à mania da grandeza e dos doutores”. O português não come para viver, mas vive para comer, que é o mesmo
que dizer: temos a melhor comida do mundo, por isso há que aproveitar. Bom! O que faz dos portugueses o quê?
Joaquim Peito

Há um tempo atrás depareime com uma coleção de livros que me captou
imediatamente a atenção.
Tratava-se nada mais, nada
menos do que dos guias xenófobos sobre várias nacionalidades.
Ou
seja,
pequenos livrinhos de bolso
que versam sobre as caraterísticas de cada povo europeu sob o olhar de um
estrangeiro.
É uma espécie de Guia
Michelin. Mas, em vez de
paisagens pitorescas, resorts românticos e o melhor
sítio para receber uma massagem reiki com pedras ou
com chocolate – ou com
outro nutriente ou mineral –
, ficamos a conhecer o que
há de mais estereotipado
num país: maus costumes,
comportamentos ridículos,
obsessões socioculturais.
Pois é. E a nossa vez tinha
de chegar – o Guia do Xenófobo ocupou-se de Portugal e acaba de ser lançado
pela editora Gradiva, de
Matthew Hancock, “Os
Portugueses, o guia do Xenófobo, 104 pp.”
O autor, o britânico
Matthew Hancock, viveu
por cá um ano dando aulas
de inglês e contribuindo activamente para os outros
guias convencionais, os turísticos, depois de ter feito
o mesmo na Grécia.
E é muito divertido! O
autor recorre ao humor e a
uma escrita inteligente e
concisa. O livro apresenta
uma análise simultaneamente crítica e afectuosa
dos hábitos e peculiaridades
de uma nação que se encontra a Ocidente da Europa e
à beira do oceano. O que se
come e bebe, as obsessões,
a família, os amigos, as maneiras, a saúde, a actividade
profissional, o que o povo
pensa de si próprio, ou melhor, o que o autor consi-

dera que os portugueses
pensam de si próprios. O
país do “cafézinho”, do
“volto já”, “da inveja à fatalidade”, da “brandura à
cunha”, os “avessos à pontualidade”, o “improviso”,
o “chique” chegar atrasado,
o “mais ou menos”, o “para
ir fazendo” e não o “para
fazer”, do “chico espertismo à mania da grandeza
e dos doutores”. O português não come para viver,
mas vive para comer, que é
o mesmo que dizer: temos a
melhor comida do mundo,
por isso há que aproveitar.
Bom! O que faz dos portugueses o quê?
A capa começa bem,
isto é, estão presentes a antiga caravela, o galo de Barcelos, e até, como não podia
deixar de ser, e uma camisola da seleção das quinas.
Os estereótipos estão todos
lá.
O primeiro capítulo faz
a rábula do nacionalismo e
a identidade com a seguinte
definição: “Historicamente,
os portugueses voltaram as
costas ao resto da Europa,
olhando antes para si próprios.” Define-nos como
uma “comunidade fechada”, que é “formal e
com uma educação à moda
antiga”, numa situação geográfica “na periferia da Europa que se adequa aos
portugueses.” Afinal, refere
o autor logo à frente:
“Podem estar na mesma
turma que os europeus do
sul, mas os portugueses são
os alunos tímidos que se
sentem lá atrás na esperança de não dar nas vistas.
Ser português significa ser
reservado: aquela exuberância gesticuladora pertence aos seus primos
mediterrânicos.”
Portugal, ficamos a
saber pelo olhar de Hancock, ainda está um pouco
preso à tríade salazarista
dos três F: fado, futebol e
Fátima. Ou seja, ainda não

deixou de estar refém do
tempo das aldeias da roupa
branca e do nacionalismo
imperial: “Após a morte de
Salazar”, escreve o autor, “a
nação ainda demorou
algum tempo a seguir em

resposta, sigamos de automóvel com o autor: “viajar
nas estradas portuguesas é
conhecer a crua combinação de perigo e excitação,
sentidos pelos antigos navegadores, e estar atrás do vo-

frente. Os tais elementos
que o ditador promovera
como ‘tradicionais’ eram
vistos pelos estrangeiros
como os de uma terra esquecida pelo tempo, onde o
estilo de vida parecia preso
nos primórdios de um século que já estava quase no
fim. Mesmo nos anos 1980,
Portugal tinha apenas uma
auto-estrada – e que só parcialmente ligava Lisboa a
Porto. No campo, havia
quase tantos veículos puxados por cavalos como carros”. Para abrir caminho à

lante de um carro é o maior
de todos os desafios.” “Passamos horas e horas em
filas de trânsito, e a taxa de
acidentes é enorme”.
É um livrinho para ler,
para rir, para descobrir
como este autor britânico
olha os portugueses, mas as
coisas mudaram muito entretanto, admite Hancock.
Até os lutos das mulheres,
mesmo sete a dez anos após
a morte dos maridos. O
fado cresceu ao ponto de se
tornar património imaterial,
o futebol também – apesar

de os jogadores parecerem
bons, mas “propensos a
quebrar nos momentos cruciais” – e Fátima vai
de “vento em popa. “ A religião é um grande negócio.”
A parte que compara a
relação de Portugal com o
Brasil procede a um paralelo da relação do Reino
Unido com os Estados Unidos da América. “Uma antiga colónia que ultrapassa
o seu colonizador.” Refere
que essa influência é simplesmente cultural. “Os planos nocturnos de uma
família portuguesa podem
girar em torno dos horários
das telenovelas brasileiras.”
E não se fica por aqui: “Os
brasileiros tendem a olhar
para os portugueses como
toscos, antiquados e um
pouco fracos.”
Mesmo, a nível histórico, o autor britânico não
evita espetar uma farpa –
ainda que errada – mencionando a rivalidade com a
vizinha Espanha: “Quando
os navegadores espanhóis
colonizaram metade do
mundo, os portugueses colonizaram outra metade!
Ou: “ir para a Espanha é
sinal de sucesso e muitos
dos futebolistas lusos de
topo não perdem a oportunidade de ir jogar para o
Real de Madrid”. Um desejo a que nem o escritor
José Saramago escapou,
diz: “O vencedor do Nobel
deixou Portugal para ir
viver para Tenerife”, em
vez de mencionar correctamente Lanzarote. Há um reparo, no meu entender bem
irónico, em que o autor
afirma que nos nossos programas meteorológicos figuram apenas um retângulo
cheio de sóis, e sem nada
no lugar onde devia aparecer Espanha.
Hancock não esqueceu
a definição de ‘desenrascanço’ (que o autor diz que
é uma dimensão em os por-

tugueses são do melhor e
uma fonte de orgulho nacional). Também a descrição do interior de camiões
e oficinas – com os tradicionais calendários de ‘pinups’ bem dotadas ao lado da
imagem da Virgem Maria –
ou a odisseia que é guiar-se
pelos nossos sinais de trânsito são objecto de referência por parte do autor.
Vale a pena mencionar
também a parte sobre a
saúde. “São supersticiosos.
No Porto e em Lisboa as
pessoas consultam ciganos
para lhes verem as palmas
das mãos ou para comprar
raminhos de urze para dar
sorte. Refere ainda: “Muitas farmácias têm máquinas
para verificar a pressão arterial e são tão populares
que até se formam filas para
as usar.”
Também a cultura não é
esquecida. “Se há forma de
arte da qual os portugueses
se sentem orgulhosos é a literatura. Por isso, “Eça de
Queirós é a Jane Austen
portuguesa.”, “Fernando
Pessoa é um “homem excêntrico e à frente do seu
tempo na criação de avatares.” Quanto à língua portuguesa: “é bastante difícil de
aprender, não apenas para
os estrangeiros mas também para os próprios portugueses.”
Esta nova série de “O
Guia do Xenófobo” vai ter
continuação com o volume
sobre os Franceses já de seguida. Em Março, será a
vez dos “Alemães”, e logo
a seguir o povo que mais
dor de cabeça dá à chanceler Angela Merkel, os Gregos.
Enfim, é obrigatório
exagerar algumas características para se ter piada. O
facto de não se importar
que a seleção portuguesa
bata Inglaterra no futebol
deixa-o preocupado. Terá o
seu carinho por Portugal
ido longe demais?
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Escritor Afonso Cruz na Alemanha
Os leitorados do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua trazem à Alemanha o
escritor português Afonso Cruz num périplo literário que começa no dia 17 de maio
em Leipzig, passa por Berlim, Hamburgo, Colónia e termina em Heidelberg no dia
23.

ascido em 1971, junto ao
inﬁnito do mar da Figueira
da Foz e habitando o horizonte sem ﬁm do Alentejo, cedo
cresceu nas entrelinhas das viagens pelas estórias dos livros que
lia e andarilhou pelas terras do
mundo - “em 10 anos visitei mais
de 60 países” – diz numa entrevista. Sobre a importância da viagem na sua escrita comenta que
“Todas as experiências são blocos
construtores da nossa identidade.
No meu caso, as viagens e o que
adquiri com elas são alicerces fundamentais para sustentar muito
daquilo que penso”. E acrescenta
“evidentemente nunca me alhearia delas ao escrever, como também não o faria com outras

N

características da minha personalidade”.
Começou pelo cinema de animação, continuou pela ilustração
fora, avançou pelo ritmo dos blues
na música com a banda The Soaked Lamb e sedentarizou-se na escrita literária, misturando tudo um
pouco “Sempre tive uma necessidade intrínseca de me expressar
de maneiras diferentes, assim
como sempre procurei compreender aquilo de que gosto”. E é “por
gostar de ler” que tentou “perceber como montar uma narrativa”
e “por gostar de cerveja” que tentou “perceber como se faz”.
Na escrita das suas obras sentimos a influência das suas leituras filosóficas “Sempre gostei

muito de filosofia, e os filósofos
alemães são parte fundamental da
história do pensamento. Uma das
influências mais importantes para
mim foi a leitura de Nicolau de
Cusa. Não só pelo humanismo renascentista e pelo neoplatonismo
com que facilmente me identifico,
mas também pela capacidade de
pacificação e tolerância religiosas,
muito à frente do seu tempo e, infelizmente, muito à frente do
nosso. E ainda, ou especialmente,
por ter aliado alguns dos seus conceitos filosóficos mais conhecidos
à geometria e à pintura”.
Autor de 13 livros de ficção,
que começou a publicar em 2008,
desde contos, romances, poemas,
enciclopédias fictícias, crónicas e
estórias infanto-juvenis, diz-nos
sobre estas últimas que se sente
“muito bem nesse registo, em especial porque posso complementar mais facilmente o texto com a
imagem. Enquanto escritor tenho

uma relação muito próxima e privilegiada com o ilustrador que
tenho cá dentro”.
Quando lhe peço para indicar
uma obra sua para que o leitor
possa começar a viagem pelos
seus textos, hesita, mas acaba por
recomendar Para Onde Vão os
Guarda-Chuvas, um romance
passado no Oriente sobre a perda
de um filho; ou Mar, que é um volume de um projecto chamado Enciclopédia da Estória Universal,
uma enciclopédia fictícia em que
a realidade e a ficção formam um
labirinto”. E acrescenta que como
obras “mais transversais a todas as
idades” mencionaria “O Pintor
Debaixo do Lava-Loiças, O Livro
do Ano, Os Livros Que Devoraram o Meu Pai ou A Contradição
Humana”. Os títulos em si já são
um programa.
Recebeu vários prémios e recompensas para uma obra onde
“A escrita é, pelo menos para

mim, um trabalho limite, e,
quando me sento para escrever,
tento que seja de uma forma total,
sem compromissos ou condescendências. O resultado pode ser péssimo, esse julgamento caberá ao
fruidor, mas se não tiver escrito
com a alma toda sinto-me uma espécie de criminoso. É como se tivesse roubado alguma coisa ao
livro”.
Confessou-me, que nesta viagem pela Alemanha, espera compartilhar um pouco daquilo que
faz, “partilhar algumas ideias e
trazer outras novas para casa”.
Conto com o vosso interesse e colaboração.
*Em Berlim, o escritor estará no
dia 18 de maio, segunda-feira,
pelas 18horas na Freie Universität, Habelschwerdter Allee 45,
Silberlaube,sala 25/112. A entrada é livre.
Luísa Coelho,
Berlim
PUB
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PORTUGAL POST NA ESCOLA
ACONTECEU NO PROJETO BILINGUE DE BERLIM

Intercâmbio escolar: alunos madeirenses visitam Berlim

Time for Tiago Saga em Berlim

Sob a coordenação dos professores Delta Pereira e Jorge
da Carvalhinha,um grupo de
24 alunos do 9º ano da Escola
Básica e Secundária Dr. Luís
Maurílio da Silva Dantas, de
Câmara de Lobos, visitou a
cidade de Berlim de 25 a 28
de março.
No cerne dessa visita esteve a
temática da Segunda Guerra
Mundial, por esta fazer parte
dos conteúdos programáticos
de História.
A ﬁm de cimentar as aprendizagens desenvolvidas nesta
disciplina, o grupo teve a possibilidade de conhecer vários
espaços públicos que evocam
não só a história da cidade,
mas de toda a Alemanha. Um
dos momentos mais emocionantes foi, sem dúvida, a visita
ao Memorial e Museu de Sachsenhausen, o antigo campo
de concentração de Oranienburg. Segundo a descrição de
um dos elementos «um local que, ao entrarmos, transmite
respeito, um sentimento profundo, inexplicável» e onde, a
cada passo dado, os alunos eram lembrados dos perigos do
preconceito, do racismo e da intolerância humana.
Durante a estadia na cidade berlinense, os visitantes foram
calorosamente recebidos na escola Kurt-Schwitters-Oberschule, que ofereceu um jantar com uma ementa muito diversiﬁcada e, na Embaixada de Portugal na Alemanha, onde
foram gentilmente acolhidos pelo Senhor Embaixador, Luís
de Almeida Sampaio.
Ao longo do programa, o grupo madeirense foi sempre
acompanhado por uma comitiva de alunos, também do 9º
ano, da Escola Kurt-Schwitters, que retribuirá a visita à Madeira de 4 a 12 de julho do corrente ano.

De passagem por
Berlim, o vocalista
luso-britânico da
banda Time for T,
Tiago Saga, aceitou o convite da
Embaixada de Portugal para dar a conhecer
o
seu
trabalho aos alunos
da Escola Secundária Kurt-Schwitters, Escola Oﬁcial
Europeia de Berlim
Alemão-Português.
No ambiente descontraído dos corredores da escola, os alunos tiveram oportunidade de ouvir
alguns temas do repertório da banda em inglês e em português. Tiago Saga rapidamente cativou os presentes com a
sua voz singular e a simplicidade com que se envolveu com
o público.
Tal como os alunos desta escola, os Time for T também são
um grupo multicultural. Musicalmente isso reﬂete-se numa
fusão dos mais diversos estilos e inﬂuências, proporcionando aos ouvintes uma viagem através dos sons.
Recorde-se que em 2013 os Time for T foram os vencedores da primeira edição do Concurso Nacional de Bandas da
Rádio portuguesa Antena 3 e que lançaram o seu EP de estreia em Portugal, em 2014. Este ano continuarão a ser uma
presença assídua nos palcos portugueses.
[Texto escrito com o apoio da docente da Escola Europeia
de Berlim, Andreia Augustin.]

Para além dos objetivos de caráter cultural, esta visita teve
também o propósito de estreitar os laços afetivos que já
uniam os alunos de ambas as instituições através das redes
sociais.
Para terminar, deixamos aqui o testemunho na primeira
pessoa de uma das alunas que fez parte deste intercâmbio:
«A viagem a Berlim foi única! Para começar, a dinâmica
da cidade, os edifícios, os meios de tranporte e o ambiente
em si fascinaram-me logo. Gostei especialmente de andar
de metro, experiência que nunca tinha tido antes, e de visitar o Portão de Brandemburgo, o Parlamento Alemão e o
campo de concentração, que são locais repletos de História.
É uma cidade que me fez ter uma perspetiva mais realista
do que é o mundo para além da Madeira e, sem dúvida,
adoraria lá voltar.»
[Texto escrito com o apoio do docente da Escola Europeia
de Berlim, Jorge da Carvalhinha.]

Biblioteca escolar em
Weinheim e Walldorf

ACONTECEU NA ÁREA DE ESTUGARDA

Alunos do Ensino Português na Alemanha participam
no 9° festival de folclore
Teve lugar, no passado 14 de março, em Estugarda, o 9°
festival de folclore, organizado pelo grupo de dança tradicional “Amigos do Folclore e.V.”, no qual participaram ranchos folclóricos de várias cidades da mesma área consular.
Surpreendente foi sem dúvida o número de crianças e jovens, rostos do Ensino do Português no Estrangeiro, que
dançaram e se divertiram ao lado dos pais. Numa era que
prima pela dependência às novas tecnologias, Apps e jogos
virtuais, vemos jovens que em paralelo com a sua vida normal, frequentam não só as aulas nos nossos cursos de português, distribuídos pelas diferentes localidades, como
também participam nos ensaios semanais das danças e cantares tradicionais, percorrem quilómetros e sobem aos palcos para apresentar a língua e a cultura com orgulho e
excelente desempenho.
Continua a manter-se a qualidade, o proﬁssionalismo e o
brilho das cores da nossa pátria, das nossas raízes.
Parabéns a todos os participantes, parabéns aos nossos alu-

nos de Bad Urach, Calw, Estugarda, Fellbach, Ludwigsburg, Reutlingen, Ulm e Weilheim Teck.
[Texto escrito com o apoio da docente responsável pelos
cursos de Pforzheim e Fellbach, Eva Pinheiro.]

Dando continuidade à distribuição das bibliotecas escolares
oferecidas pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., coube desta vez aos alunos dos cursos de Língua
e Cultura Portuguesas das localidades de Weinheim e Walldorf o privilégio de receberem e travarem contacto com vários livros em Língua Portuguesa.
Certamente que a partir de agora serão ainda mais as oportunidades para a leitura!
[Texto escrito com o apoio da docente responsável pelos
cursos de Weinheim e Waldorf, Maria da Conceição Santos.]
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PORTUGAL POST NA ESCOLA
5 DE MAIO: DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
Celebra-se a 5 de maio o dia da Língua Portuguesa. De acordo com um estudo do ISCTE, “a língua portuguesa é a quarta mais falada
no mundo”, registando uma das taxas de crescimento mais elevadas, na Internet, nas redes sociais e na aprendizagem como língua
estrangeira. Indicadores estatísticos apresentados nesta mostra revelam, nomeadamente, que os falantes de português “representam
cerca de 3,7% da população mundial e detêm aproximadamente 4% da riqueza total”, e ainda que “os 8 países de língua oﬁcial portuguesa ocupam uma superfície de 10,8 milhões de quilómetros quadrados, cerca de 7,25% da superfície continental da Terra, possuindo todos eles amplas plataformas marítimas”.
Publica-se aqui agenda das celebrações do Dia da Língua Portuguesa no âmbito dos nossos cursos e escolas bilingues.

LUÍSA COELHO, LEITORA UnIVERSIDADES
BERLIM (FREIE UnIV. E
HUMBOLDT UnIV.)
Atividade de leitura e debate de
uma das suas obras, "Marcela e
o Segredo das Ilhas Perdidas",
com uma turma da Escola Secundária Kurt-Schwitters, Escola Oﬁcial Europeia de Berlim
Alemão-Português.

MARLA AnDRADE, DOCEnTE RESPOnSÁVEL
PELOS CURSOS DE MInDEn, nORDHORn, OSnABRÜCK E GÜTERSLOH
Visualização de um PowerPoint sobre a presença da língua portuguesa no mundo (países, bandeiras, saudações,
música típica e outros aspectos culturais), preenchimento
de um questionário sobre o mundo da lusofonia e preparação de uma breve apresentação sobre os países de língua oﬁcial portuguesa pelos alunos (com base em
pesquisas realizadas em casa), far-se-á a leitura de um
conto ou de uma poesia de diferentes países lusófonos
com a respetiva audição de músicas de Portugal, Angola,
Cabo Verde, etc…

FÁTIMA SILVA, DOCEnTE RESPOnSÁVEL
PELOS CURSOS DE nIERDERDOLLEnDORF,
GELSEnKIRCHEn, SIEGBURG E LOHMAR
Os alunos irão durante a semana do 5 de maio ouvir músicas em português. Alguns alunos vão ser convidados
a levar para a sala de aula uma música lusófona, acompanhar-se-á a mesma com a respetiva letra.
CARLOS CORREIA, DOCEnTE RESPOnSÁVEL
PELOS CURSOS DE HAnnOVER, HAMELn,
EInBECK E BAD-KARLSHAFEn
Atividade que passará pela elaboração de marcadores
de livros, nos quais constarão elementos como a referência aos 8 séculos da língua portuguesa, uma frase em
português (e traduzida em alemão) de um poeta/escritor
português, uma imagem, com data de nascimento (e de
falecimento, conforme o caso) de uma ﬁgura ilustre portuguesa (da cultura, da História, da ciência, etc.) e com
o logotipo do Camões, I.P.). Estes marcadores, personalizados, serão distribuídos aos professores e alunos
das escolas onde os cursos têm lugar e/ou nas escolas
alemãs que os nossos alunos frequentam.
AnA HARRABI, DOCEnTE RESPOnSÁVEL
PELOS CURSOS DE VILLInGEn-SCHWEnnInGEn E SInGEn
Atividade de leitura de contos de autores lusófonos

Relembrar o 25 de abril
Numa aula dedicada ao 25 de
abril de 1974, os alunos dos
cursos de Língua e Cultura
Portuguesas de Einbeck, Hameln, Hannover e Bad Karlshafen puseram em prática as
capacidades artísticas e a sua
liberdade criativa em prol do
muito que aprenderam, desenhando o que se lhes ocorria
acerca do ﬁm da Ditadura em
Portugal.
[Texto escrito com o apoio
do docente responsável pelos
cursos de Einbeck, Hameln,
Hannover e Bad Karlshafen,
Carlos Correia.]
NOTA: Na edição de junho daremos conta de mais atividades
comemorativas do 25 de abril
de 1974 no âmbito dos nossos
cursos.

ROSA GOMES, DOCEnTE DA ESCOLA SECUnDÁRIA DO PROJETO BILInGUE EM HAMBURGO – STADTTEILSCHULE AM HAFEn
Nos dias 4 e 5 de maio, a docente irá sair com os seus
alunos (turmas do 10º e 8º) e visitar o bairro português,
Landungsbrücken, em Hamburgo. Está previsto distribuirem um panﬂeto com informação sobre o dia 5 de
maio .
CARLA GUERREIRO, DOCEnTE RESPOnSÁVEL PELOS CURSOS DE HARHEIM, MILTEnBERG, SCHWALLBACH E BREUBERG
Durante toda a semana, a docente fará com os alunos
jogos didáticos sobre língua, cultura, história, geograﬁa,
arte. Esses jogos são de cartões e/ou de tabuleiro sobre
temas relacionados com Portugal.
EVA PInHEIRO, DOCEnTE RESPOnSÁVEL
PELOS CURSOS DE ESTUGARDA, FELLBACH
E PFORZHEIM
Os alunos levarão objetos/vestuário relativos a Portugal
e/ou à língua portuguesa; apresentam à turma e explicam
o porquê da escolha feita; em pequenas cartolinas ilustram/ escrevem sobre o tema, elaborando um cartaz em
conjunto. Ilustrarão ainda bandeiras dos países de língua
portuguesa.
LAURA LEIBOLD, DOCEnTE RESPOnSÁVEL
PELOS CURSOS DE BAD URACH, ULM, REUTLInGEn E BLAUBEUREn
Os pais estão convidados a participar nas aulas, lerão
textos sobre a língua portuguesa, haverá um lanche, uma
pequena exposição com artigos portugueses, alguns alunos irão levar trajes típicos (e possivelmente até dançar)
e alguns professores da escola alemã serão convidados
a visitar as aulas e a aprender uma ou outra palavra portuguesa.

TERESA SAnTOS, DOCEnTE RESPOnSÁVEL
PELOS CURSOS DE ALTOnA E WILHELMSBURGO
No Helmut Schmidt Gymnasium terá lugar um evento
intitulado: „Natas und Galão „ Die Sprache und das
Essen. Der Schriftsteller Luís Carvalho liest ein Gedicht“, serão lidos poemas de „Eugénio de Andrade“
pelo escritor Luís Carvalho, falar-se-á da língua e da gastronomia e os alunos da AG de Português cantarão em
Língua Portuguesa. Será ainda transmitido um documentário sobre Portugal.
Nos Leitorados de Português das várias Universidades
por toda a Alemanha terão também lugar vários eventos
que estarão brevemente publicitados no sítio do Camões,
I.P. em: http://www.instituto-camoes.pt
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Social

Pergunte
que nós respondemos

Abílio Ferreira
info@portugalpost.de

Conheça os elementos
que devem constar de
um contrato de trabalho
DPA

Questão apresentada:
Estou a trabalhar há 5 meses sem
contrato de trabalho. O patrão
tem pago os vencimentos e tem
feito os descontos para a segurança social, conforme deduzo da
folha de pagamento. Já perguntei
várias vezes ao patrão quando me
entregava o contrato. Vai-me dizendo que não me preocupe pois
não se trata de contrato a termo.
Tenho a impressão de que se quer
aproveitar da situação, não deﬁnindo claramente as regras do
exercício do meu trabalho e dos
meus direitos como trabalhador.
O que devo fazer nesta situação?
A resposta a esta questão frequente insere-se no âmbito geral
do contrato individual de trabalho,
cujas especiﬁcidades legais seguidamente procuro desenvolver.
Legislação

Na Alemanha não existe um Código do Trabalho. As normas por
que se rege o direito laboral alemão encontram-se principalmente
no Código Civil (BGB) e espalhadas por diversas leis sobre temas
especíﬁcos, tais como: salário mínimo, jornada de trabalho, rescisão contratual, segurança no
trabalho, férias, proteção da maternidade, trabalho a tempo parcial e a termo, formação
proﬁssional, justiça do trabalho,
contrato coletivo. Na UE há ainda
a observar as normas da diretiva
do Conselho n.º 91/533/CEE, de
14 de outubro de 1991, relativa à
obrigação de a entidade patronal
informar o trabalhador sobre as
condições aplicáveis ao contrato
ou à relação de trabalho.
Forma do contrato
O contrato de trabalho não depende da observância de forma

Agência funerária
W. Fernandes

PUB

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

especial, ou seja, tanto pode ser
feito por escrito, como verbalmente, em língua alemã ou noutra
qualquer. No entanto, terá de ser
reduzido a escrito sempre que se
trata de um contrato a termo ou se
assim o exigir uma convenção coletiva ou um acordo de empresa.
Quando não exista inicialmente
um contrato escrito, o empregador
está obrigado por lei a entregar ao
trabalhador, por escrito e no prazo
de um mês após o início da relação de trabalho, as informações
mais relevantes do contrato.
Se o contrato inicial ou o documento contendo as informações
transmitidas mais tarde tiverem
sido elaborados em língua estrangeira, terão de ser traduzidos para
o alemão em caso de recurso a tribunal na sequência de divergência
de interpretação entre as partes
contratuais.
O que deve constar do contrato
de trabalho.
Existe alguma ﬂexibilidade na
elaboração das cláusulas de um
contrato de trabalho. No entanto,
as condições estão limitadas pelas
normas legais do direito laboral
alemão (jornada de trabalho, direito a férias, etc.) bem como por
acordos coletivos. Se algumas das
cláusulas incluídas no contrato de
trabalho não obedecerem aos mínimos impostos pela lei geral ou
por acordos coletivos, na maioria
dos casos o contrato de trabalho
não será nulo, mas em vez dessas
cláusulas aplicar-se-ão as normas
legais ou as que resultam do
acordo coletivo em questão.
Do documento escrito devidamente assinado, que o emprega-

dor deve entregar ao trabalhador,
devem constar, pelo menos, as seguintes informações relevantes:
* Identiﬁcação e endereço dos
contraentes (empregador e trabalhador).
* Caraterização ou descrição sumárias
das funções a desempenhar.
* Data do início dos efeitos da celebração do contrato.
* A duração previsível do contrato, se
este for celebrado a termo.
* Lugar onde será prestado o trabalho.
* O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, se houver.
* O valor e a periodicidade da retribuição bem como os elementos determinantes para a sua composição (suplementos,
subsídios, etc.). 1)
* O período normal de trabalho diário
e semanal. 1)
* A duração das férias ou o critério para
a sua determinação. 1) 2)
* Os prazos de aviso prévio a observar
pelo empregador e pelo trabalhador
para a cessação do contrato, ou o critério para a sua determinação. 1) 2)
Observações:
1) A informação sobre estes elementos pode ser substituída pela
remissão para as disposições pertinentes do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho
ou de acordos de empresa ou de
serviço aplicáveis.
2) A informação sobre estes elementos pode ser substituída pela
remissão para as disposições pertinentes da lei.
Cuidados a ter em conta
O trabalhador não necessita de assinar este documento escrito com
as informações relevantes, mas,
caso o empregador assim deseje,
deverá conﬁrmar a sua receção.

Ao receber esse documento, o trabalhador deve ter o cuidado de
não assinar outras declarações e
atestados de conformidade adicionais. As menções “einverstanden”
(concordo) ou „gelesen und einverstanden“ (li e concordo),
podem signiﬁcar a validação de
determinadas condições contratuais diferentes das combinadas
verbalmente.
Se o conteúdo do documento
apresentado diverge do que foi
combinado verbalmente, deve ser
apresentada contestação por escrito e exigida a sua alteração. Em
último caso, é possível recorrer ao
tribunal de trabalho para exigir
um comprovativo correto das condições contratuais.
É ilegal trabalhar sem contrato?
Constata-se que trabalhadores
exercem a sua atividade proﬁssional sem terem um contrato de trabalho escrito. Mas para que um
contrato de trabalho produza
efeito, não tem necessariamente
de ser reduzido à forma escrita e
ter assinatura. Frequentemente os
contraentes entendem-se verbalmente sobre as regras e os acordos
a observar durante a vigência do
contrato. Quando tudo corre bem,
não há problema. O contrato verbal é vinculativo para o empregador e para o trabalhador. Mas este
último acaba por ser o elo mais
fraco logo que surja um desentendimento quanto à interpretação do
combinado oralmente. Como irá
fazer prevalecer a sua pretensão
perante o tribunal se não existe
prova inequívoca sobre o acor-
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nformação Jurídica

Novas Alterações ao Regime Jurídico do
Arrendamento Urbano
Susana Tão
Advogada

A Lei nº. 31/2012, de 14 de agosto
de 2012, introduziu mudanças
signiﬁcativas no Regime do Arrendamento Urbano. Com o propósito de dinamizar o mercado do
arrendamento urbano, aumentou a
liberdade contratual nos arrendamentos para habitação, diminuiu
a proteção do arrendatário nos arrendamentos mais antigos, facilitando a sua extinção por iniciativa
do senhorio e o aumento extraordinários das rendas desatualizadas, e introduziu novas regras
processuais para tornar mais célere a extinção do contrato e consequente desocupação do local
arrendado.
Decorridos pouco mais de
dois anos da entrada em vigor
desta última reforma do arrendamento urbano, foi publicada a Lei
nº 79/2014 de 19 de Dezembro,

que entrou em vigor no dia 18 de
Janeiro de 2015, e que vem trazer
algumas alterações ao Novo Regime Jurídico do Arrendamento
Urbano (NRAU), ao regime jurídico das obras em prédios arrendados, e ao regime de
determinação do rendimento
anual bruto corrigido e atribuição
do subsídio de renda.
As alterações, pretenderam,
para além de introduzir algumas
inovações, clarificar alguns aspetos dos regimes introduzidos em
2012. Entre as alterações mais significativas no Novo Regime de
Arrendamento Urbano, saliento as
seguintes:
- Possibilidade de recorrer ao Balcão Nacional de Arrendamento
(BNA) como forma de obter o
despejo do arrendatário, decorrente da denúncia do contrato de
arrendamento no âmbito do processo de atualização de renda e de
transição do contrato para o
NRAU;
- Possibilidade de recurso ao procedimento especial de despejo,
não só nos contratos cujo Imposto

de selo tenha sido liquidado, mas
também nos contratos cujas rendas tenham sido declaradas para
efeitos de IRS ou IRC;
- Os contratos não habitacionais
de duração limitada, celebrados
antes da entrada em vigor do
NRAU, renovam-se automaticamente no ﬁm do prazo, pelo período de 3 anos, se outro prazo
superior não tiver sido estabelecido, e quando não forem denunciados por qualquer das partes;
- Nos casos de denúncia dos contratos habitacionais celebrados em
data anterior ao RAU, ou seja,
antes de 15 de outubro de 1990, e
dos contratos de arrendamento
não habitacionais celebrados em
data anterior ao Decreto-Lei
257/95, de 30 de setembro, no
âmbito da transição para o NRAU
e da atualização da renda,(i) o arrendatário passa a ter o direito de
ser compensado pelas obras licitamente feitas ainda que estas não
tenham sido autorizadas pelo senhorio (ii) passa a existir a possibilidade de reclamação do valor
patrimonial tributário do locado

pelo arrendatário (iii) introduziuse o conceito de microempresa
(iv) houve alterações signiﬁcativas no processo de atualização de
renda e de transição do contrato
de arrendamento para o NRAU.
Relativamente às alterações ao
regime de denúncia do contrato de
arrendamento para efeitos de demolição ou realização de obra de
remodelação ou de restauro profundos, verifica-se uma diminuição das possibilidades de
denúncia do contrato pelo senhorio para demolição; uma redefinição dos casos em que a denúncia
para efeitos de demolição obriga
o senhorio ao pagamento de indemnização ao arrendatário; e introduziram-se novas condições de
desocupação do locado para execução de obras de conservação.
Susana Tão , Advogada
Rua Arquiteto Cassiano Barbosa nº. 44 E 3
4100-009 Porto
st@mtfg.pt
Tel.: 00351-22 6184115/6 –
TLM 968 534 008

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

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
Werbung kostet
Geld, keine werbung
kostet Kunden!

Conheça os elementos que devem constar de um contrato de trabalho
dado entre as partes? Por conseguinte, o contrato de trabalho escrito oferece muito mais
segurança e o trabalhador deve insistir que lhe seja entregue.
Trabalhar sem contrato não equivale a trabalhar clandestinamente.
É obrigatório o contrato de trabalho para fazer um minijob?
Contrariamente à opinião generalizada, o minijob também está
abrangido pela obrigatoriedade do
contrato de trabalho, embora aqui
a forma mais usual seja o ajuste
verbal, equiparado para efeitos legais a um contrato de trabalho formulado por escrito.
Desde o ano de 1999, o empregador tem obrigação de entregar ao
trabalhador um documento escrito
com as informações mais relevantes, o mais tardar, decorrido um
mês após o início do trabalho,
conforme já se referiu. Do mesmo
deveriam constar as seguintes informações para esta modalidade
de emprego: funções a desempenhar, local e número de horas de
trabalho, remuneração e possíveis
prazos de pré-aviso para a rescisão.

O minijob e o direito laboral
Conforme já referido, é válido o
contrato de trabalho para exercício de um minijob de 400 euros
feito verbalmente, mesmo que a
entidade patronal negligencie a
sua obrigação de entregar ao trabalhador uma conﬁrmação escrita.
Tratando-se de um contrato a
termo, é obrigatória a redução a
escrito do contrato, independentemente do período de duração do
mesmo. Se não for reduzido a escrito, não produz qualquer efeito
o acordo celebrado acerca da limitação temporal do contrato e o trabalhador passa a ser considerado
contratado por tempo indeterminado.
O contrato de trabalho de um empregado em minijob é equiparado
em termos globais ao de um trabalhador a tempo inteiro. Um empregado em minijob beneﬁcia do
direito a férias, do subsídio de
doença, de proteção contra o despedimento, de proteção da maternidade, etc..
Estou a recordar algumas situações de abuso absoluto, que me
foram apresentadas por utentes

nos serviços sociais do posto onde
exerci funções, relacionadas precisamente com as exigências de
encarregados das empresas onde
tinham o seu mini emprego:
“Estou doente há 2 semanas. A
ﬁrma exige que apresente uma
pessoa que me substitua no trabalho, devendo eu assumir o compromisso de pagamento enquanto
ela me substituir”.
“Tenho as minhas férias marcadas, mas o encarregado da ﬁrma
não me deixa gozar as férias se
não apresentar alguém que me

substitua durante as férias. Exige
que eu pague a essa pessoa enquanto estou de férias, caso contrário, tiram-me esse trabalho”.
Evidentemente que se trata de exigências completamente ilegais.
Os atingidos indicavam que esses
mini empregos ou “privados” em
ﬁrmas de limpeza se regiam por
normas próprias inventadas muitas vezes pelos encarregados, em
quem as ﬁrmas depositariam conﬁança. É bom recordar que a parte
contratual não é o encarregado,
mas a empresa contratante, que,

em caso de litígio, é responsável
pelo não cumprimento das normas legais.
Conhecendo os seus direitos, é
mais fácil exigir o seu cumprimento!
Controle se o conteúdo do contrato está completo, comparando
com a listagem atrás indicada. É
de desconﬁar de ﬁrmas que se recusam a transmitir ao trabalhador
estas informações mínimas exigidas por lei. Se suspeita de má fé
por parte do empregador, é preferível não arriscar.
PUB
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Sugestões
para sair
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ASSINE O PORTUGAL POST E HABILITE-SE A UMA VIAGEM
PARA DUAS PESSOAS. A PORTUGAL COM ESTADIA VEJA NA
ÚLTIMA PÁGINA.

LÍnGUA PORTUGUESA
A comemoração do Dia da Língua Portuguesa terá lugar no dia 8 de
Maio, sexta-feira, nas instalações do Consulado-Geral de Portugal em
Dusseldorf, Friedrichst. 20.
A iniciativa terá início às 18h00 e contará com exposição, palestra e recital de música.
Entrada gratuita.

PEREGRInAÇÃO
Werl (NRW) . Domingo, 10 de Maio, 43ª Peregrinação presidida pelo
Senhor Bispo: D.Jacinto Tomás de Carvalho Botelho, Bispo Emérito de
Lamego

FOLCLORE
Quem mora para os lados de Hamburgo poderá assistir a 2 de Maio a
um festival de folclore com a participação de vários grupos. .
O baile está a cargo do grupo de música "SEGURA-TE!" e, no ﬁnal,
actuará o cantor de música ligeira, Luis Filipe Reis
Local: Plaza Event Center, Schlenzigst. 11, Hamburgo

Munique. 9 de Maio às 20h00.
Local: Allerheiligen-Hofkirche, Residenzstraße 1, 80333 München
Allensbach. 12 de Maio às 20h00.
Local: Pfarrheim, Radolfzeller
Straße 1, 78476 Allensbach
Colónia. 13 de Maio às
20h00.Local: Philarmonie, Bischofsgartenstraße 1 50667 Köln
Bad Homburg. 14 de Maio às 20h00. Local: Kurtheater, Louisenstr.
58, 61348 Bad Homburg
Karlsruhe. 15 de Maio às 20h30. Tollhaus, Alter Schlachthof 35, 76131
Karlsruhe

EXPOSIÇÃO
Neuss. Exposição sobre a obra do arquitecto Souto de Moura patente
até 23 de Agosto. Local: Siza Pavillion, Rakettenstation Hombroich,
41472 Neuss. Horário: 12h00-18h00
FADO
Offenburg. Dia 8 de Maio, concerto do grupo de fado Sina
Nossa às 20h00. Local: Salmen,
Lange Str. 52, 77652 Offenburg
FADO
Rheinfelden. Dia 9 de Maio,
concerto do grupo de fado Sina
Nossa às 20hoo. Local: Saal im
Jugendhaus, Tutti-Kiesi-Weg,
79618 Rheinfelden (Baden)
FESTA DE ARROMBA
Hagen. O duo Némanus actuará ao vivo numa grande festa a acontecer
no dia 9, Sábado, a partir das 19H00. Local: Im Mühlenwert 20, 58135
Hagen.

Pub

JAZZ
Concerto de Carlos Bica. 15 de Maio às 21h00. Local: Werkstatt der
Kulturen, Wissmannstraße 32, 12049 Berlin
FADO
Grupo de fado Sina Nossa em Oldenburg no dia 16 de Maio pelas
20h00. Local: Theater Laboratorium, Kleine Str. 8, 26121 Oldenburg
FADO
Grupo de fado Sina Nossa em Bremen no dia 17 de Maio pelas 20h00.
Local: Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70B, 28205 Bremen
FADO
Concerto de fado em Hamburgo no dia 30 de Maio às 20h00. Local:
Kulturschloss Wandsbek, Königsreihe 4, 22041 Hamburg.
AZULEJO
Os admiradores do azulejo podem assistir a uma palestra de Pauline
Guimarães em Colónia no dia 22 de Maio pelas 19h00. Local: VHS
Köln-Nippes, Raum 1.21/1.22 (im Gebäude des Bezirksrathauses Nippes; Seiteneingang benutzen), Neusser Straße 450, 50733 Köln

Agente

FÉRIAS NO ALGARVE
QUARTEIRA
Excelente apartamento
com a 50 m da praia
Contactos: 01525 96 14588 • 00351-914775523
Veja as fotos em
www.homeaway.pt/arrendamento-ferias/p1613508

Divirta-se com a nossa
História desde a fundação
de Portugal até aos dias de
hoje

FADISTA CARMInHO
nA ALEMAnHA

ASSInE O PORTUGAL POST E HABILITE-SE A GAnHAR
UMA VIAGEM E ESTADIA EM PORTUGAL.
Veja na última página

Ao serviço do Fado há mais de 15 anos
Contacto: 0173 - 29 38 194

Sugestão de
Leitura

Oficial TV Cabo,
ZON, MEO e TV Globo
Venda e instalação de TV Cabo ZON, TV Globo e MEO antenas colectivas e individuais e contratos oficiais
Venda de receptores digitais

Assistência
Técnica
ao domicilio
Adesões TV Cabo ZON, NOS, TV Globo e Meo
Mais informações: 0171 2123985 + 02931 4358
Fax: 02931-4359
www.ems-sat.com
Emai: info@ems-sat.com
Kurths Stich 2
59821 Arnsberg

Esta História de Portugal é diferente
de todas as outras. Conta os factos de
forma informal e divertida, desmistificando ideias feitas e traz muitos episódios que estão por contar:
- Viriato não era propriamente português e os Lusitanos não foram os nossos únicos antepassados.
- O «eterno» D. Afonso Henriques
muito provavelmente não era filho do
conde D. Henrique e, de certeza, não
batia na mãe.
- Os portugueses que em 1385 consolidaram a independência, derrotando
os castelhanos em Aljubarrota, não
passavam de um grupelho de punks
(considerados uns aventureiros pelos
bem-pensantes) e o próprio D. João I
chegou a ponderar se havia de se
mudar para o lado do inimigo.
- Não fomos nós que, no início do século XIX, derrotámos os franceses de
Napoleão, mas sim os nossos aliados
ingleses, que eram mais aliados deles
próprios do que nossos.
- O 15 de janeiro de 1920 ficará para
sempre na História, pois num só dia
foram constituídos 3 governos, que
caíram consecutivamente, e um deles
durou apenas 5 minutos.
Ver na página 17 forma de encomendar

AMIZADAS & AFINS
CAVALHEIRO
Viúvo, 73 anos, independente,
com carro, não fumador, a residir na Alemanha (NRW), procura senhora educada para
construir uma harmoniosa relação com o intuito de futuro e
vida em comum.
Assunto sério.
Contacto: 0151-25707143

SENHOR
50 anos, a residir na Alemanha
deseja conhecer contactar
simpática, disponível e culta.
Assunto sério.
Carta à sede deste jornal com
o número refª 010515

Vidas
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Somos os três felizes
Caros Amigos e senhor responsável pela redacção,
Tenho uma história para contar
que espero que seja do vosso agrado
e que a publiquem. As histórias que
eu tenho lido no vosso jornal incentivaram-me a escrever para partilhar
o que vivi com todos os que me
queiram ler.
Tenho 47 anos de idade. Na Alemanha estou há cerca de 20 anos.
Cheguei a este país para me casar
com um homem que tinha conhecido
durante as suas férias em Esposende.
Na altura, eu trabalhava numa fábrica de confecções. Não ganhava
bem, pelo contrário, mas tinha uma
vida como a de tantos outros portugueses. Vivíamos com o que tínhamos e estávamos bem. Naquela
altura, havia muita esperança em
Portugal quando o senhor António
Guterres era primeiro-ministro. Não
havia muito desemprego e não tínhamos políticos como os de hoje, como
esse Passos Coelho que tanto mal já
fez ao país.
Eu morava perto de Braga, numa
terrinha muito pacata e bem gira.
Nas férias de Verão costumávamos
ir a banhos para Esposende. Era uma
alegria. Eu, os meus irmãos - ao todo
seis - os meus primos e demais amigos passávamos algumas semanas
em grande convívio e, no intervalo,

dávamos uns mergulhos no mar agitado de Esposende. E gostávamos
muito. Saímos da água a tremer de
frio para nos deitarmos nas areias escaldantes da praia...Velhos tempos!
Foi em Esposende que conheci
aquele que viria a ser o meu marido.
O nosso olhar encontrou-se numa
discoteca onde eu ia quase todas as
noites de Verão. Ele era um homem
bem- parecido e com maneiras
muito educadas. Olhou-me. Olhei-o
e houve uma espécie de sirene que
começou a tocar no meu coração.
Durante aquela noite não nos falámos, mas na noite seguinte lá estava
eu caída na discoteca à espera que
ele aparecesse.
As horas que antecederam à sua
chegada foram um martírio para
mim. Pensava que nunca mais o
veria e a ansiedade tomou conta de
mim.
Seriam para aí umas 23 horas
quando ele entrou pela porta da discoteca para onde eu não parava de
olhar. Ele entrou e foi como se o
meu peito se libertasse para respirar
. Fiz-me notada e, no momento que
eu me perguntava a mim se ele me
teria visto, dirigiu-se a mim e convidou-me para dançar.
Foi uma loucura.
Não me sentia em mim.
Enquanto dançávamos, sentia-
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me como uma pena de ave nos seus
braços e parecia que voava no peito
dele. O meu rosto ardia encostado a
uma suas faces, as minhas pernas
tornavam-se frágeis e sentia-me
atordoada com o seu perfume e o
calor do seu corpo
Estava mesmo apanhada pelo
homem e apaixonei-me.
Passei o resto das férias na sua
companhia.
Ele contou-me que era filho de
emigrantes na Alemanha e tinha nascido lá.
Ainda nesse ano, ele veio duas
vezes a Portugal e numa delas pediume em casamento.
Aceitei e vim para Alemanha já
casada.
O casamento durou cinco anos.
Não nos dávamos bem. O seu modo
de tratar as mulheres pouco tinha a
ver com a maneira alemã. Quando
ele chegava a casa do trabalho, ligava a TV, sentava-se no sofá e eu
tinha de lhe trazer uma cerveja, tirarlhe as meias dos pés, calçar-lhe umas
pantufas e despachar-me para a cozinha porque o homem gostava sempre de jantar à mesma hora. Na
cama, servia-se de mim sem me
falar, como se eu fosse uma coisa
para usar e deitar fora.
Enfim, era a sua criada para todo
o serviço e mandei-o à m......

Por: Paulo Freixinho
HORIZOnTAIS: 1 - Lâmina com muitos
orifícios para coar a água e outros líquidos.
Acerta. 2 - Juntar. Artista principal de uma
companhia teatral ou cinematográﬁca. 3 Pequeno melão arredondado. Roer. 4 - Interjeição que serve para chamar ou saudar.
Título honoríﬁco. Vazia. 5 - Partícula apassivante. Originar. 6 - Seguir até. Günter
(...), escritor e artista plástico alemão, Prémio Nobel da Literatura 1999 (1927-2015).
Rádio (s.q.). 7 - Posteriormente. Eles. 8 Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de vinho. Ruído. Abecedário.
9 - Casa térrea onde se guarda o vinho e outras provisões. Pequena embarcação. 10 Impulso que o remo imprime ao barco. Modalidade de desporto automobilístico. 11 Triturar. Discursar.
VERTICAIS: 1 - Destino. Imaginar. 2 Pequena argola com que se enfeitam os
dedos. Ocupar o lugar de. 3 - Cor arroxeada. Obra em verso. 4 - Preﬁxo (montanha). Elemento de formação de palavras
que exprime a ideia de eu. Galicismo
(abrev.). 5 - Abreviatura de Anno Domini.
Gargalhada. 6 - Avenida (abrev.). O pôr do
Sol ou de qualquer outro astro no horizonte. Atmosfera. 7 - Estância ou estabelecimento de águas termais. Mil e cem em
numeração romana. 8 - Viagem. Costume.
Argola. 9 - Vindouros. Tornar são. 10 Apertar com atacador. Corpo esférico. 11 Ave da família dos psitacídeos, de plumagem rica e cauda longa. Tombar.

Pedi o divórcio, saí de casa e
procurei um quarto para mim de
modo a iniciar uma nova vida.
Encontrei um emprego num supermercado, onde, de resto, ainda
hoje estou como responsável de filial. Vivi cerca de três anos sozinha.
Já divorciada, conheci um rapaz que
viria a ser meu namorado, enfermeiro de profissão.
Como a sua vida andava um
pouco aos trambolhões devido aos
turnos que tinha de fazer, estávamos
poucas vezes sós. Era uma jóia de
rapaz. Mais novo do que eu e muito
dedicado à sua profissão. Um dia
disse-me que ia exercer a profissão
em África num hospital de uma instituição social ligada à igreja católica. Despedimo-nos com a
promessa de sermos bons amigos
para sempre.
Nunca mais o vi.
Dediquei-me ao meu trabalho.
Os meus colegas eram como a
minha família e o meu trabalho o
lugar onde eu gostava de estar.
Quando chegava a casa sentia-me
só, muito só. Para sentir-me menos
só, quase todos os dias ligava para os
meus familiares em Portugal e era
neles que encontrava conforto emocional.
Não passou pela minha cabeça
voltar a Portugal. Talvez a vergonha
de ter fracassado no casamento me
tenha impedido o retorno. Mas também me sentia bem aqui.
Por essa altura, tive outro namorado, um rapaz de nacionalidade
turca com quem não me importaria
de casar não fosse a imposição da
sua família para me converter à religião muçulmana. Com muita pena
separamo-nos e hoje, às vezes, encontro-o por acaso acompanhado da
sua esposa turca e dos seus filhos.
Cumprimentamo-nos e convida-me
sempre a ir a sua casa tomar um chá.
Fiquei sempre só.
Às vezes, aos Sábados, saía com
colegas do trabalho, quase todos estrangeiros. Numa dessas saídas falei
durante muito tempo com uma das
minhas colegas enquanto saboreávamos uma bebida que nós apreciávamos muito. Ela falava-me da sua
vida marital; da sua experiência e
contava-me que tinha apenas conhecido um homem que era o seu marido, por acaso meu colega de
trabalho. Dizia-me que era feliz com
o seu marido e que não queriam filhos e falava-me de coisas simples
da vida. Eu também lhe contava as
minhas coisas e dizia-lhe que me
sentia infeliz por viver só e não ter
tido sorte no amor.
O seu marido, que por acaso estava nesse grupo, mas numa outra
mesa, era um homem simpático. De
vez em quando levantava-se e vinha
beijá-la, retornando ao grupo onde
estava. Achava estranho o comportamento do homem porque sempre
que vinha beijar a mulher tocava-me

de forma que eu não considerava ser
um gesto normal. Ele, enquanto beijava a mulher punha a mão nas minhas costas, e acariciando-me quase
até ao fim da espinha.
Não sabia o que fazer perante
aquela situação. Quando ele se levantava e a pretexto de dizer qualquer à mulher eu pensava
levantar-me e simular uma ida à
casa- de-banho. E foi o que fiz para
não estar naquela delicada e aborrecida situação. Numa das vezes que
fui à casa de banho, quando voltei
ele estava agora sentado no meu
lugar e falava alegremente com a sua
mulher. Quando cheguei junto
deles, a mulher pediu-me para eu me
sentar junto deles e ficámos ali um
bom bocado a falar de coisas fúteis.
Nisto senti uma mão a subir-me
pelas pernas. Pela posição, senti que
a mão vinha do lado de onde se sentava a mulher e corei quando tive a
certeza de que a mão era dela. Pior
do que isso, foi quando reparei que
ela também tinha a mão nas pernas
do marido.
Não sabia que fazer: se levantarme e sair dali ou participar naquele
jogo com sensações estranhas e
novas para mim. Enquanto decorria
esta situação, continuávamos a falar
como grandes três amigos e ela, às
vezes, sorria-me muito ternamente.
Depois, tirou a mão das minhas pernas e pegou-me numa das minhas
mãos como quem deseja acariciar
meigamente tal como se faz a alguém com quem se namora. Enquanto isto, agora era ele que tinha
as mãos nas minhas pernas. Sentiame perturbada.
Sinceramente, não sabia que
fazer. Disse que ia à casa-de-banho
e decidi não voltar ao convívio com
o casal. Saí e fui para casa sem me
despedir de ninguém.
Nos dias seguintes, no trabalho,
as coisas passaram-se como nada tivesse acontecido. Ambos falavam
comigo normalmente e sem nunca
terem feito alusão à noite de sábado.
Fiquei mais descansada e pensei que
o assunto tinha ficado por ali.
Um dia, ao sair do trabalho, os
dois esperavam-me junto ao meu
carro. Quando me aproximei, cumprimentaram-me alegremente como
se dali partíssemos para uma excursão.
Fizeram-me uma festa.
Ambos elogiaram-me a forma
como eu estava vestida, dizendo que
tinha muito bom gosto. Mais expansiva era ela. Deu-me o braço e,
muito atenciosa, perguntou se eu estava bem.
Era uma sexta-feira.
Passámos o fim-de-semana juntos e, desde essa altura, nunca mais
nos largámos. Funcionamos quase
como uma família. Fazemos tudo
juntos. E diria que somos quase felizes assim, os três.
Leitora Identificada

SOLUÇÃO:
HORIZOnTAIS: 1 - Ralo. Atina. 2 - Unir. Vedeta. 3 - Meloa. Ratar.
4 - Olá. Dom. Oca. 5 - Se. Causar. 6 - Ir. Grass. Ra. 7 - Depois. Os.
8 - Eno. Som. Abc. 9 - Adega. Canoa. 10 - Remada. Rali. 11 - Ralar.
Orar.
VERTICAIS: 1 - Rumo. Idear. 2 - Anel. Render. 3 - Lilás. Poema.
4 - Oro. Ego. Gal. 5 - AD. Risada. 6 - Av. Ocaso. Ar. 7 - Termas.
MC. 8 - Ida. Uso. Aro. 9 - Netos. Sanar. 10 - Atacar. Bola. 11 - Arara.
Cair.
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PAULO Natursteinpflaster

MUDANÇAS
TONECAS

Natursteinpflaster • Betonpflaster • Borde
Gerente: Paulo Pereira
Goethestrasse 18b - 99880 Waltershausen
Telefon: 03622 -207 62 52 • (0049) 0174 3243881
Fax: 03622 4011970
natursteinpflaster-pereira@gmx.de
www.natursteinpflaster-pereira.de

FAZEMOS
CALÇADAS
EM TODA A
ALEMANHA

Transportes para Portugal
de automóveis e motos

Contactos
Alemanha:
0299 - 1908704
0171 3621398
Portugal:
00351 - 919 517 646

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

JTM@consystem.com
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Senhor Empresário,
a publicidade é um
investimento
e não uma despesa

Mudanças
Umzüge
Viagens diretas ou combinadas
grupagem de e para Alemanha/Portugal/Espanha/França/Escandinavia,
Inglaterra, Italia Benelux etc
Cobrimos toda a Europa
We speak english
Nous parlons français
Hablamos español

Contactos:
César Curado
mudatudo@gmail.com
Transportes Senhora da Agonia,Lda
00 351 965653025
www.removalstoportugal.com
Serviço Completo de Mudanças

Lichten Eichen, 28
34431 Marsberg

International Removals
Déménagements

Serviços de
publicidade do
Portugal Post
0231-83 90 289

Serviços de publicidade do
Portugal Post
0231-83 90 289

ADVOGADO
Carlos A.
Campos Martins

Direito alemão
Consultas em
português
por marcação

Pub

Feltenstraße 54
50827 Köln
Tel.: 0221 – 356 73 82

• Pinturas de interiores - exteriores
• Técnicas ecológicas de barro
• Estuque veneziano
• Argamassa de cal
• Pavimentos de cortiça
• Isolamento térmico de casas

Malermeister Oliveira
Spessartstraße 4
49326 Melle
Telefon: 05429-921697
Mobil:
0171-1906894
Fax:

05429-921698

Trabalho executado com elevado profissionalismo
info@malermeister-oliveira.de •• www.malermeister-oliveira.de

ARTESANATO PORTUGUÊS
Fabricante e Exportador pretende
contactar com comerciantes/importadores
interessados nos nossos produtos
M. Oliveira, Lda.
Rua da Igreja Velha, 125
4465-173 S. Mamede de Infesta - Portugal
Email: moliveiralda@clix.pt • www.moliveiralda.com

Caro/a Leitor/a:
Se é assinante do nosso jornal, avise-nos se mudou
ou vai mudar de residência
Tel.: 0231-83 80 280
Email:correio@free.de
PUB

Economia

PORTUGAL POST Nº 251 • Maio 2015

27

Devolução das poupanças dos
emigrantes “tem solução”
Stock da Cunha afirmou na altura que “a solução está
encontrada” para os cerca de 8.000 clientes, mas...
O novo Banco reitera que
está a trabalhar para devolver as aplicações dos
clientes emigrantes que investiram em acções preferenciais, através dos
produtos Poupança Plus,
Top Renda e EuroAforro,
disse à Lusa fonte oﬁcial.

Em esclarecimento enviado à
agência Lusa, o Novo Banco refere que “já possui uma solução,
aprovada pelo Banco de Portugal,
para as aplicações dos clientes
emigrantes que investiram em acções preferenciais, através dos
produtos Poupança Plus, Top
Renda e EuroAforro”, acrescentando que a instituição ﬁnanceira

está a realizar “formalidades prévias” em conjunto com as entidades envolvidas, nomeadamente o
Credit Suisse e outros custodiantes de títulos.
O Novo Banco vem assim esclarecer que a questão está resolvida, numa altura em que um
grupo de emigrantes, vítimas do
colapso do Banco Espírito Santo,
marcou uma manifestação para
30 de Maio, em frente a uma dependência bancária em Paris,
para reclamar o reembolso das
poupanças que investiram, conforme noticiou a Lusa.
A instituição financeira liderada por Stock da Cunha, através
do seu porta-voz oficial, explica
que existe um “tempo que decorre para a apresentação da solução aos clientes”, tendo em
conta que são detentores de ac-

ções preferenciais e não das obrigações propriamente ditas.
A solução comercial, segundo
o banco, “passa pelo crédito das
obrigações nas contas dos clientes, o que apenas pode ser alcançado com a prática de
formalidades prévias de liquidação das acções preferenciais”.
Assim sendo, o Novo Banco
“está a trabalhar em conjunto
com as entidades envolvidas
(Credit Suisse, custodiante dos títulos, entre outras) para definir os
procedimentos que permitam alcançar o efeito desejado, respeitando a regulamentação de
jurisdições diversas”, pelo que,
“quando estiverem reunidas
todas as condições necessárias
para a concretização dessa operação de liquidação, será possível
comunicar aos clientes a solução

e respectivas condições”.
O porta-voz adianta, no entanto, que esta solução “permitirá, a prazo, uma recuperação
importante do capital investido”
e não a totalidade.
No início de Março, na apresentação de resultados, o presidente do Novo Banco anunciou
que a instituição financeira teria
“praticamente resolvida” a solução que permitiria aos emigrantes
receber cerca de 800 milhões de
euros aplicados em dívida do
Banco Espírito Santo (BES).
Stock da Cunha afirmou na
altura que “a solução está encontrada” para os cerca de 8.000
clientes, mas “tem que se desmontar os veículos para conseguir os activos subjacentes”,
acrescentando que “é um puzzle
difícil de desmontar”.

Estas acções preferenciais são
maioritariamente detidas por
emigrantes portugueses de primeira geração residentes em
França e na Suíça.
Em termos geográficos, estes
são clientes oriundos das tradicionais zonas de emigração, nomeadamente Trás-os-Montes,
Beira e Alto Minho, sendo que,
em média, estes tinham no BES
100 mil euros, dos quais 80% investidos nestes produtos.
Relativamente aos 3.000
clientes lesados pelo papel comercial das empresas não financeiras do Grupo Espírito Santo, o
presidente do Novo Banco fez
questão de sublinhar que não é
uma dívida da instituição financeira mas sim de entidades externas, sendo que só o Banco de
Portugal pode resolver a questão.
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LEIA E GANHE!
RECEBA O PORTUGAL POST TODOS OS MESES EM SUA CASA E HABILITE-SE GANHAR
UMA VIAGEM A PORTUGAL PARA DUAS PESSOAS COM ESTADIA EM HOTEL TERMAL !!!
VIAGEM E ESTADIA EM PORTUGAL
PARA SUAS PESSOAS

Sorteio de 5 cabazes de produtos
de produtos regionais portugueses
Prémio cedido pelo Santander Totta
Sorteio de uma viagem a Portugal com
uma estadia de sete noites para duas
pessoas no Grande Hotel das Caldas da
Felgueira - Centro de Portugal
O vencedor voa com a TAP Portugal
O prémio:
• Voo para duas pessoas na TAP
• Sete noites em quarto duplo para duas
pessoas com pequeno almoço
• Um programa por pessoa dentro da
oferta de Bem Estar do hotel

CD FADO DE LISBOA
1 CD para cada um dos primeiros
50 novos assinantes

PREENCHA O CUPÃO DE ASSINATURA NA PÁGINA 2
REGULAMENTO
O Jornal PORTUGAL POST, com sede em Dortmund, promove um sorteio integrado na
campanha do seu 22º aniversário denominada Leia e Ganhe, cujo regulamento se regerá
pelas seguintes cláusulas:
1º - Prémios a sortear (ver nesta página)
2º O prazo da campanha decorre de 1 de Maio a 31 de Julho.
3º Nesta campanha poderão concorrer todos os leitores do jornal maiores de 18 anos, sem
distinção de nacionalidade ou local de residência, excluindo-se os empregados, colaboradores
e correspondentes do jornal;
4º Para participar neste sorteio, os concorrentes terão de subscrever uma assinatura anual
do PORTUGAL POST no valor de € 22,45 / ano
5º As assinaturas dos actuais leitores renovadas durante o período em que decorre este concurso são consideradas para efeitos de sorteio;
6º O sorteio ﬁnal, excluindo-se as vias jurídicas, terá lugar durante o mês de Agosto 2015
por extracção na presença de testemunhas que podem ser nomeadas pelas empresas patrocinadoras deste concurso.
7º Todos os contemplados serão informados via postal, sendo os respectivos nomes publicados na edição de Setembro 2015
8º Os leitores contemplados com estadia em Portugal devem gozar o prémio durante os períodos a combinar com a unidades hoteleira e a TAP Portugal.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Qual é a periodicidade do jornal ?
Mensal.
Quanto custa a assinatura anual do jornal?
22,45 € - e recebe 12 números.
Como posso pagar?
Por transferência bancária ou por débito na conta.
Como e quando é que se recebe o jornal?
Por correio na primeira semana de cada mês.
Os Leitores assinantes poderão ter acesso à edição
digital do jornal desde que o solicitem
Tem mais alguma questão?
Telefone-nos 0231 – 83 90 289
ou por e-mail: portugalpost@free.de
www.portugalpost.de
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Informação livre e independente ao serviço da Comunidade Portuguesa na Alemanha
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Anos

Postos de venda / Distribuição
Quiosques onde pode comprar o seu
PORTUGAL POST
AACHEN
AUGSBURG
BAD KREUZNACH

Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof

BERLIM 7 POSTOS DE VENDA
BERLIN
BERLIN

Bahnhof
Flughafen

BIETIGHEIM
Bahnhof
BIETIGHEIM-BISSINGEN Bahnhof
BRAUNSCHWEIG
Bahnhof

BREMEN 2 POSTOS DE VENDA
BREMEN
BREMEN

Bahnhof
Flughafen

DARMSTADT

Bahnhof

DRESDEN 3 POSTOS DE VENDA
DRESDEN

Bahnhof

DÜSSELDORF 2 POSTOS DE VENDA
DöSSELDORF
DöSSELDORF

Bahnhof
Flughafen

ESSEN
ESSLINGEN

Bahnhof
Bahnhof

FRANKFURT/M 5 POSTOS DE
VENDA
FRANKFURT / MAIN
FRANKFURT / MAIN
FRANKFURT / MAIN
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT-HBF

Flughafen
Flughafen
Flughafen
Flughafen
Bahnhof

FREIBURG
GARMISCH P.
GELSENKIRCHEN
GIESSEN
GüTERSLOH
HAGEN
HALLE

Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof

HAMBURG 3 POSTOS DE VENDA
HAMBURG
HAMBURG

Bahnhof
Flughafen

HANNOVER 2 POSTOS DE VENDA
HANNOVER

Bahnhof

HANNOVER
HEIDELBERG
ISERLOHN
KAISERSLAUTERN
KARLSRUHE

Flughafen
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof

KIEL 2 POSTOS DE VENDA
KIEL

Bahnhof

KOBLENZ
KôLN
KONSTANZ
KREFELD
LEIPZIG
LINDAU
LUDWIGSBURG
MAINZ
MANNHEIM
MÖNCHENGLADBACH

Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof

MUNIQUE 3 POSTOS DE VENDA
MÜNCHEN
MÜNCHEN

Bahnhof
Flughafen

MÜNSTER
NEUSS
NÜRNBERG
OLDENBURG
OSNABRÜCK
OSNABRÜCK
PASSAU
PFORZHEIM
SAARBRÜCKEN
SIEGEN
SINGEN
SOLINGEN

Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof

STUTTGART 2 POSTOS DE VENDA
STUTTGART
ULM
WEILHEIM
WIESBADEN
WUPPERTAL

Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof
Bahnhof

