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Editorial
Por Mário dos Santos
Director

Contra ventos e marés e pescadores de
águas turvas
ala-se muito daquilo que se diz
ser a inevitabilidade da substituição dos jornais em papel pelo digital. Esse processo está já a
veriﬁcar-se com a mudança de alguns jornais para a internet, acompanhando
assim vontade de muitos leitores e, em boa
parte, das exigências do mercado de publicidade.
É sabido, que por via da massificação da
informação não paga e que abunda na internet, as tiragens dos jornais tendem a ser um
problema para as empresas proprietárias de
jornais. A causa: se os leitores “fogem” para
internet, as tiragens diminuem e, logo, a publicidade também. Sem publicidade, não há
jornal que resista ao impacto dos custos da
produção de jornais em papel.
Este problema pode não ser uma questão para os jornais com nichos específicos
de leitores. Neste leque, estão os jornais di-

F

ISSN 0340-3718
Propriedade: Portugal Post Verlag
Registo Comercial: HRA 13654

Os textos publicados na rubrica Opinião são da
exclusiva responsabilidade de quem os assina e
não veiculam qualquer posição do jornal
PORTUGAL POST
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rigidos a grupos alvo como por exemplo as
comunidades nos diversos países.
Sem jornais, ou melhor, sem informação
que chegue às mãos e às casas dos leitores
portugueses no estrangeiro, as respectivas
comunidades veem-se privadas de um importante pilar de coesão e do acesso à informação bastante específica que nenhum
outro meio de comunicação se interessa em
divulgar.
O facto dos jornais das comunidades
serem profundos conhecedores da realidade das comunidades a quem são dirigidos, dá-lhes uma importância que muito
dificilmente pode ser substituída por outros
meios.
Por isso, e não apenas por isso, o PORTUGAL POST, tal como os restantes jornais
das comunidades, tem uma função insubstituível a que as redes sociais e a invasão de
uma informação não filtrada veiculada pela
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Antenas consulares: melhor do que nada
Joaquim Nunes
Faz um ano que foi inaugurada
aqui para a nossa região a “antena
consular”: utilizando as instalações
das comunidades católicas (vulgarmente conhecidas pelo nome de
“missões”), o Consulado atende
aqui (concretamente Mainz e Offenbach) as portugueses e portugueses e todos os que necessitam
dos serviços consulares, poupando-lhes uma deslocação a Stuttgart, o “nosso” consulado depois
da encerramento do Consulado
Geral de Portugal em Frankfurt.
Aliás essa sombra paira desde o
princípio sobre estas antenas consulares, como também já antes
sobre as “permanências” (uma ou
duas vezes ao mês).
E uma coisa “assombrada” é

algo que não deixa de levantar
questões. Depois de todas as respostas evidentes, ﬁcam sempre perguntas sem resposta, suspeitas por
banir, cheiro a conspiração, manobras de bastidores.
É assim que de há uns quatro
anos a esta parte posso seguir de
muito de perto o trabalho do consulado, no sentido de aproximação
e de serviço aos cidadãos. Procurando vir ao encontro para que o
“distante” se torne próximo. Metendo conversa com os utentes que
aguardam a sua vez, nos dias em
que as funcionárias atendem aqui
nas instalações da comunidade católica onde trabalho (Offenbach),
costumo perguntar onde vivem na
Alemanha, de onde vêm. Não para
“meter conversa”, ao jeito de quem
pergunta as horas sabendo bem
que horas são, mas para realmente
avaliar o raio de audição destas “antenas”, destes serviços. E, muitas
vezes, a resposta é acompanhada
de um comentário resignado deste

teor: “É um bocado longe, mas
bem mais longe seria de tivesse de
ir a Stuttgart!”
Não vou entrar na polémica de
saber se estas “antenas consulares”
são ou não mais que um alibi e
uma tentativa de consolar todos os
que lamentam o encerramento do
Consulado na cidade de Frankfurt,
ou de fazer calar os protestos contra a decisão claramente errada de
encerrar o Consulado. Para já, reaﬁrmo o que sempre digo: o serviço
público deve estar o mais próximo
possível do público a quem pretende servir.
Para merecer esse nome de
“serviço”. E foi para ajudar a que
este serviço público esteja próximo
dos que dele necessitam que não
hesitámos em pôr à disposição o espaço, as nossas instalações.
Sei que um consulado seria melhor, estando em condições de
prestar a totalidade de serviços.
Também estou convencido que Portugal, apesar de toda a poupança,

devia ter dinheiro para pagar a
renda que mais não fosse de um
“escritório consular”, onde de
forma continuada e permanente os
portugueses pudessem ir tratar dos
seus assuntos. Não são os títulos
que contam.
Não precisamos de serviços
“honorários”, mas de serviços reais.
O mais importante (qualquer que
seja a modalidade em que isso
aconteça!) é que as portuguesas e
portugueses na emigração sintam
que têm os serviços do Estado ao
seu serviço !
“O povo é quem mais ordena!”,
cantava o poeta da revolução. Não
sei se assim é... mas o Estado existe
para servir o Povo e não o contrário.
Celebramos este ano os 40 anos
da Constituição Portuguesa, saída
da revolução de Abril. Votada a 2 de
Abril 1976, entrou em vigor no dia
25 de Abril 1976. Dá gosto ler e veriﬁcar como as conquistas fundamentais da revolução passaram a

texto constitucional. A aﬁrmação
incondicional da dignidade igual
de todos, as liberdades fundamentais dos cidadãos, a democracia
como regime... Sobre os emigrantes a constituição escrevia (e as revisões não o alteraram): “Os
cidadãos portugueses que se encontrem ou residam no estrangeiro gozam da protecção do
Estado para o exercício dos direitos e estão sujeitos aos deveres que
não sejam incompatíveis com a ausência do país” (art. 14).
Estou a escrever estas linhas
em dia de 25 de Abril, que (nesta
comunidade) lembramos todos os
anos. Na emigração, talvez mais
ainda que em Portugal, é fácil deixar cair no esquecimento essa data
que mudou a nossa história recente.
Referindo ao 25 de Abril, dizia
eu há dias a um jovem: tu não lembras do 25 de Abril, porque ainda
não eras nascido... Mas nasceste
num país livre, graças a ele!
PUB
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Cadáver desmembrado de
portuguesa encontrado em Leipzig
A polícia alemã procura indícios
que a possam conduzir ao autor do
assassinato de uma cidadã portuguesa de 43 anos, cujo cadáver
apareceu desmembrado num canal
em Leipzig.
O torso foi encontrado no passado dia 21 dentro de água por um
transeunte. Alertada a polícia enviou mergulhadores para o local
que recuperaram, nesse mesmo dia,
uma perna do cadáver. Apenas nos
dias a seguir, os elementos da polícia conseguiram encontrar os
restantes membros, sendo identificados, através de perícias forenses,
como pertencendo a Lídia Maria
Cruz, uma portuguesa que residia
há vários anos na cidade mas sem
morada fixa.
A polícia não têm dúvidas de
que se tratou de um homicídio e
está a pedir ajuda para encontrar
testemunhas que possam ter estado
com a portuguesa nas suas últimas
semanas de vida.

As autoridades chegaram a ordenar o esvaziamento parcial do
canal para permitir à polícia fazer
buscas no seu leito.
Citado pelo jornal Bild, o companheiro de Maria Cruz, Toni M.,
igualmente de nacionalidade portuguesa, afirmou que o casal tinha
chegado a Leipzig há cinco anos
para procurar emprego e que viu
a mulher pela última vez a 9 de
Abril, num bar que frequentavam
como se fosse a sua segunda casa,
chamado “Brincadeira”.
Sem mostrar interesse com um
jogo de futebol que estava a passar
na televisão, Maria terá dito ao
companheiro que ia a outro bar e
que voltaria mais tarde.
Toni M. disse ao Bild que não
ficou, nos primeiros dias, preocupado por nunca mais a ter voltado
a ver: “Era frequente estarmos um
ou dois dias sem nos ver.”
Foto: Polizei Leipzig

.

Mais de 1.700 portugueses presos
no estrangeiro, 413 deportados
Mais de 1.700 portugueses estavam
detidos no estrangeiro, no ano passado, tendo sido deportados 413
cidadãos, principalmente do Canadá e do Reino Unido, revela o
Relatório de Segurança Interna (RASI).
De acordo com os dados
do RASI, entregue na Assembleia da República, 1.776 cidadãos portugueses estavam
presos em países estrangeiros
a 31 de Dezembro de 2015,
sendo que este valor pode
não reflectir o número total,
já que a informação diz apenas respeito aos detidos que se quiseram dar a conhecer aos serviços
consulares.
Este número representa um aumento de 118 casos, relativamente
a 2014.
Relativamente aos países, 580
portugueses estavam detidos em
Espanha, 245 na França, 236 no
Reino Unido e 167 no Brasil.
Por outro lado, há registo de
413 cidadãos portugueses que
foram deportados dos países onde
tinham sido detidos, a maior parte

do Canadá (146) e do Reino Unido
(106).
O relatório dá destaque aos
portugueses deportados dos Estados Unidos e do Canadá, reve-

lando que, no caso dos 25 cidadãos
nacionais deportados dos Estados
Unidos, a maior parte provem da
área de jurisdição do Consulado de
Portugal em New Bedford e o principal motivo teve a ver com a existência de antecedentes criminais,
seguida da prática de crime de permanência ilegal.
Dos 25 expulsos dos Estados
Unidos, dez foram deportados para
a Região Autónoma dos Açores.
No que diz respeito ao Canadá,
a maior parte dos 146 cidadãos ex-

pulsos eram oriundos da área de
jurisdição do Consulado de Portugal em Toronto, sendo “essencialmente, naturais da Região
Autónoma dos Açores”.
As principais razões para
a expulsão prenderam-se
com existência de antecedentes criminais e crime de permanência ilegal.
Em relação aos outros
242 portugueses expulsos,
106 vieram do Reino Unido,
62 de Espanha, 23 de França,
nove da Holanda, oito da Bélgica, seis da Alemanha, quatro da Dinamarca, quatro do
Luxemburgo e um do Chipre.
Houve também quatro do
Equador, quatro do Peru, dois do
Brasil, um da Argentina, um de
Cabo Verde, um da Bolívia e um
da Venezuela.
O RASI 2015, hoje entregue no
parlamento, indica que a criminalidade geral aumentou 1,3 por
cento, no ano passado, face a
2014, mas que a criminalidade violenta e grave diminuiu 0,6 por
cento.

PCP questiona Governo sobre
dificuldades de voto por emigrantes
O PCP alertou para a falta de informação que diﬁcultou o exercício
do voto por emigrantes portugueses, questionando o ministro dos
Negócios Estrangeiros sobre que
medidas pretende adoptar para garantir que seja prestada informação em tempo útil.
Numa pergunta entregue na Assembleia da República e dirigida
ao ministro Augusto Santos Silva, a
deputada comunista Carla Cruz relata ter conhecimento de casos de
“insuficiente resposta” das embaixadas e consulados a pedidos de
portugueses no estrangeiro relativamente a actos eleitorais.
“Nas últimas eleições para a
eleição do Presidente da República,
foram pedidos esclarecimentos
quanto aos procedimentos de exercício de voto antecipado ao consulado-geral de Portugal em Londres
que não obtiveram qualquer resposta atempada.
Ao mesmo tempo foram feitas
tentativas telefónicas que igualmente não surtiram efeito”, refere
a deputada do PCP.
Num dos casos, exemplifica,

um cidadão recebeu uma resposta
às solicitações no dia 21 de Janeiro, depois de ultrapassado o
prazo de exercício do voto antecipado, informando do local da votação e dos contactos do
consulado respectivo.
“A falta de informação dos consulados, embaixadas e mesmo do
Portal das Comunidades Portuguesas levou a que cidadãos portugueses se tivessem dirigido a locais
errados para votar e fora do prazo
(no caso do voto antecipado), que
se encontrassem indevidamente
inscritos ou com documentação
em falta”, acrescenta o PCP.
Os deputados comunistas querem saber se o ministro tem conhecimento destas situações e que
medidas tenciona tomar para que
seja disponibilizada nas embaixadas e nos consulados, “conforme
imperativo legal, a informação necessária prestada em tempo útil, a
todos os cidadãos portugueses
que residam ou trabalhem no estrangeiro de forma a que, querendo, possam exercer o seu
direito de voto”.

Remessas dos emigrantes
caem 18,5% em Fevereiro
para 214 milhões de euros
As remessas dos emigrantes portugueses no estrangeiro caíram para
213,9 milhões de euros em Fevereiro deste ano, o que representa
uma quebra de 18,5% face aos
262,4 milhões de euros enviados em Fevereiro de
2015.
De acordo
com os dados
do Banco de
Portugal, já
disponível no
site estatístico
do regulador,
as verbas enviadas pelos trabalhadores estrangeiros
em Portugal caíram 2,4%
em Fevereiro deste ano face ao período homólogo de 2015, tendo
passado de 39,3 milhões para 38,3
milhões de euros.
Olhando apenas para os Países
Africanos de Língua Oficial Portu-

guesa (PALOP), verifica-se a manutenção da tendência de redução
no envio de verbas dos portugueses para Portugal, ao passo que as
remessas enviadas pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal aumentaram.
Assim, os portugueses nos PALOP
enviaram 19,8
milhões
de
euros em fevereiro, o que representa uma
descida de 9,8%
face ao mesmo
mês de 2015,
quando tinham enviado mais de 22 milhões
para o seu país de origem.
Os estrangeiros em Portugal,
por seu lado, enviaram 4,2 milhões de euros, o que, face aos 3,6
milhões enviados em Fevereiro de
2015, indica uma subida de 15,1%.
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Ilustradora alemã retrata Lisboa em livro
e alerta para riscos
A ilustradora alemã Alexandra Klobouk, que lança na quinta-feira um
roteiro de Lisboa, considera que o
turismo está a afectar a cidade e
teme que os moradores abandonem bairros históricos como Alfama, transformando-os em locais
de atracção como “jardins zoológicos”.
Falando à agência Lusa a propósito do lançamento do livro ilustrado bilingue (português e
alemão) ‘Lissabon im Land am
Rand/Lisboa num país sempre à
beira’, Alexandra Klobouk diz
temer que a capital portuguesa se
transforme numa “cidade limpa e
perfeita”, sem traços históricos e
sem moradores.
“Quando há crises [financeiras],
as pessoas com dinheiro são os turistas, pelo que é totalmente compreensível” que haja casas e lojas
dedicadas ao sector, mas “tenho a
sensação de que a renovação de Al-

fama a torna num jardim zoológico”, só com atracções, defende a
autora.
“Eu quero vir cá para ver as barbearias e as livrarias antigas, quero
ir a Alfama e poder encontrar o Zé
e a Maria”, insiste, pedindo equilíbrio.
Apontando o caso da barbearia
Campos, que fechou temporariamente no Chiado para o edifício
onde se encontra ser reabilitado e
acolher um restaurante de ‘fast
food’, a artista vinca que os turistas
procuram a cidade “porque Lisboa
é especial e não para frequentar cadeias de hotéis e de restaurantes”.
No livro, Alexandra Klobouk escreve que a cidade “está a transformar-se” devido ao turismo.
A exemplificá-lo, estão ilustrações satíricas sobre o que era Alfama em 2011 e em 2014. Se no
primeiro ano havia casas degradadas e mercearias de bairro, recen-

temente estes espaços deram origem a edifícios reabilitados para
alugar a turistas e a lojas de ‘souvenirs’, junto às quais passam os minicarros turísticos tuk tuk.
Outro dos desenhos evidencia
a passagem de elétricos -cheios de
turistas - por locais como Campo

de Ourique, Basílica da Estrela,
Praça Luís de Camões, Portas do
Sol, Sé e Graça.
Alexandra Klobouk visitou pela
primeira vez Lisboa em 2010, juntamente com o namorado, quando
ambos terminaram a universidade.
Um ano depois, optaram por

viver na capital portuguesa, que ouviram ser descrita como a “cidade
mais bonita do mundo”.
Apesar de ter voltado à Alemanha em 2012, a ilustradora decidiu
retratar a sua experiência em Lisboa neste livro, que possibilita uma
“caminhada pela cidade” guiada
pelas suas vivências.
“Cada coisa está ligada à outra.
Começo por explicar como é que
aqui chego e depois falo sobre as
pastelarias, o café, os bairros, o
fado e a comida”, indica à Lusa,
contando que, quando esteve na cidade, morou na Graça e alugou um
estúdio para trabalhar em Alfama.
Sobre os seus locais favoritos,
não hesita em afirmar que “são os
miradouros”.
Antes desta obra, Alexandra
Klobouk já tinha feito um roteiro
semelhante sobre Istambul (Turquia), cidade onde estudou durante oito meses.
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Mobil: +49 (0)175 / 994 906 5
info@ft-reisen.de
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Apresentação dos primeiros livros da
Oxalá Editora
A Oxalá Editora, uma editora vocacionada para a divulgação dos autores da diáspora, sediada na
Alemanha, tem no seu catálogo autoras bem conhecidas da comunidade, nomeadamente Helena
Ferro Gouveia e Cristina Dangerﬁeld-Vogt.
Os seus livros tem merecido a
atenção das entidades oficiais promotoras da cultura portuguesa na
Alemanha, nomeadamente a Embaixada e o Instituto Camões e
foram, ou serão igualmente, apresentado em Portugal.
O livro de crónicas de Helena
Ferro Gouveia, “A Domadora de Camaleões”, foi apresentado no dia
21 de Abril na embaixada portuguesa em Berlim por Helena
Araújo. As crónicas deste livro que,
já vai na segunda edição, abrangem
uma diversidade de temas, incidindo em particular na experiência
da autora por vários países no decurso da sua actividade enquanto
jornalista e também algumas crónicas sobre ser mãe de uma adolescente. O livro “A Domadora de
Leões” tem agendado apresentações em Lisboa para o dia 2 Maio
na Livraria Ferin e no dia 4 no
hotel The Late Birds. Na livraria
Ferin a apresentação estará a cargo
de José Riço Direitinho e no hotel

A PALAVRA
AO LEITOR
Será como o poema de Camões,
“Mudam-se os tempos, mudam-se as
vontades”?
Será que é desta, que nós, emigrantes, ou, como alguns dirão, não
residentes, vamos começar a ser reconhecidos pelos Órgãos da Soberania portuguesa como sempre o
deveríamos ter sido, como portugueses legítimos?
Depois da última legislatura
com políticas para a emigração demagogas e populistas a que as comunidades estiveram sujeitas,
encabeçadas por um Secretário de
Estado, parcial, que menosprezou
as comunidades da europa em favorecimento das comunidades fora
dela, não fosse esse, o círculo eleitoral pelo qual foi eleito como Deputado nas últimas quatro
legislaturas, políticas essas, que le-

Late Birds o livro será apresentado
por Rui Zink.
Cristina Dangerfield-Vogt e
Svenja Länder no seu livro “A vida
numa mala” procuraram evidenciar os sentimentos comuns a
todos aqueles que foram obrigados, por diversos motivos, a emigrar.
A viagem de Armando de Sá
até à Alemanha em 1964 e a sua
história é o ponto de partida para
a divulgação de outras histórias da
emigração portuguesa, mais antigas e mais recentes, e também para
a exploração da emigração turca
ou para a análise da situação actual
dos refugiados da Síria. Assim,
através das histórias de vida de emigrantes de vários países, as autoras
procuraram construir uma visão
abrangente do que é ser emigrante.
O livro “A vida numa Mala” foi
apresentado no dia 8 de Abril no
Espaço Camões, em Berlim. Estiveram presentes o Embaixador de
Portugal, João Mira Gomes, o Deputado Paulo Pisco, Mónica Lisboa
(Ministra Conselheira), Patrícia Severino (Conselheira Cultural),
Maria de Lurdes Sousa, representante da Caixa Geral de Depósitos
e bastante público. As autoras Cristina Dangerfield-Vogt e Svenja Länder, viajaram de seguida para

Portugal onde apresentaram o seu
livro no dia 16 de Abril no espaço
Mira no Porto. Aí após uma conversa sobre as questões de imigração e identidade, seguiu-se um
concerto da cantora turca Gizem
Tugçe Öden, e chá e lokum oferecidos pela Associação de Amizade
Luso-Turca / Porto.
O livro de Cristina DangerfieldVogt e Svenja Länder foi também

apresentado no dia 19 de Abril no
Goethe Institut pelo deputado
Paulo Pisco e por Reinhard Naumann, da Fundação Friedrich
Ebert.
O primeiro livro editado pela
Oxalá Editora, “Crónicas d‘ Agripina”, da autora de Minimis já se
encontra esgotado. Na primeira semana de Maio vai sair pela mesma
editora o livro intitulado “Cami-

nhada- Um Alemão em Portugal”
do autor Eberhard Fedtke
Estão ainda agendados até ao
início do Verão a edição da primeira antologia dos Poetas da Diáspora e a reedição de um livro de
Ana Cristina Silva, A mulher Transparente, sobre violência doméstica, cujos direitos de autor
revertem a favor da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vitima).

Aspecto da apresentação do livro “A vida numa mala” em Berlim. Foto: Herbert Schlemmer

Mudam-se os tempos, mudam-se
as vontades
varam ao agravamento que todos
conhecemos nas estruturas consulares e na rede do ensino do português no estrangeiro.
Um Secretário de Estado que
nunca aprendeu a ouvir e, muito
menos, a respeitar os representantes
da comunidade; um Secretário de
Estado arrogante e prepotente; um
Secretário de Estado que misturou
o cargo de governante com o de dirigente partidário e andou a distribuir medalhas e títulos honoríficos
no fim de mandato; um Secretário
de Estado que foi informado atempadamente sobre irregularidades
em duas listas concorrentes ao CCP
– Norte da Alemanha e foi conivente com essas irregularidades;
um Secretário de Estado que achava
que, 5 representações consulares na
Alemanha, num raio de 655 km,

não eram necessárias, mas que já
achava normal que, nos Estados
Unidos, houvesse 5 representações
consulares num raio de 347 km.
E como se um Secretário de Estado destes já não fosse o suficiente, tivemos também nos
últimos anos, um Presidente da República, que, além do – “saúdo as
comunidades da diáspora”, cumprimento feito há cinco anos na Assembleia da República no discurso
de tomava posse quando iniciava o
segundo mandato – raramente se
deverá ter lembrado das comunidades da diáspora. A não ser para criar
e/ou patrocinar o Conselho da Diáspora Portuguesa. Um conselho que
praticamente ninguém conhece e
que tem por finalidade reunir 300
portugueses influentes por todo o
mundo, onde a Alemanha, se faz re-

presentar com 5 conselheiros.
Conselho este, fundado em 26
dezembro de 2012, numa altura em
que no Conselho das Comunidades
Portuguesas – conselho legitimamente eleito pela comunidade – batalhava contra a constante falta de
verbas e que metiam em causa o seu
funcionamento.
Torna-se, pois, imperativo que
alguém venha explicar à comunidade em geral, o que é o conselho,
para que serve e, não menos importante, quanto é que custa aos cofres
do Estado, se for caso disso.
Não sei se “os tempos mudaram”, mas, pelos sinais que os Órgãos da Soberania Portuguesa já
deram, quero acreditar que, “mudaram as vontades”.
Não me recordo de alguma vez
ter existido uma vontade conver-

gente do Presidente da República,
do Presidente da Assembleia e do
Primeiro- Ministro, em participarem nos festejos do 10 de junho
junto da emigração.
Saúdo também a forma como o
atual Secretário de Estado se tem
dirigido às comunidades. Ao contrário do seu antecessor, tem mostrado respeito pelos representantes
da diáspora, todos eles, mostrando
uma abertura total para ouvir os
problemas da boca de quem os conhece no dia-a-dia.
Acabo, citando Martin Luther
King;
“Hoje é sempre o dia certo, de
fazer as coisas certas, da maneira
certa. Depois será tarde.”
Fernando Genro
Neuss
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Portugueses na Alemanha solidários e
preocupados com crise dos refugiados
Distribuir refeições, seleccionar
vestuário, organizar actividades
desportivas ou até decorar bolos
de aniversário são algumas das tarefas que Inês Thomas de Almeida,
tal como muitos voluntários em
Berlim, faz semanalmente num
campo de acolhimento a refugiados na capital alemã.
“Uma vez perguntámos a um
miúdo o que é que ele queria de
prenda de aniversário. Ele disse
que o sonho dele era ter um bolo
de chocolate. O miúdo ia fazer 13
anos e fez-se um bolo enorme”,
contou a portuguesa à agência
Lusa em Berlim.
Inês de Almeida referiu que o
empenho da sociedade civil na capital alemã “tem sido fundamental
para acolher os refugiados e lidar
com este problema”, lamentando
alguns casos de radicalismo e escalada de violência contra os migrantes na Alemanha.
“A rejeição vem do medo que as
pessoas têm do outro, da pessoa
que é diferente. Todo este movimento enorme que existe na Alemanha trata-se de superar os
medos do outro”, referiu a portuguesa que vive em Berlim há mais
de dez anos, concluindo que “devemos é ajudar”.
Vânia Batalha também considera fundamental o trabalho dos
voluntários no acolhimento dos re-

AP

fugiados, referindo que “temos de
mostrar-lhes que podem ser integrados, que podem viver nesta sociedade. Nós queremos que
gostem da nossa cultura e do
nosso país”.
A voluntária portuguesa acrescentou que evoluiu “gigantescamente por estar a viver a realidade
dos refugiados”, garantindo que
leva para casa “uma vontade muito
grande de tentar minimizar ao máximo o trauma que estas pessoas
trazem”.

Os membros da Alemanha do Conselho
das Comunidades Portuguesas
e o Primeiro-Ministro António Costa
Durante a assembleia-geral do Conselho das Comunidades Portuguesas
(CCP) que decorreu em Lisboa de 26 de Abril a 28 de Abril e em que participaram os conselheiros eleitos pela Alemanha, Alfredo Stoffel, José Loureiro, Nelson de Campos e António Machado, foi eleito o conselho
permanente do CCP. Para presidente deste Conselho Permanente foi
eleito Flávio Martins Diretor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e
Presidente da Direção da Casa de Viseu. Alfredo Stoffel, conselheiro pela
Alemanha, foi eleito presidente do Conselho Regional da Europa do CCP.
No decorrer deste encontro, os conselheiros foram recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo Primeiro-Ministro,
António Costa.

Na foto, podem ser identificados os conselheiros das comunidades
pela Alemanha com o Primeiro-Ministro, António Costa. FOTO:AF

A crise dos refugiados tem levado vários portugueses a fazer voluntariado nos campos de
rececção aos migrantes, mas alguns membros da comunidade
portuguesa na Alemanha receiam
que a entrada de milhares de requerentes de asilo resulte em falta
de emprego e insegurança.
José Loureiro, conselheiro das
Comunidades Portuguesas na Alemanha, referiu que a crise dos refugiados é um assunto “muito
delicado” para a comunidade por-

tuguesa em Estugarda, acrescentado que “as pessoas pensam que
o seu posto de trabalho estará em
causa e receiam pela segurança
civil”.
O conselheiro disse que alguns
portugueses “transmitem a ideia
de que os refugiados são pessoas
complicadas, conflituosas e indigentes”, mencionando que “sentem que os refugiados têm uma
posição privilegiada em relação a
eles, que já trabalham aqui há largos anos”.

Alfredo Stoffel, conselheiro das
Comunidades Portuguesas pelo
círculo norte da Alemanha, disse
que “o receio da população portuguesa não é diferente do receio da
população alemã”, complementando que a desunião das principais forças políticas alemãs tem
fomentado o crescimento de “partidos xenófobos como o AfD [Alternativa para a Alemanha] e o NPD
[Partido Nacional Democrático da
Alemanha], que com uma conversa
muito fácil atingem o medo das
pessoas”.
Stoffel assinalou que o discurso nacionalista contra os refugiados na Alemanha assemelha-se
às críticas que se verificaram relativamente à vaga de jovens profissionais provenientes do sul da
Europa “que vieram destabilizaram
algumas regiões, porque eram
mão-de-obra mais barata e as pessoas tinham medo que viessem
tirar trabalho”.
De acordo com dados do Serviço Federal para as Migrações e
Refugiado, mais de um milhão de
requerentes de asilo registaram-se
na Alemanha em 2015, e cerca de
150 mil nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016. A maioria dos migrantes é proveniente da Síria,
Afeganistão, Iraque, Albânia e Kosovo.
Sara Rocha
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Asppa atribui bolsas a quem
queira realizar um projecto na
Alemanha

As bolsas asppa+ pretendem
apoiar ﬁnanceiramente pessoas de
nacionalidade portuguesa que
queira realizar um projecto na Alemanha, por um período de 1 a 3
meses, em colaboração um mentor
português aqui residente. O bolseiro estará deste modo sob a tutoria desse mentor, que será
necessariamente alguém já integrado no mercado de trabalho alemão. O mentor vê assim a
oportunidade do seu trabalho ser
reconhecido pela comunidade
portuguesa na Alemanha e em Portugal, e o bolseiro de ter uma experiência laboral na Alemanha.
O principal objectivo destas

bolsas é o fortalecimento da posição e influência da comunidade
portuguesa com grau académico a
residir na Alemanha no mercado
de trabalho alemão e português,
através da criação de pontes profissionais entre os dois países. Estas
bolsas têm um valor mensal entre
800 a 1000 euros, dependendo
dos valores dos patrocínios angariados.
No primeiro ano de implementação deste projecto, são possíveis
candidaturas para duas bolsas, financiadas por duas instituições
que têm apoiado a ASPPA desde o
início:
• Bolsa asppa+Gulbenkian: Bolsa

com a duração de 3 meses ﬁnanciada pela Fundação Calouste Gulbenkian.
• Bolsa asppa+Caixa: Bolsa com a
duração de 1 mês ﬁnanciada pela
Caixa Geral de Depósitos.
Neste momento estão abertas
as candidaturas à posição de mentor. Os interessados deverão apresentar um projecto à ASPPA que
vise o acolhimento de um bolseiro,
e enviar para o e-mail
bolsas@asppa.de até 4 de Maio de
2016.
Para mais informações consultar o regulamento das bolsas
asppa+ ou visitar o website:
www.asppa.de

“Corações do Minho eV. Hagen”
comemorou o 15° Aniversário
O rancho folclórico “Corações do
Minho” de Hagen organizou no
passado dia 6 de Abril um grande
festival de folclore no âmbito das
comemorações do seu 15° Aniversário.
Para se juntar à festa, os “Corações do Minho“ convidaram dez
Grupos portugueses de várias regiões da Alemanha bem como da
França e Luxemburgo.
O grupo voltou a realizar mais
uma grande festival fazendo, lembrar o tempo em que nos habituou
a assistir a bom folclore e a reunir
muitas centenas de portugueses
num ambiente popular e de agradável convívio.
A surpresa da noite foi o grupo
de folclore “ Cancioneiro do
Minho” vindo do Luxemburgo que,
apesar de ter uma curta existência
de dois anos deixou o publico pasmado com a sua actuação. Este
grupo primou pela inovação sem,
no entanto, deturpar as raízes tra-

dicionais do folclore.
Os responsáveis deste grupo
merecerem um aplauso especial.
Estão de parabéns os elementos e o ensaiador.
Cabe também dar os parabéns

aos organizadores da festa e sublinhar o esforço de os “Corações do
Minho” que conseguiram pôr de
pé uma festa bonita e genuinamente portuguesa.
António Horta

Embaixada quer saber
quem são os “Rostos
da Comunidade”
A Embaixada de Portugal diz ter
em mãos um projecto que tem
como intenção iniciar um processo
de levantamento dos portugueses
residentes na Alemanha a que dá o
nome de “rostos da comunidade”.
No fundo, tal como nos explicou um diplomata da embaixada,
trata-se de identificar quem é
quem na comunidade e, com isso,
colocar em rede personalidades
que exercem actividades nos mais
diversos sectores: artistas, escritores, sindicalistas, jornalistas, profissões liberais, advogados, médicos,
autarcas, políticos, assistentes sociais, etc. Na verdade, um levantamento exaustivo com semelhante
objectivo nunca foi realizado apesar de o próprio jornal Portugal
Post por várias vezes ter chamado

a atenção para a importância de
uma recolha de dados.
Segundo a embaixada, este levantamento será feito em colaboração com os consulados e
mobilizar os conselheiros eleitos
da Conselho das Comunidades
Portuguesas, da Coordenação de
Ensino, grupos de reflexão para
participarem nesta iniciativa.
Já em fase de finalização, o Portugal Post irá lançar ainda durante
este mês um Directório Empresarial que reunirá mais de um milhar
de empresas de portugueses e de
luso-alemães. Com este projecto,
ainda que apenas virado para as
empresas, o jornal está já a dar
uma importante contribuição para
o levantamento que se pretende
fazer.

Artur Amorim entra para o
Conselho Nacional do PSD
O 36°. Congresso Nacional do
PSD elegeu o presidente da sua
secção na Alemanha, Artur Amorim, para membro do Conselho Nacional do PSD. Em declarações ao
Portugal Post, o líder do PSD-Alemanha viu na sua indigitação o reconhecimento da dinâmica que
conseguiu instalar no núcleo do
PSD-Alemanha. Artur Amorim afirmou ainda que o seu partido é o
único que possui elementos das
comunidades no Parlamento e nos
seus órgãos dirigentes nacionais.
O líder do PSD-Alemanha revelou-nos também que subscreveu a
proposta temática - Comunidades
Portuguesas - um desafio para Portugal - onde se articulam cinco
áreas primordiais de intervenção
política: o alargamento dos direitos cívicos e políticos da Comunidade, a reforma da legislação
eleitoral, o apoio ao Conselho das
Comunidades Portuguesas e a
aposta no investimento das Comunidades em Portugal.
“Para o PSD, as Comunidades
Portuguesas são um pilar fundamental da política nacional, frisa o
dirigente, que acrescenta ainda
que o partido social-democrata

deve lutar “caso venham a ser apresentadas propostas para a revisão
do número de deputados da Assembleia da República, para que se
pondere o aumento do número de
deputados eleitos pelos círculos da
Emigração. Os milhões de portugueses que residem no estrangeiro
merecem uma representação parlamentar que traduza a sua real importância para as decisões do País”.
“Devemos trabalhar para que
se alcance uma verdadeira igualdade de direitos entre todos os
portugueses”, pode-se ler no texto
da proposta social-democrata para
as Comunidades Portuguesas,
subscrita por Artur Amorim. “No
mundo global em que vivemos, o
país não pode deixar de fora da formulação das políticas nacionais,
estes cidadãos que, em algum momento das suas vidas sentiram,
pelas mais diversas razões, a necessidade de procurar no estrangeiro
um novo rumo para o seu futuro.
Estes portugueses têm de sentir
que Portugal conta realmente com
eles e quem governa tem de ter em
consideração as suas necessidades
e os seus anseios “.
FA.Ribeiro
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Manifesto
DAR VISIBILIDADE À COMUNIDADE PORTUGUESA NA ALEMANHA
Preocupados com o déﬁce de visibilidade dos portugueses na Alemanha, quatro personalidades decidiram, após alguns meses de reﬂexão e discussão, lançar através do
jornal PORTUGAL POST um manifesto cujo objectivo é, apara além de promover a discussão sobre muitos e variados temas, apelar à congregação das ﬁguras mais destacadas
da comunidade com vista à criação de um grupo que promova um maior protagonismo dos portugueses residentes neste país.

ANÁLISE
1. A Comunidade Portuguesa
na Alemanha (CPA) conta já
com mais de 50 anos de presença neste país, tem cerca de
130.000 pessoas e vai na sua
terceira geração.
2. Ela encontra-se distribuída
por todo o território federal,
mas concentrada em pequenos grupos nas várias cidades
e regiões, com deﬁcitária cobertura “oﬁcial”.
3. A sua característica inicial de
“mão-de-obra” barata e sobretudo desqualiﬁcada mudou,
sendo enriquecida por novas
vagas de jovens proﬁssional e
intelectualmente qualiﬁcados.
4. As suas estruturas de su-

porte – por ex. associações,
centros, caritas, missões católicas, consulados – retrocederam,
perderam inﬂuência, diluíramse ou desapareceram.
5. Os seus elementos integrantes, nomeadamente os seus valores, as suas características e
potencialidades carecem ainda
hoje de visibilidade; a comunidade portuguesa é pouco notada na sociedade alemã e quase
ausente nas suas estruturas político-sociais, salvo honrosas excepções, pouco conhecidas.
6. Isso se deve ao desinteresse
da própria CPA, que privilegia o
“bairrismo” local, o desinteresse
pela política e pela cultura, reforçando o seu isolamento, ou
concentrando-se em pequenos

grupos de interesses, por um
lado, mas também à falta de
apoio e incremento das estruturas oﬁciais portuguesas, sujeitas
a mudanças cíclicas de pessoal,
o que diﬁculta a durabilidade e
continuidade da sua acção.
7. Ao contrário de outras comunidades, não temos “rostos” conhecidos, com presença
assegurada e respeitada na sociedade alemã, faltam-nos espaços de diálogo e iniciativa.
QUEM SOMOS
1. Somos um grupo de reﬂexão
livre, não mandatado, mas empenhado na visibilidade, valorização e reconhecimento da
nossa CPA.
2. Estamos abertos a novos ele-

mentos, interessados nos mesmos objectivos.
3. Assim, propomos o alargamento deste grupo, enriquecendo-o com elementos
conhecidos na Alemanha e conhecedores da Comunidade.
O QUE QUEREMOS
1. O grupo de reﬂexão elaborou
já um “Memorando sobre a
CPA”, que pretende colocar à
disposição do público, que não
é exaustivo e precisa de ser enriquecido com novos elementos
e novas ideias.
2. Queremos aprofundar a análise da situação da CPA, elaborar
e melhorar as propostas necessárias e os caminhos a percorrer
para valorizar e desenvolver os

valores pessoais, culturais, políticos, sociais e económicos
da Comunidade e dar visibilidade à CPA.
3. Para isso, queremos debruçar-nos sobre três sectores
centrais: a) domínio económico e empresarial; b) dinâmicas culturais e de ensino; c)
actividade e apoio social, elaborando a partir daí as necessárias propostas concretas de
acção.
22.04.2016

Grupo de reﬂexão livre
Mário dos Santos, Dortmund,
Manuel Campos, Frankfurt.
Alfredo Stoffel, Hamburgo.
Mário Botas, Estugarda

Secretário de Estado das
Comunidades voltou à Alemanha

Membros do Conselho das Comunidades
Portuguesas tomaram posse em Lisboa

À hora do fecho de redacção do
Portugal Post, dia 29 de Abril, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís
Carneiro, chega à Alemanha para
participar durante dois dias numa
iniciativa em Hanôver que envolve
alunos e professores da rede de
ensino do Português na Alemanha.
A iniciativa que se dá pelo
nome de “Lusitaniádas”, tem a participação de alunos portugueses
residentes em Hanover, Braunschweig, Wolfsburg, Einbeck, Bremen, Bremenhaven, Nordhorn,
Osnabrück, entre outras cidades.
Fonte da embaixada informou
o PP que a iniciativa partiu de três
professores da Baixa Saxónia, Carlos Correia, Teresa Barreiros e
Marta Andrade. Nas “Lusitaniádas”
os jovens participaram em diversas
actividades desportivas e culturais,
cujo objectivo foi o convívio e o
contacto com a língua portuguesa
ao longo do do dia.

Os novos membros do Conselho das Comunidades Portuguesas
(CCP) reunira-se nos dias 26 e 27
de Abril,em Lisboa, para tomar
posse e eleger as estruturas que integram aquele órgão.
A cerimónia de abertura foi presidida pelo ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva,
e a sessão plenária pelo secretário
de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que
acompanhou os trabalhos.
O Conselho das Comunidades
Portuguesas tem 65 membros confirmados, sendo que nos 50 círculos eleitorais existentes seria
possível eleger até 80 membros.
O Brasil é o país que elegeu
mais conselheiros, 13 no total, já a
França escolheu 10 conselheiros,
os Estados Unidos sete, e a Venezuela seis. Os círculos eleitorais na
Alemanha, África do Sul e Suíça elegeram, cada um, quatro conselheiros

As “Lusitaniádas” decorrem
na escola Humboldtschule em Hanôver onde no dia 30 acontece um
passatempo denominado “Super
Talentos”, no qual os alunos irão
apresentar as suas aptidões e talentos artísticos.
O Secretário de Estado estará
também em Osnabrück onde contactará com a comunidade local e
visitará a sede do Centro Português onde está instalada a antena
consular.

Os conselheiros eleitos pela Alemanha: (da esq.) José Loureiro, Alfredo Stoffel, Nelson
Campos e António Machado. Foto: AS

O CCP tem um Conselho Permanente presidido por um dos
conselheiros, eleito entre os seus
pares, além de comissões temáticas.
A entidade é o órgão consultivo
do Governo para as políticas relativas às comunidades portuguesas
no estrangeiro.
Compete-lhe, em geral, emitir
pareceres, produzir informações e
formular propostas e recomendações sobre as matérias que respeitem aos portugueses residentes no

estrangeiro e ao desenvolvimento
da presença portuguesa no
mundo.
A última reunião do CCP com
todos os conselheiros aconteceu
em 2008, quando houve a eleição
para o órgão. Depois dessa eleição,
devido à reestruturação do Conselho, só houve mais um sufrágio,
em 2015, mas que deveria ter ocorrido em 2012. Outra reunião do
plenário esteve prevista para 2010,
mas foi adiada por falta de verbas.
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20 anos Caixa Geral de Depósitos na Alemanha

Maria de Lurdes Sousa: “A CGD tem sido muitas vezes
o porto de abrigo das poupanças de sucessivas gerações
de portugueses”
Os 20 anos de presença da Caixa Geral de Depósitos
na Alemanha foi o motivo para uma pequena conversa com a actual responsável pelo Escritório de Representação em Berlim deste banco público, Maria
de Lurdes Sousa.
A CGD cumpre este ano 20 anos
de presença na Alemanha com
Escritório de Representação.
Que balanço faz o banco destas
duas décadas de actividade na
Alemanha?
Com 140 anos de história, a CGD
tem hoje a maior presença internacional do sector financeiro português.
Os 20 anos de presença na Alemanha são a confirmação de que a Caixa
continua a acompanhar as gerações
que emigram e as empresas portuguesas que exportam e internacionalizam
os seus negócios .
Quando a Caixa abriu o escritório
na Alemanha ainda não vivíamos a realidade da moeda única, e as remessas
dos emigrantes representavam uma
importante fonte de divisas. Entretanto essa realidade mudou: ao longo
destes 20 anos, assistimos ao aprofundar da integração europeia, com todos
os desafios que se colocaram ao nível
da competitividade dos países periféricos, mas, simultaneamente, com as
oportunidades criadas pela livre circulação de pessoas e pelo desenvolvimento das competências dos jovens
portugueses, cujo mercado de trabalho deixou de ser o nacional e passou
a ser o europeu.
A Caixa, como pilar de confiança,
tem sido muitas vezes o porto de
abrigo das poupanças de sucessivas gerações de portugueses que procuraram noutros países a sua realização
pessoal e profissional, mas que continuam a investir em Portugal, pois a Pátria será sempre o ponto de partida e
de retorno.
A presença da Caixa na Alemanha ao longo destes 20 anos
implicou também o acompanhamento da evolução da comunidade e o ajustamento do
banco à realidade ao mercado,
ou seja, à realidade dos portugueses. O que mudou no vosso
trabalho para acompanhar as
respostas às novas necessidades?
Os últimos 20 anos foram particularmente exigentes para com o sector
financeiro europeu e, nesse contexto,
a Caixa tem sabido liderar os proces-

sos de mudança e modernização na
banca portuguesa.
Actualmente, os consumidores
têm acesso a meios informáticos e a
sistemas com toda a portabilidade, de
que são exemplo as diferentes apps e
os smartphones, e cada vez são maiores os níveis de exigência que os nossos clientes nos colocam de
simplificação e desmaterialização das
operações, procurando uma maior rapidez, mas mantendo a segurança a
que a Caixa os habituou.
Na Alemanha, a dispersão da co-

que forma promovem a proximidade junto das comunidades,
nomeadamente a da Alemanha?
A Caixa procura oferecer a melhor
cobertura da Banca portuguesa junto
da comunidade Portuguesa na Alemanha.
Após estudos sobre a distribuição
geográfica da comunidade portuguesa
no território alemão e sobre a evolução da nova emigração, implementámos um modelo de serviço com a sede
do Escritório em Berlim e delegados
comerciais que prestam atendimento
todas as semanas em Estugarda, Munique, Frankfurt, Colónia e Hamburgo e,
por marcação, noutras cidades com
importante presença de portugueses,
como Cuxhaven, Osnabrück, Münster,
Bona, Dortmund e Düsseldorf.
Em simultâneo, procuramos estar
presentes nos eventos mais significati-

para Berlim ocorreu em 2000, há 16
anos, no contexto da pós-reunificação
alemã quando Berlim foi escolhida
para nova sede do governo federal, e
acompanhou a mudança da Embaixada de Portugal na Alemanha.
A Alemanha, enquanto “motor” da
economia europeia, tem um lugar
central como parceiro económico de
Portugal e constitui um importante
destino das nossas exportações. Desta
forma, em Berlim estamos sempre em
contacto com as missões portuguesas
que visitam a Alemanha, promovendo
o nosso papel como parceiro da comunidade portuguesa e das empresas
exportadoras. Paralelamente, temos
verificado nos últimos anos o crescimento de uma nova emigração portuguesa em Berlim, que pretendemos
apoiar com os nossos serviços. Muitos
jovens estão colocados profissional-

A equipa da CGD do Escritório de Representação em Berlim. (da esq.) Tiago Pinto Pais, Maria de Lurdes Sousa e Miguel Raposo.
Ainda Carlos Pereira, delegado comercial em Estugarda (canto inferior direito) e Jorge Ferreira em Colónia (no canto inferior esquerdo)

munidade portuguesa por diferentes
Estados exige que tenhamos evoluído
para modelos de serviços que conjugam a presença física (escritório com
delegados comerciais) e, simultaneamente, com o serviço CaixaDireta online e uma linha telefónica de
atendimento personalizado, disponível 24 horas por dia. Para ter acesso a
este serviço basta ter contrato Caixadireta e estar registado como residente na Alemanha. O Caixadireta é
um serviço de banca electrónica sem
custos para o cliente. Na Alemanha, o
número telefónico desta linha é 00
800 351 351 00.
Enquanto banco público, de

vos para a comunidade: nos festejos
do 10 de Junho, nas diferentes festas
e arraiais portugueses que ocorrem
por toda a Alemanha e noutras manifestações de cariz cultural que agregam
os portugueses. O nosso objectivo é
que os nossos clientes conheçam a
nossa equipa e saibam onde nos
podem encontrar sempre que precisem.
Em 1996 a CGD iniciou a sua actividade em Bona com um Escritório de Representação. Hoje
está em Berlim. E porquê Berlim?
A mudança da sede do Escritório
de representação da Caixa de Bona

mente nas novas indústrias , startups ,
empresas de software - na “nova economia” em que Berlim lidera, a par de
Londres, o panorama europeu.
Para além da actividade bancária, a CGD apoiou ao longo dos
20 anos inúmeras actividades
culturais, sociais e outras da
Comunidade.
Que objectivos perseguem
quando apoiam iniciativas da
comunidade?
A Caixa reconhece que o envolvimento com a comunidade é um dos
pilares que mais identifica a sua actuação e este tem sido um compromisso
assumido ao mais alto nível de gestão.

Nessa medida, nestes 20 anos de
presença na Alemanha, a CGD tem
apoiado diversas iniciativas de carácter
cultural e social da comunidade portuguesa de que poderei dar exemplos
sem ser exaustiva.
Desde logo, temos vindo a apoiar
as comemorações do 10 de Junho, Dia
de Camões de Portugal e das Comunidades Portuguesas, que a Embaixada
de Portugal e os Consulados na Alemanha têm organizado anualmente
como ponto de reunião da essência
lusa e da diáspora.
A edição dos livros “Portugueses
em Hamburgo “ (Susane Mueller e
Luis Pacheco) em 2014 , “Pontes por
Construir (Luísa Coelho) em 2015 e “
A vida numa Mala “ (Cristina Dangerfield-Voigt e Svenja Länder ) da Oxalá
Editora já em 2016, contaram com o
nosso apoio por tratarem temáticas de
interesse para a Comunidade portuguesa .
Ao longo dos anos temos vindo a
apoiar algumas das mais participadas
festas sócio-recreativas da Comunidade (Hamburgo, Düsseldorf , Estugarda, Weilheim Teck, Paderborn,
Hagen, Berlim, etc …) e outros eventos de cariz cultural como a mostra de
cinema português em Berlim “ CINEMAGOSTO”.
Por último, destaco a nossa parceria com a ASPPA (Associação Pós Graduados Portugueses na Alemanha):,
através da concessão da BOLSA
asppa+ CAIXA tornará possível a um
português ter acesso, durante um mês,
a um projecto profissional na Alemanha com um mentor português.
A Caixa associou-se a esta experiência de intercâmbio empresarial e
profissional com o financiamento da
bolsa ao novo colaborador. O objectivo passa por integrá-lo numa empresa na Alemanha.
As candidaturas podem ser feitas
através do site da ASPPA e envolvem,
além do próprio bolseiro, o seu mentor e a empresa de acolhimento com
o apoio de mentor português.
Com esta iniciativa pretende criarse pontes entre os dois países, permitindo, por um lado, que um licenciado
residente em Portugal possa conhecer
o mercado de trabalho alemão e, por
outro lado, que se reforce o orgulho
da comunidade portuguesa face à divulgação de casos de sucesso da Diáspora, personificados pelos mentores
colocados nas empresas alemãs onde
decorrerá o trabalho dos Bolseiros,
Mário dos Santos
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Uma leitura de A vida numa mala

A motorizada e o ramo de cravos brancos
É oportuna a publicação desta
obra. Tendo como pano de fundo
o pré-texto de homenagear o milionésimo Gastarbeiter a chegar à
Alemanha (que por escolha política
é deliberadamente português,
como lembram as autoras) e através dele todos os outros migrantes,
Cristina Dangerﬁeld-Vogt e Svenja
Länder, as autoras de A vida numa
mala (OxaláEditora, 2016), deixam-nos uma série de indícios por
onde podemos viajar.
Com uma estrutura aberta em
que saltitam no tempo, por entre
os anos 60 do século passado até à
atualidade, e no espaço, do Atlântico ao Bósforo com paragem junto
ao Sena, desvendam vidas e laços
de povos que têm destinos comuns
e ocupam os mesmos lugares, mas
nunca se encontram.
Com vozes narrativas duplas e
alternadas, monólogos e diálogos
íntimos - a que a distância temporal confere algum humor - letras de
músicas sem som, textos poéticos
de qualidade desigual e segredos
roubados a diários secretos, escritos em língua de gentes que só co-

nhecemos dos livros de estórias,
mostram como os povos são vários,
as gerações são diferentes e os tempos são outros.
Revelam como este herói escolhido, Armando Rodrigues de Sá, é,
finalmente, um anti-herói – um
emigrante português na Alemanha
que nunca falou alemão, passou a
maior parte da sua vida em Portu-

gal, nunca mandou vir a família e
nunca se integrou. Um erro de casting. Era um homem com qualidades - refere o testemunho de todos
os que com ele privaram - a quem
ofereceram uma motorizada nova.
Possivelmente para que nunca se
esquecesse que tinha de regressar.
O que ele cumpriu escrupulosamente. Um Gastarbeiter bem com-

portado.
As nostálgicas fotos a preto e
branco de personagens sorridentes
e bem com a vida esbarram, algumas vezes, com as narrações de estilo neo-realista que invocam tudo
o que as imagens não mostram.
Um cenário por detrás de um
outro cenário. Quem conta um
conto, acrescenta-lhe um ponto. É

Armando Rodrigues de Sá fotografado à chegada na estação de Köln-Deutz, em 1964. Foto: A. Koch

isto a ficcionalização da História,
claro. O relato a posteriori do que
deve ter acontecido. Vemos Armando, impecável na fatiota nova e
engomada, posar na foto de sorriso
incrédulo diante da sua motorizada
absolutamente primorosa. Uma
Zündap - dizemos com ar entendido. No entanto, a narração, ou
melhor a ficção, informa-nos com
grande detalhe que chegaram à plataforma 11 da estação de ColóniaDeutz “…homens de fatos
amarrotados, olhos receosos (…)
muitos chapéus …”. Ficamos estupefactos. Em que acreditar? No que
vemos, no que lemos ou no que
sentimos? Para resolver este trilema
vai ter de ler o livro. Não se vai arrepender.
É pena que as autoras não tenham optado pelo registo do novo
acordo ortográfico. Encontramonos perante um livro que apenas
publicado, do ponto de vista gráfico, já está envelhecido. E nenhum
livro, que tantos trabalhos dá para
elaborar e publicar, merece uma tal
maldade.
Luísa Coelho

PUB

Vinhos portugueses ganham 58 medalhas no
Concurso Internacional de Vinhos „Mundus Vini
Primavera 2016“ na Alemanha
Foram publicados recentemente
os resultados do prestigiado Concurso Internacional de Vinhos “Mundus Vini Primavera 2016”,
organizado pela editora alemã especializada em vinhos e bebidas alcoólicas “Meininger Verlag GmbH”.
Concorreram nesta edição 5000
vinhos de 149 regiões vitivinícolas. O
júri, composto por 160 especialistas
internacionais, provou todos os vinhos conforme o regulamento da
“Organisation Internationale de la
Vigne et du Vin (OIV )” e premiou
2063 vinhos com medalhas.
Com 258 medalhas, entre as
quais nove medalhas de “Grande
Ouro”, 144 de Ouro e 105 de Prata,
Portugal ocupou pela primeira vez
na história do concurso o 3º lugar no
ranking dos melhores países participantes.
Os países com o maior número
de medalhas foram: Itália (496), Espanha (469), Portugal (258), Alemanha (226) e França (191).
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“A imagem de Portugal
neste país muito deve à
nossa Comunidade”
Esta é a primeira entrevista que o novo Embaixador de Portugal concede ao nosso jornal. Tendo
iniciado as suas funções há cerca de seis meses, o Embaixador João Mira Gomes debruça-se, ainda
que de forma concisa, sobre aspectos que interessam a todos. Com esta entrevista ﬁca-se a saber
o pensamento do actual Embaixador face a um conjunto de questõe relevantes para a comunidade.
Cabe, portanto, ao leitor avaliar as intenções do nosso principal diplomata na Alemanha

Senhor Embaixador, nos contactos que já teve com
os portugueses encontrou
uma comunidade atenta, participativa e integrada social,
cultural e politicamente ou
mais, por assim dizer, passiva e preocupada consigo
própria?
Os contactos com a Comunidade Portuguesa têm ocupado
uma parte importante da minha
agenda nestes primeiros seis meses
na Alemanha. Tanto nas minhas visitas às diversas áreas consulares,
como na recente deslocação do Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tenho
encontrado cidadãs e cidadãos portugueses bem integrados e activos
em áreas diversas da sociedade
alemã. Por outro lado, também
tenho constatado a diversidade etária e a distinta inserção profissional, neste particular fruto da nova
vaga de emigração portuguesa.
Aliás, a este propósito, o mais recente censo populacional levado a
cabo pelas autoridades alemãs
mostra que a Comunidade Portuguesa atingiu o valor mais elevado
de sempre na Alemanha, com 133
929 nacionais registados a
31.12.2015.

De todos os portugueses
com quem já contactou
quem (ou o que) lhe merece,
para já, um sublinhado especial?
Seria injusto estar a destacar
um Português ou uma Portuguesa
em especial, até porque só conheço uma pequena parte da Comunidade na Alemanha. Mas, de
todos os contactos que já tive e de
todas as visitas que já realizei, sempre senti um enorme orgulho em
ser o representante diplomático de
Portugal na Alemanha.
Também não tenho dúvidas
que a imagem de Portugal neste
país muito deve à nossa Comunidade e ao percurso pessoal e profissional de todos e de cada um
dos Portugueses que aqui residem
e trabalham. Como também essa
imagem beneficia dos nossos empresários que aqui investem, dos
nossos jovens que aqui estudam
ou trabalham, dos nossos artistas
que aqui se dão a conhecer, dos
nossos profissionais nas mais variadas áreas e da forma hospitaleira
como acolhemos os nossos amigos
alemães quando visitam Portugal.
Tanto quanto sabemos, tem
tido contactos com alguns

membros destacados da comunidade em que lhe são colocadas
questões
que

“

Estamos a ultimar os
contactos para o programa das comemorações do Dia de
Portugal, sendo que
irá privilegiar a cultura aliada ao talento
e à juventude e ainda
à promoção do turismo de Portugal.
interessam e preocupam a generalidade da Comunidade,
tais como ensino, serviços
consulares, etc. Que resposta tem para as preocupações manifestadas pela
comunidade?
A Embaixada e os postos consulares na Alemanha – a Secção
Consular em Berlim e os Consula-

dos-Gerais de Portugal em Hamburgo, Düsseldorf e em Estugarda
– estão atentos às preocupações
manifestadas pela Comunidade.
Em particular, todos temos procurado encontrar respostas adequadas embora nem sempre as ideais.
No caso concreto da rede consular,
a modalidade das permanências
consulares têm sido uma forma de
ir ao encontro das necessidades
dos elementos da Comunidade. O
Ensino do Português é outra área
à qual estamos muito atentos para
procurar inverter a tendência da diminuição gradual do número de
alunos dos cursos ministrados
pelo Instituto Camões. Neste caso
particular, lançámos um conjunto
de acções dirigidas às autoridades
alemãs para obter uma maior valorização e reconhecimento do estudo da Língua Portuguesa
enquanto língua de herança.
Existem portugueses que
gostariam de sentir uma
aproximação e colaboração
entre as entidades diplomáticas porque julgam que
podem contribuir não apenas para a projecção da comunidade como para os
interesses mais gerais de Por-

tugal neste país. Falo, por
exemplo, da ASPPA, de algumas iniciativas sediadas em
Berlim, de grupos de reﬂexão, dos conselheiros, das
associações dos empresários,
dos portugueses eleitos....
Como aproveitar o potencial
da comunidade para projectar interesses do país?
A Comunidade Portuguesa na
Alemanha tem um enorme potencial. Para isso é preciso ter um retrato tão actualizado quanto
possível sobre a composição dessa
mesma Comunidade. Por essa
razão, a Embaixada, em conjunto
com os Consulados-Gerais e também com outros actores, como os
Conselheiros das Comunidades,
lançou um projecto denominado
“Rostos da Comunidade” com o objectivo de identificar precisamente
aqueles que são os novos rostos da
Comunidade e de, em conjunto
com os, que já são nossos conhecidos, alargar as redes de contactos,
e de influência, de Portugal na Alemanha.
O seu antecessor fez questão
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Entrevista || Embaixador de Portugal em Berlim, João Mira Gomes
de descentralizar as celebrações do Dia de Portugal por
áreas consulares através de
grandes eventos populares.
Pretende dar continuidade a
estas iniciativas ou será encontrado um novo ﬁgurino
para as celebrações do 10 de
Junho?
As comemorações do Dia de
Portugal em Düsseldorf, Hamburgo e Estugarda foram grandes
êxitos de promoção da imagem de
Portugal. Este ano iremos regressar
a Berlim, optando por um modelo
mais adaptado às características
desta cidade. Estamos a ultimar os
contactos para o programa das comemorações do Dia de Portugal,
sendo que irá privilegiar a cultura
aliada ao talento e à juventude e
ainda à promoção do turismo de
Portugal. Em 2017 iremos de novo
descentralizar e, eventualmente,
procurar localidades na Alemanha
para além daquelas que já acolheram o Dia de Portugal em anos anteriores.

A área de Frankfurt já teve
um Consulado-Geral, um
Vice-Consulado e, mais recentemente, um Cônsul
Honorário, entretanto exonerado.
São sabidas as aspirações
dos portugueses residentes
naquela importante região
em, pelo menos, ver anun-

de um novo Cônsul Honorário em Munique?
A rede consular na Alemanha
e as respectivas áreas de jurisdição
são matéria em avaliação, embora
num contexto de restrições orçamentais. Todos nós gostaríamos
de reforçar o número de postos
consulares na Alemanha, designadamente através da reabertura do

a despesa. No imediato, a prioridade será para o reforço dos
meios humanos e informáticos
nos Consulados-Gerais, com uma
atenção especial para o caso de Estugarda, para uma ligeira expansão das permanências consulares
e para uma avaliação muito cuidada sobre a questão da representação consular em Munique

“No imediato, a prioridade será para o reforço dos
meios humanos e informáticos nos Consulados-Gerais, com uma atenção especial para o caso de Estugarda, para uma ligeira expansão das permanências
consulares e para uma avaliação muito cuidada sobre
a questão da representação consular em Munique
através da ﬁgura de um Cônsul Honorário”.
ciado um Consulado Honorário que represente o país.
Será que a comunidade vai
ver essa aspiração concretizada?
E para quando a nomeação

Consulado-Geral em Frankfurt,
mas devemos estar conscientes
dos compromissos assumidos por
Portugal em matéria de redução
do défice público e que implicam
um controle muito apertado sobre

através da figura de um Cônsul
Honorário.
Que planos de viagens e de
contactos com a comunidade tem para os próximos

tempos?
Nos próximos meses irei prosseguir o meu plano de visitas aos
diferentes Estados Federados da
Alemanha, com destaque para a
Baixa-Saxónia, a Renânia-Palatinado, a Baviera e Bremen.
Que mensagem gostaria de
deixar aos portugueses na
Alemanha?
10. No início das minhas funções tive a oportunidade de dirigir
uma mensagem à Comunidade
através das páginas do Portugal
Post. Seis meses volvidos, ao ler
essa mensagem, revejo-me em
tudo o que na ocasião procurei
transmitir. Gostaria, porém, de
aproveitar esta entrevista para reafirmar que nós na Embaixada, e
também nos Consulados-Gerais,
pretendemos reforçar a relação de
proximidade com a nossa Comunidade. Acredito que essa será a melhor fórmula para promover
Portugal na Alemanha.
Mário dos Santos
PUB
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“Ama-me!”, “Sonha!” Lê!, “Lê, já te disse, ordeno-te que leias!”
Ana Cristina Silva
pesar do meu públicoalvo enquanto autora não
ser as crianças nem os jovens, tenho dois livros no
plano nacional de leitura - a Dama
Negra da Ilha dos Escravos e Cartas
Vermelhas - e sou às vezes convidada para ir a escolas falar dos
meus livros e de literatura em
geral, nomeadamente a alunos do
11º e 12º ano de escolaridade. Sou
professora e não me é difícil captar
a atenção desses jovens durante
uma ou duas horas. Entre o encantamento das personagens dos livros e os insondáveis mistérios que
fazem um escritor passar horas sozinho de frente a um computador,
consegue-se facilmente uns momentos de agradável conversa com
os alunos. Ultimamente, no entanto, tenho saído desses encon-

A

tros com a sensação que é preciso
muito mais para formar leitores e
sobretudo criar neles o prazer da
leitura.
No seu célebre livro, “ como
um romance” Daniel Pennac alerta
para o facto do verbo ler não suportar o imperativo, partilhando esse
carácter espontâneo com o verbo
amar ou sonhar. “É evidente”, escreve o autor, “ que se pode sempre tentar. Vejamos: “ama-me!”,
“Sonha!” Lê!, “Lê, já te disse, ordeno-te que leias!” Vem esta referência a propósito da forma como
frequentemente a literatura é abordada nas escolas onde o enredo do
livro e a exploração da história
acaba por subordinada à análise de
aspectos formais como as características da narrativa; o tipo de
personagens, etc… sem que se
partilhe com os jovens o prazer e a
magia das histórias. Vários investigadores na área da literatura infantil e juvenil reafirmam nos seus
trabalhos, na linha do que Daniel
Pennac diz, a importância do pra-

CRÓNICAS D’ AGRIPINA
Por: de minimis

árias vezes ao longo do
dia, digo para os meus botões: tens de parar com
estas leituras de faits divers no facebook. São lixo mental,
pedaços de informação avulsa sem
qualquer interesse, muitas delas
mentira e quando não são mentira, são produto do tédio do
mundo moderno. Se não leio a
Maria nem a TV Guia, se não folheio a Hola! não me deleito com
o mundo VIP, nem aqui nem aí,
como é que gasto parte dos meus
neurónios a ler estes posts, estas
mensagens histéricas e vazias,
estes grandes títulos dramáticos,
fotograﬁas de acne juvenil e de
pés sujos nos bancos do avião,
chusmas de clichés, faço este
deve-e-haver permanente mas
acabo sempre por ir lá ter, coscuvilhar quem faz anos, onde estão
de férias, qual é o pôr do sol mais
bonito, quais as celebridades que-eram-bebés- muito-feios-e-setransformaram-em-sex-symbols-es-

V

zer na leitura e a necessidade de entretenimento numa fase inicial, na
medida que ler é um acto voluntário e exige por parte dos jovens a
capacidade de estar atento durante
períodos prolongados de tempo.
A concentração e o esforço que a
leitura requer implica a aposta
numa dimensão lúdica que nos pa-

rece não ser suficientemente valorizada nas escolas. Não é por acaso
que cerca de 75% dos alunos do 7º.
8º e 9º ano referem que não lêem
nem gostam de ler. Em certa medida, a escola acaba muitas vezes
por ter um papel negativo na formação dos leitores, pela imposição
de leituras, fichas de trabalho, testes, composições, resumos, etc. E
o resultado vê-se na forma como
Daniel Pennac descreve o comportamento leitor de jovens perante livros de leitura obrigatória: “ Cá
temos o adolescente fechado no
seu quarto diante de um livro que
não lê. O seu desejo de estar longe
dali coloca entre ele e as páginas
abertas uma cortina que desfoca as
palavras.”
O hábito de ler é adquirido
mais facilmente em famílias que
tem o hábito de ler histórias às
crianças, ou quando essas tiveram
a sorte de “tropeçar” num professor ou em alguma outra pessoa
que as contagiou com o seu próprio o gosto, o vício e o hábito da

leitura. Da mesma forma que a leitura de histórias a crianças pequenas faz bem, cria momentos de
intimidade entre pais e filhos,
alarga horizontes e vocabulário, defendo que esses momentos de leitura conjunta podem acontecer
igualmente na escola, mesmo com
jovens podendo sensibilizar os
adolescentes para os aspectos mais
interessantes da história.
Estas considerações tornam-se
ainda mais pertinentes para os jovens luso-descendentes em que o
português acaba muitas vezes por
não ser a língua não materna. A leitura conjunta e a discussão do livro
pode ser um instrumento fundamental para que os jovens ganhem
maior fluência com língua e tenham contacto com autores clássicos, mas também contemporâneos
da literatura portuguesa. É desta
forma que as bibliotecas que existem por vezes nas associações
podem deixar de ser apenas uma
colecção de livros para darem origem a comunidades de leitores.

Sabias que 65% a 85% dos gatos brancos
com olhos azuis são completamente surdos?

pampanantes-ou-vice-versa, quais
os malefícios do McDonalds, esvoaço sobre os perigos escondidos
das dietas miraculosas, folheio histórias desconchavadas que rezam
mais ou menos assim “esta mulher
foi a uma casa de banho numa estação de gasolina e não imaginas o
que encontrou!” e tu vais e clicas
porque a curiosidade matou o
gato e o que encontras na janela
virtual é um relato mal parido
sobre pouca higiene num restaurante na Florida ou sobre um ataque de formigas desvairadas em
Surrey ou então sobre um maneta
que ﬁcou bloqueado na WC em
Melbourne, nas versões mais hard
core, esbarras sempre com o horror do bebé abandonado na ﬂoresta ou da criança desnutrida em
Champagne e zangas-te, porque
não paras tu de clicar, mas logo te
chama a atenção outro título , tipo
“porque não devemos rir durante
o dia” e os teus olhos não querem
ler mas lêem, mais um chorrilho

de asneiras, muitas vezes escritas
num português tão sofrível que
não caberia dentro das novas regras do AO, sobre os músculos do
rosto e a ligação entre o riso, as
rugas e a exposição ao sol, mas
nesse campo, até podes dar as cartas que quiseres, pois primo, não
tens sol por aqui e, secundo,
quando te ris, ris em casa, que é
para não dares nas vistas e não
acharem que não andas bem, pois
se o mundo está tão doido, tão
sem norte, tão sem valores
(zzzzzzzzzz…..!), que motivo hásde ter tu para rir, dir-te-ão, mas é
que tu amas a vida e a diversidade
humana e quanto mais desnorteadas as pessoas, mais tu tens motivos para rir, o absurdo fascina-te e
se pudesses passavas o dia a apanhar momentos do dito, mas
como tens de trabalhar e pagar a
renda como toda a gente, vais-te
acomodando ao ritmo diário da
disciplina do trabalhador por
conta de outrem, aprendes lenta-

mente a fazer as caretas que deves,
não vão descobrir que nos teus
momentos livres te ris e gozas,
que há poucos prazeres iguais na
vida, o riso é a grande arma humana da lucidez, há que rir e conseguir apanhar a nuvem de humor
que passa mesmo nos momentos
mais negros e mais insólitos, ainda
esta semana aprendi mais um aforismo do meu país de acolhimento, que traduzido mais ou
menos livremente, dá uma coisa
do género “como um golo de água
numa curva” (wie ein schluck Wasser in der Kurve) para descrever o
estado de letargia dominical que
afecta tanto por estas bandas, em
que o sujeito(a) literalmente se espoja no sofá, enrola-se em cobertores e vê ﬁlmes, muitos ﬁlmes, ou
muita televisão, porque está frio,
está vento, está cinzento e não
tem pachorra para ir por aí correr
a assustar criancinhas e animais de
estimação e por isso, ﬁca em casa,
o corpo meio dobrado e mole – lá

está, como um golo de água – deslizando numa curva – neste caso,
o sofá Ektorp do IKEA – e quando
te levantas para pelo menos dizeres que foste dar uma volta, vais
em passo estugado e empreendedor até à esquina, começa a cair
uma bátega de água como se não
houvesse amanhã e resignas-te,
corres para casa outra vez. Como
já leste os jornais todos do dia, papaste dois ﬁlmes e um livro, ﬁzeste
o almoço, aspiraste, arrumaste papéis, tomaste o teu Kaffee &
Kuche, ligaste para Portugal –
onde não te atendem, está tudo na
rua, a conversar, passear ou a almoçar ao sol – dormiste a sesta,
enﬁm, percorreste todos os passos
que podias do dia, só te resta… e
lá vais tu facebookear. Esbarras
com a frase do dia: “sabias que
65% a 85% dos gatos brancos com
olhos azuis são completamente
surdos?”. Aceita, em paz, sem dor
nem revelia: o facebook é o passatempo do século.
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Malas Feitas
Miguel Syzmanski

Estamos sentados os dois,
um à frente do outro como
velhos amigos, a começar o
almoço no restaurante de
uma rua castiça de Lisboa,
entre nós só uma pequena
mesa de toalha colorida, dois
pratos, azeitonas e um jarro
de vinho tinto.
a realidade, acabei de
conhecer o diplomata e
de lhe apertar a mão
pela primeira vez cinco
minutos antes em frente ao café,
no meio do parque verdejante do
Campo Mártires da Pátria, ladeado
pela velha faculdade de Medicina,
o Goethe Institut, a Embaixada da
Alemanha e, do lado mais pobre,
casas com roupa pendurada a
secar nas janelas como bandeirinhas num velho navio.
Depois de uma breve hesitação,
aceitara dias antes o convite do diplomata da Embaixada da Alemanha para irmos almoçar. O motivo
que referiu para me convidar, no email que enviou para a redacção
do diário sedeado em Berlim, des-

N

“O Cantinho da Amizade”

pertou a minha curiosidade. Queria “agradecer-me pessoalmente”
por uma crónica que publicara
uma semana antes no diário alemão TAZ, onde duas vezes por mês
publico pequenos textos sob o titulo “Zu Hause bei Fremden” (Em
Casa com Estranhos). Sugeriu o restaurante por SMS e eu confirmei.
Fizemos um brinde. O diplomata, robusto e compacto, com
cara de quem nasceu no campo e
foi para a cidade, sorri um sorriso
de quem também sabe o que é sofrer, sem se perceber se por dores
da alma ou do corpo. À noite cantase Fado no “Cantinho da Amizade,
leio num cartaz afixado na parede.
Na minha última crónica para o
TAZ tinha escrito sobre uma conferência em Lisboa no início de
Março com o ministro de Estado
para a Europa do governo Merkel,
um senhor de nome Michael Roth
pertencente ao SPD.
O ministro alemão, 45 anos de
idade e desde os 28 deputado do
Bundestag, viera a Lisboa para “dialogar com jovens portugueses”,
como dizia o comunicado de imprensa do evento. Eu, como jorna-

lista e correspondente na capital
portuguesa, tinha sido previamente
contactado pela organização (um
think tank de Berlim ligado aus
Auswärtiges Amt, o ministério dos
Negócios Estrangeiros de Berlim)
para sugerir nomes de participantes nos workshops e na conferência
com o ministro. Como há dias em
que ainda acordo a acreditar na humanidade em geral, e na política
por arrasto, momentos de ingenuidade, achaques felizmente passageiros, fiquei feliz por alguém no
governo de Berlim querer conhecer e dialogar com jovens portugueses. Sugeri nomes de pessoas com
projecção pública, com ideias próprias, de todos os quadrantes, sem
ligações a partidos ou sindicatos.
Não deveria ter ficado tão admirado como fiquei com o baixíssimo
nível da intervenção do ministro.
A apresentação dos “work
shops” fora feita imediatamente
antes do discurso do ministro por
jovens que falavam e apresentavam
as sua ideias inócuas como alunos
do ensino secundário com receio
de decepcionar o professor.
O diálogo entre os jovens por-

tugueses e o ministro alemão foi
nulo. Todo o evento “Diálogo
sobre a Europa” entre o jovem ministro, velho como uma raposa, e
os jovens do país do Sul da Europa
em crise não passou de uma caricata operação de marketing, vazia,
sem substância, espírito ou conteúdo além de frases feitas decalcadas de outros discursos.
Quando o ministro acrescentou
algumas banalidades sobre a crise
dos refugiados na Europa, repetiu
várias vezes que o assunto exigia
uma mais célere “solução final” (no
contexto entendia-se que se referiase à decisão dos processos de
asilo). Ainda lhe dei desconto: a
falar em inglês poderia estar-lhe a
escapar a conotação nazi do termo
“final solution”/ “Endlösung”, que
na actualidade não cai particularmente bem no discurso de um ministro de Berlim.
Próximo do final do evento,
ainda ao ministro gesticulava de pé
como um guarda sinaleiro, passoume repentinamente o ataque de ingenuidade. Tal era o vazio de
conteúdo, de diálogo e de empatia
que se fez luz e fique curado do

meu episódio de credulidade. Toda
aquela encenação fora meticulosamente organizada e financiada para
aquele político de carreira poder
publicar no site do ministério e nos
jornais meia dúzia de fotografias
em pose “ministro dialoga com jovens da Europa do Sul”.
Deixei passar três semanas até
escrever sobre a risível prestação
do ministro em Lisboa na minha
crónica no TAZ, que desencadeou
o almoço com o diplomata . “Toda
a gente na Embaixada” teria concordado comigo, diz-me ele, que o ministro só viera a a Lisboa (já tinha
ido a Atenas, brevemente irá a Madrid) para conseguir alguns cromos coloridos para o seu álbum de
vaidades, tal como eu escrevera,
disse-me ainda durante os aperitivos. Saí do almoço com a sensação
de dever cumprido.
A vida é assim, às vezes acreditamos que no mundo existe
mesmo um “Cantinho da Amizade”.
Mas como a terra não é plana,
temos sempre que admitir a hipótese, de o almoço ter sido marcado
por ordem do ministro para preencher os brancos na minha “ficha”.

oxaláEditora
Autores da Diáspora

Está a pensar ESCREVER UM LIVRO?
Fale connosco
Se deseja ver o seu manuscrito publicado poderá enviá-lo para a Oxalá Editora, Autores da Diáspora especializada
na publicação de autores lusófonos espalhados pelo mundo.
Em 15 dias daremos uma resposta sobre a publicação do seu livro, quer seja romance, poesia, autobiografia, contos,
etc..
Juntamente com o original o Autor deverá enviar a morada e o número de telefone. 0049 (0)231 - 83 90 466
Oxala editora
Burgholzstr.43
Os originais propostos a edição deverão ser enviados para o e-mail: oxalaeditora@hotmail.com
D- 44145 Dortmund
www.oxalaeditora.de
Germany

16

PORTUGAL POST Nº 263 • Maio 2016

Informação
Social

Abílio Ferreira
info@portugalpost.de

Medidas de apoio à família e natalidade.
Perguntas Licença parental (Elternzeit), subsídio parental
frequentes (Elterngeld), subsídio parental extra (Elterngeld Plus)
Na edição do PP de outubro de
2015 foi abordada ao de leve a ﬂexibilização da licença e da prestação parental na modalidade
“prestação parental extra (Elterngeld Plus), aplicável a pais cujos ﬁlhos tenham nascido a partir de 1
de julho de 2015. Convém agora
explicitar mais profundamente as
medidas em vigor neste âmbito
desde janeiro de 2007, com as alterações introduzidas desde então.
Regime jurídico
Esta matéria encontra-se regulamentadas na lei federal sobre a
prestação e a licença parentais
“Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, (BEEG)”, de 5 de dezembro
de 2006, modiﬁcada pela última
vez em 27 de janeiro de 2015. As
medidas visam facilitar ao pai ou à
mãe a decisão de interromper ou
de reduzir temporariamente a sua
atividade remunerada para poderem dedicar mais tempo aos ﬁlhos.
O que é a prestação parental
básica?
Trata-se de um subsídio atribuído à
mãe e ao pai se ﬁcarem em casa a
cuidar dos ﬁlhos durante os primei-

ros 14 meses a seguir ao nascimento e, por esse motivo, não
exercem qualquer atividade remunerada ou trabalham apenas a
tempo parcial, não ultrapassando
30 horas semanais.
Na sua forma clássica, a duração
máxima da prestação é de 12
meses se for unicamente a mãe ou
o pai a cuidar do ﬁlho. Se ambos
os progenitores tomarem essa
opção, um deles beneﬁciará desta
prestação durante 12 meses, no
máximo, e o outro durante 2
meses, no mínimo. Ou seja, a prestação pode ser concedida durante
os 14 meses a seguir ao nascimento.
Os pais podem repartir entre eles
os 14 meses disponíveis, como melhor entenderem.
Este período de 14 meses aplica-se
também às famílias monoparentais.
Pressupostos para atribuição
A atribuição da prestação parental
é independente da circunstância
de o pai ou a mãe requerentes
terem trabalhado ou não no período anterior ao parto. Pode ser
atribuída a funcionários públicos,
a trabalhadores por conta de ouPUB

Agência funerária
W. Fernandes

Serviço 24h
Tel. 0231 - 2253926
0172 - 2320993

Trasladação para Portugal a partir de 3.500 €
Tratamos de toda a documentação.

trem, a trabalhadores por conta
própria, a desempregados, a donas
de casa ou a homens que se ocupem das tarefas domésticas.
Têm direito à prestação parental
(básica e extra) as mães e os pais
que
* cuidem e eduquem os ﬁlhos
após o nascimento;
* não trabalhem mais de 30
horas por semana (para efeito
desta lei, uma atividade proﬁssional durante mais de 30
horas por semana é considerada trabalho a tempo inteiro e
não confere direito ao subsídio
parental);
* vivam com os seus ﬁlhos no
mesmo agregado familiar e
* tenham o domicílio ou a residência permanente na Alemanha.
Além dos progenitores (naturais e
adotivos) podem beneﬁciar desta
prestação, em casos excecionais, familiares em terceiro grau, tais
como avós ou irmãos.
Montante do subsídio parental
O valor da compensação ﬁnanceira
do vencimento perdido (nas modalidades básica e extra) rege-se pela
remuneração mensal líquida disponível auferida antes do parto por
quem cuida do ﬁlho. Este montante não é idêntico ao valor líquido constante das folhas de
salário.
Para trabalhadores por conta própria, baseia-se nos rendimentos auferidos pelo beneﬁciário no ano
anterior ao nascimento da criança.
O montante desse apoio ﬁnanceiro
estatal encontra-se escalonado da
seguinte forma:
* 65% do salário líquido se este
for de 1240 euros ou superior.
* 66% do salário líquido se este
for de 1220 euros.
* 67% do salário líquido se os

salários estiverem compreendidos entre 1000 e 1200 euros
* Para remunerações inferiores
a 1.000 euros, a percentagem
vai aumentando gradualmente
entre 67% e 100%.
A importância mínima é de 300, a
máxima é de 1.800 euros por mês.
Quem não estava a trabalhar antes
do parto recebe o valor mínimo de
300 euros.
Subsídio parental extra –
„Elterngeld Plus “
Esta modalidade do subsídio parental destina-se mais a progenitores de ﬁlhos nascidos a partir de 1
de julho de 2015 e que pretendem
combinar a licença parental com
trabalho a tempo parcial.
Trabalho a tempo parcial signiﬁca,
neste âmbito, que só podem trabalhar até 30 horas por semana.
Nesse caso, além do salário auferido pelo trabalho a tempo parcial,
têm direito adicionalmente à prestação parental extra, da qual
podem beneﬁciar durante 2 anos.
O valor do subsídio é calculado da
mesma forma que o subsídio parental básico. No entanto, não
pode ultrapassar a metade da prestação a que os pais teriam direito
se não trabalhassem a tempo parcial após o nascimento da criança.
Em contrapartida, é pago durante
o dobro do tempo. Desta forma,
um mês de subsídio parental básico equivale a 2 meses de subsídio

parental extra.
Boniﬁcação e outras caraterísticas da prestação parental plus
Os progenitores que optem por
trabalhar ao mesmo tempo, entre
25 e 30 horas semanais, durante 4
meses seguidos, receberão uma
boniﬁcação individual (Partnerschaftsbonus), que consiste em 4
meses adicionais da prestação parental plus. Deste modo, o período
total da concessão deste benefício
pode chegar aos 28 meses.
Outra caraterística introduzida
com a modalidade “plus” é a possibilidade de os pais poderem tirar
2 dos 3 anos de licença parental
mais tarde quando os ﬁlhos tiverem entre 3 e 8 anos de idade. Permite-lhes acompanhar mais
intensivamente os ﬁlhos nas ocasiões em que mais necessitem,
como por exemplo, na altura de ingressarem na escola.
Licença parental – condições da
concessão
Podem usufruir da licença parental, também conhecida por férias
para educação (Erziehungsurlaub),
as mães e os pais que se encontrem
numa relação laboral. É um direito
consagrado na lei. A pretensão não
pode ser recusada pelo empregador.
O trabalhador que pretenda gozar

PUB
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Informação Jurídica
DIREITO DA FAMILIA E SUCESSÕES
REGULAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA EM MATÉRIA SUCESSÓRIA
Michaela Ferreira
dos Santos

sórios praticados em momento anterior ao dia 17 de agosto de 2015,
desde que respeitadas as condições
previstas no mesmo.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO
REGULAMENTO

No dia 4 de julho de 2012 foi aprovado, pelo Parlamento Europeu e pelo
Conselho, o Regulamento (UE) n.º
650/2012, relativo à competência, à lei
aplicável, ao reconhecimento e execução das decisões, à aceitação e execução de atos autênticos em matéria de
sucessões, e ainda à criação de um Certificado Sucessório Europeu. O presente regulamento diz respeito à
matéria de sucessões das pessoas falecidas a partir de 17 de agosto de 2015
(inclusive) salvaguardando, no entanto, a validade das disposições por
morte ou escolha de lei feita pelo falecido, nomeadamente por via de testamento, se feitas antes dessa data.
Assim, em termos de aplicação
temporal e disposições transitórias, importará sublinhar que este regulamento
decidiu
igualmente
salvaguardar a validade de atos suces-

Regra geral
O Regulamento introduz, como único
fator de conexão, a lei da última residência habitual do falecido, com vista
a designar tanto o foro competente
para decidir da integralidade da sucessão, como a lei aplicável a uma sucessão.
Tomando em consideração o acima referido, em termos de competência internacional, deverá atender-se às
seguintes disposições legais do citado
regulamento:
Art. 4.º “São competentes para decidir
do conjunto da sucessão os órgãos jurisdicionais do Estado-Membro em
que o falecido tinha a sua residência
habitual no momento do óbito”, bem
como o Art. 5.º (Acordo de eleição de
foro), artigo 6.º (declaração de incompetência no caso de uma escolha de
lei) e artigo 22.º (escolha de lei).

No que concerne à lei aplicável, por
sua vez, deverá considerar-se o n.º 1,
do artigo 21.º, o qual determina que:
“Salvo disposição em contrário do presente regulamento, a lei aplicável ao
conjunto da sucessão é a lei do Estado
onde o falecido tinha residência habitual no momento do óbito”.
Acresce, ainda, que segundo o artigo
20.º do mencionado Regulamento:
“É aplicável a lei designada pelo presente regulamento, mesmo que não
seja a lei de um Estado-Membro”.
Escolha da Lei
Como acima referido, a regra geral deﬁnida pelo regulamento é a da residência habitual do falecido à data do
óbito, salvo se a pessoa tiver escolhido
a lei de que é nacional para regular
toda a sua sucessão. Quanto à escolha
da lei aplicável, diz-nos o n.º 1, do artigo 22.º, do regulamento que:
“Uma pessoa pode escolher como lei
para regular toda a sua sucessão a lei
do Estado de que é nacional no momento em que faz a escolha ou no momento do óbito. Uma pessoa com
nacionalidade múltipla pode escolher
a lei de qualquer dos Estados de que

é nacional no momento em que faz a
escolha.”
Tal disposição testamentária (por
exemplo) de um cidadão portugues,
residente na Alemanha com bens móveis e imóveis na Alemanha e em Portugal poderá ser nos seguintes termos:
“Que escolho, ao abrigo do Regulamento n.º 650/2012 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 4 de julho
de 2012, a lei da minha nacionalidade
(portuguesa) como a lei aplicável à
minha sucessão, bem como escolho a
competência dos tribunais portugueses para os mesmos efeitos.”
CONCLUSÃO: PLANEAMENTO
SUCESSÓRIO
Em face do acima exposto, reclama-se,
nos dias de hoje, por uma cultura de
planeamento sucessório, tomando em
consideração a gama alargada de legislação interna e internacional e a livre
circulação de pessoas.
Em determinados casos, poderá ser
complexo determinar a residência habitual do falecido por razões proﬁssionais ou económicas, tenha ido viver
para o estrangeiro a ﬁm daí trabalhar,

por vezes por um longo período, mas
tenha mantido uma relação estreita e
estável com o seu Estado de origem. A
este respeito, imagine-se o número
signiﬁcativo de Portugueses que emigraram para outros Estados-membros
ou Estados terceiros. Nestes casos, teremos de atender em que termos se
encontram a trabalhar no estrangeiro,
com que frequência regressam a Portugal, se dispõem de bens em Portugal
e no País onde trabalham, se trabalham no estrangeiro mas investem e
adquirem bens em Portugal, etc.
Entendemos que está na hora de não
ter receio em abordar a “nossa morte”,
organizando com tempo e antecipadamente a sua sucessão, de forma informada e principalmente de modo a
evitar situações juridicamente complexas e legados conﬂituosos para os nossos herdeiros.
Rechtsanwälte Ferreira & Lang
Michaela Ferreira dos Santos
Wilhelmstr. 22, 53111 Bonn
Tel. (0049)-228-94747180
Fax (0049)-228-94744684
e-Mail: ferreira@ferreira-lang.de

Medidas de apoio à família e natalidade.
Licença parental (Elternzeit), subsídio parental (Elterngeld), subsídio parental extra (Elterngeld Plus)
uma licença parental tem obrigação de informar a entidade
patronal com determinada antecedência. Deve fazê-lo, por escrito,
observando o prazo de 7 semanas
antes do início da licença. Desta
forma, se a mãe pretender tirar a
licença logo a seguir ao período
de proteção na maternidade (8 semanas após o parto), deve fazê-lo
durante a 1.ª semana a seguir ao
nascimento do bebé. Se o pai quiser beneﬁciar da licença logo a seguir ao nascimento da criança,
deve informar o empregador 7 semanas antes da data prevista para
o parto.
Os pais podem dividir entre eles o
período de licença, podem trabalhar até 30 horas por semana ou
podem simplesmente ﬁcar em
casa durante o respetivo período
da licença, sem receber qualquer
remuneração da entidade patronal. Terminada a licença podem
regressar ao emprego.
As alterações ultimamente intro-

duzidas permitem maior ﬂexibilidade da licença parental. Há que
distinguir estas duas situações:
* Filhos nascidos até 30 de
junho de 2015: o pai ou a mãe
podem repartir a licença de 3
anos por dois períodos. Não é
necessário o consentimento da
entidade patronal até a criança
completar 3 anos de idade. Se
o empregador estiver de
acordo, pais e mães podem
prescindir de 12 meses de licença nos 3 anos iniciais e usufruir desse período mais tarde,
até a criança completar 8 anos
de idade.
* Filhos nascidos a partir de 1
de julho de 2015: os pais
podem repartir a licença por 3
períodos. Além disso, podem
optar por tirar até 2 anos da licença entre o 3.º e o 8.º anos
de vida da criança. Para tal, não
é necessário o consentimento
da entidade patronal. No entanto, devem comunicar essa

intenção ao empregador com
13 semanas de antecedência. O
empregador só pode recusar
alegando razões urgentes de
ordem operacional.

Ferramentas online úteis
Antes de requerer o subsídio parental os pais devem ponderar durante quantos meses tencionam
suspender por completo a ativi-

dade laboral após o nascimento.
Esse será o período de atribuição
de subsídio parental normal. Os
messes em que passam a trabalhar
a tempo parcial no primeiro ano
após o nascimento corresponderão ao período de atribuição de
subsídio parental extra.
A legislação permite aos beneﬁciários combinar entre “Elterngeld”,
“Elterngeld Plus” e “Partnerschaftsbonus”. Informações pormenoriza-

das estão disponíveis no portal
www.familien-wegweiser.de. Ali
pode recorrer-se à ajuda de algumas ferramentas. Um planeador
do subsídio parental (Elterngeldplaner) permite, por exemplo, calcular o montante do subsídio
parental extra em combinação
com o subsídio parental clássico.
Outra das ferramentas online é um
simulador do cálculo do subsídio
a atribuir (Elterngeldrechner).
PUB
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FADO
A MAIOR ANTOLOGIA DE
FADO DE SEMPRE
COM 100 FADOS EM 4CD
COM LIVRO

Domadora de Camaleões
Livro de Crónicas
Helena Ferro de Gouveia
Preço: € 12,50

Preço: € 22.00
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. 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
.

A vida numa mala
Editor: Oxalá Editora
Preço: € 14.90
Entrevistas a portugueses
e turcos que emigraram
nos anos 60 para a Alema‐
nha; uma viagem às raízes
do milionésimo trabalha‐
dor estrangeiro a chegar à
Alemanha, Armando Ro‐
drigues de Sá

Capa dura com 144 páginas.

Preço: € 20.00
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”.

A Noite Não é Eterna
de Ana Cristina Silva
Páginas: 200
Preço: 22,00 €

Preencha de modo legível o seu cupão de encomenda envie-o para a morada do jornal. Pagamento: se preferir, pode pagar por débito na sua
conta bancária. Pode também receber a sua encomenda à cobrança contra uma taxa que varia entre os € 4 e os € 7 (para encomendas que ultrapassem os dois quilos) que é acrescida ao valor da sua encomenda.
Não se aceitam devoluções.
NOTA
No preço em alguns livos já estão incluídos os custos
de portes de correio nas encomendas pagas por débito
(Lastschriftverfahren) e IVA

PORTUGAL POST SHOP
Burgholzstr. 43
44145 Dortmund

Tel.: 0231 - 83 90 289
Email: correio@free.de

berhard Fedtke é desde
2011 Professor Convi‐
dado da Universidade do
Minho Braga. A escrita foi
sempre uma das suas
áreas de interesse, tendo
cerca de 120 publicações
de carácter jornalístico ou
ﬁcções em revistas. Tem
vinte livros publicados na
área de Direito e Econo‐
mia, cinco deles em co‐au‐
toria. . Desde 2014 tem
residência permanente em
Portugal, na Encosta da
Caniçada.

TESOURO DAS
COZINHEIRAS
Mais de 2000 receitas,
850 páginas
Preço: € 70
(despacho incluído)
É livro de cozinha mais vendido em
Portugal. Pela sua clareza, simplici‐
dade e variedade constitui um pre‐
cioso auxiliar na elaboração das
suas ementas diárias. Aqui encon‐
trará garantidamente todas as re‐
ceitas e todas as sugestões que
procura. A variedade, o rigor e a apresentação cuidada fazem
desta obra uma referência incontornável e indispensável em
todas as cozinhas.

A noite não é eterna” é um livro sobre a
dor de uma mãe e a sua força, passado na
Roménia na época de Ceausescu, onde a
proibição do aborto e a escassez de ali‐
mentos levava à proliferação de orfanatos
com terríveis condições. Seguindo as
orientações do Presidente para a criação
de um exército no qual os soldados são
treinados desde crianças, Paul, um ambi‐
cioso funcionário do partido, decide levar
de casa o filho de três anos e entregá‐lo aos
cuidados do Estado.

FORMAS DE PAGAMENTO

Caminhada
Um Alemão em Portugal
Eberhard Fedtke
Preço: €12.90

Amália Rodrigues
Livro + 4 CD (100 fados)

Número de Páginas: 156

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?

«Mãe, atravessas a vida e a morte
como a verdade atravessa o tempo,
como os nomes atravessam aquilo
que nomeiam.» Numa perspetiva in‐
teiramente nova, Em Teu Ventre
apresenta o retrato de um dos episó‐
dios mais marcantes do século XX
português: as aparições de Nossa Se‐
nhora a três crianças, entre maio e
outubro de 1917.

Livro + 4 CD Capa dura com 144 págs.

A curiosidade é como uma
fera que temos no peito.
Basta às vezes uma pe‐
quena centelha para correr‐
mos atrás.
Casei com a proﬁssão certa,
o jornalismo, aquela quem
tem ao leme a curiosidade.”

Aprenda a Viver Sem
Stress
Páginas: 100
Preço: € 15.00

EM TEU VENTRE
de José Luís Peixoto
Páginas: 168
Preço: € 22.00

Name /Nome

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Portugal Post, EINMALIG EINE ZAHLUNG von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen

Straße Nr / Rua
PLZ /Cód. Postal

Gläubiger-Identifikationsnummer DE10ZZZ00000721760
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT.

Ort / Cidade

__________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

Telefone
Ort. Datum. Unterschrift / Data e assinatura

________________________________________

NOTA DE ENCOMENDA

Título/s

Preço

|_________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)
D E ________________________________________
IBAN

Queiram enviar a minha encomenda à cobrança
Queiram debitar na minha conta o valor da encomenda

__________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

#

Ler +
Português
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Em colaboração com o Governo Federal Alemão
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: editorial@portugalpost.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
competentes.

Perguntas e respostas sobre formação profissional
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: editorial@portugalpost.de ou por correio ou fax:
0231-8390289

O meu filho está no penúltimo ano da escola secundária e ainda
não pensou no que vai fazer a seguir à escola. Qual é o seu conselho?
O seu ﬁlho comporta-se como muitos outros jovens que não conseguem imaginar que, o mais tardar no ano seguinte, terão de tomar
uma decisão.
Agora ele deve tentar encontrar pelo menos uma direcção aproximada
do que gostaria de fazer a seguir à escola. Como muitos outros alunos
que saem da escola, o seu ﬁlho ainda quer ganhar tempo e tenta por
isso adiar uma decisão concreta.
No entanto, agora é o momento certo para ele fazer uma marcação na
orientação proﬁssional do serviço de emprego (Berufsberatung der
Agentur für Arbeit) e se deixar aconselhar. Para o seu ﬁlho é muito importante encontrar a orientação proﬁssional certa.
Por princípio é sempre melhor a candidatura a um curso superior
a seguir à conclusão do nível de aptidão ao ensino superior (Abitur)?
Não, isso depende sempre do seu objectivo proﬁssional e também de
poder aplicar correctamente o seu perﬁl de desempenho. Aproveite
por isso a consultoria no âmbito de proﬁssões e cursos superiores do
serviço de emprego (Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit). O contacto é possível através da sua escola ou pessoalmente no
seu serviço de emprego e também telefonicamente para o registo na
orientação proﬁssional através do número 0800/4555500 (gratuito).
A seguir à minha conclusão do nível de aptidão ao ensino superior
(Abitur) tenho possibilidades de encontrar uma vaga de formação como produtor de cerveja e malte?
Em todos os estados federais há muito poucas ofertas de formação
para esta proﬁssão.
Apresse-se a fazer uma marcação na orientação proﬁssional do serviço
de emprego (Berufsberatung der Agentur für Arbeit) responsável por
si, que também o poderá apoiar se houver necessidade de apresentar
uma candidatura inter-regional. As empresas esperam notas boas em
matemática, química e física. Considere também possibilidades de for-

mação alternativas, como técnico químico ou técnico de tecnologia alimentar.
A minha filha não recebe remuneração de formação durante a
sua formação escolar. Que apoio pode receber?
A sua ﬁlha pode requerer prestações escolares nos termos da lei federal
alemã para promoção da formação (BAföG) no serviço de promoção da
formação (Amt für Ausbildungsförderung) da cidade ou do distrito competente para o seu caso. Esta prestação de BAföG não tem de ser reembolsada pela sua ﬁlha. Para a concessão de BAföG escolar é considerada
a situação ﬁnanceira da sua ﬁlha e também o rendimento dos pais. A
sua ﬁlha pode informar-se previamente em www.bafoeg-rechner.de.
Que possibilidades de formação complementar tenho a seguir à
conclusão da minha formação como mecatrónico de automóveis?
Uma possibilidade é candidatar-se numa escola de mestres para a formação complementar como mestre de artes e ofícios (Meister im Handwerk). A formação complementar é possível a tempo parcial ou a tempo
inteiro.
Para o ﬁnanciamento dos custos poderia requerer prestações para a
formação de mestre nos termos da lei federal alemã para promoção da
formação (Meister-BAföG). As prestações no âmbito do Meister-BAföG,
que normalmente são concedidas como empréstimo, podem ser usadas
como subsídios para as propinas escolares e para a própria subsistência.
Agora ainda encontro uma vaga de formação como técnica comercial da indústria (Industriekauffrau)?
Em regiões com uma infra-estrutura correspondente já só há vagas de
formação proﬁssional, mas já são poucas, porque as empresas grandes
já editaram os processos de candidatura um ano antes do início da formação. Alternativamente devia considerar uma formação como técnica
de gestão de escritório (Kauffrau für Büromanagement). As pequenas
e médias empresas actualmente ainda oferecem muitas oportunidades
de formação como técnica de gestão de escritório. Também há empresas de artes e ofícios que formam técnicos de gestão de escritório. Para
além da conclusão do nível de 10.º ano de escolaridade (Mittlerer Schulabschluss), as empresas também esperam dos candidatos boas notas
nas disciplinas principais.
Que possibilidades de formação contínua tenho a seguir à conclusão da formação de técnico de gestão de escritório (Kaufmann
für Büromanagement)?
Pode realizar uma formação complementar como técnico especializado
(Fachkaufmann), como técnico comercial de empresas (kaufmännischer
Fachwirt) e mais tarde também como gestor de empresas aprovado
pelo estado (geprüfter Betriebswirt).
A minha formação como electrotécnico, com duração de três anos
e meio, pode ser reduzida devido ao meu nível de aptidão ao ensino superior (Abitur)?
Se a empresa de formação estiver de acordo, o tempo de formação pode
ser reduzido no máximo um ano. Nesse caso a empresa é obrigada a
transmitir os conhecimentos e as competências de modo comprimido

no tempo mais curto. Isso pode ser problemático particularmente em
proﬁssões técnicas.
Além disso, existe a possibilidade de, após a aprovação no exame intercalar com uma nota mínima entre 2 e 2,5, tirar meio ano ao tempo
de formação. No entanto, também neste caso é preciso assegurar que
consiga passar no exame de formação.
Em termos gerais é preciso considerar individualmente o que é conveniente. Aﬁnal, o importante é ﬁcar aprovado no exame ﬁnal com
aproveitamento, se possível com boas notas.
Quem é esperto e obtém boas notas, pode até conseguir uma Bolsa
de Formação Contínua da Promoção de Talentos do Ministério Federal
de Formação e Investigação (Weiterbildungsstipendium der Begabtenförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF)) de no máx. 6.000 €, num período máximo de três anos, para
medidas de promoção proﬁssional.
Que vantagens tenho se me candidatar a um curso superior dual
com formação profissional integrada?
Durante um curso superior dual com formação proﬁssional integrada
não teria o encargo ﬁnanceiro, uma vez que a empresa muitas vezes
paga as propinas do curso superior. Teria à disposição um rendimento
regular que se orienta pela remuneração de formação.
A seguir ao curso superior espera por si um posto de trabalho seguro,
já que normalmente as empresas assumem os estudantes. Uma vez
que se tem pouco tempo disponível para estudar, o curso superior dual
exige um elevado nível de disciplina devido à sua estrutura compacta.
A um curso superior dual precisa de se candidatar um ano antes do
início do curso.
Posso receber um apoio financeiro se a empresa de formação futura se encontrar longe da minha residência?
Sim, se uma viagem diária de ida e de regresso para a/da empresa de
formação não for admissível para si em termos de tempo, é conveniente procurar um alojamento na localidade da empresa. Para isso
pode requerer os custos de alojamento e de viagem de deslocação no
âmbito do subsídio de formação proﬁssional (Berufsausbildungsbeihilfe) na orientação proﬁssional do serviço de emprego (Berufsberatung der Agentur für Arbeit). Para o cálculo do subsídio de formação
proﬁssional são consideradas as suas condições de rendimento e as
dos seus pais. O montante que pode esperar pode ser calculado previamente em www.babrechner.arbeitsagentur.de.
Eu estou a fazer uma formação profissional como cabeleireira e
mudei de empresa de formação.
Exteriormente o meu caderno de relatório já não estava em boas
condições. Também não o preenchi como era de esperar, mas a
empresa de formação anterior assinou-o apesar disso. O que me
aconselha a fazer por causa do caderno de relatório na empresa
nova?
O preenchimento correcto do caderno de relatório é uma condição
prévia para a admissão ao exame.
Por isso, durante o resto da formação na empresa nova deve manter
sem falta o seu caderno em perfeitas condições, tanto exteriormente
como em termos de conteúdo.
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SAIR

ÚTIL
Endereços de postos e antenas consulares
Consulado Geral em Düsseldorf
Friedrichstr. 20
40217 Düsseldorf
mail@cgdus.dgaccp.pt
(0211) 138780
(0211) 323357
Horário de atendimento:
Segunda-feira
08:00 - 16:30
Terça-feira
08:00 - 16:00
Quarta-feira
08:00 - 13:30
Quinta-feira
08:00 - 13:30
Sexta-feira
08:00 - 13:00
Consulado Geral em Hamburgo
Büschstrasse 7 - I
20354 Hamburgo
geral@cgham.dgaccp.pt
(040) 3553484
(040) 35534860
Horário de funcionamento:
Segundas a
Quartas-feiras:
9h às 14h
Quintas-feiras:
9h às 17h
Sextas-feiras:
9h às 13h
Consulado Geral em Estugarda
Königstr. 20
70173 Estugarda
geral@cgstg.dgaccp.pt
(0711) 227396
(0711) 2273989
Horário de atendimento:
Segunda, Terça,
Quinta e Sexta-feira:
8h30 às 13h30
Quarta-feira:
8h30 às 15h30

Secção Consular em Berlim
Zimmerstr. 56, 1º andar
10117 Berlim
sconsular@berlim.dgaccp.pt
(030) 2291388 / (030) 2290011
(030) 2290012
Horário de funcionamento:
Segundas a Sextas-feiras:
9h às 12h30 e das 14h às 16h

Antenas Consulares
Endereços e Hor. de funcionamento
Todas as semanas nos seguintes locais:
Münster
Os Jovens
Hammerstr 371- 48153 Münster
2ªfeira: 08h30-16h30 -3ªfeira: 08h30 -16h00
Osnabrück
Centro Português
Bünderstr. 6 - 49084 Osnabrück
5ªfeira: 08h30 -15h30- 6ªfeira: 08h30-16h00
Atendimento só com marcação prévia
0211-1387826 ou 0211-1387822
Mainz
Missão Católica Portuguesa de Mainz,
Hintere Bleiche 53 - 55116 Mainz,
2ª,3ª.4ª feira das 8:30 às 13:30 horas

Teatro de Rua
1 de Maio – Recklinghausen. Abertura do 70º Ruhrfestspiele
com o Teatro Só "Sómente". Local:Stadtgarten Recklinghausen. http://www.teatro-so.com/

Lissabon. Im Land am Rand Lisboa num país sempre à beira

Fado em Berlim
8 de Maio – Berlim- Concerto com o grupo Trio Fado. Local:
Spiegelsaal in Clärchens Ballhaus, Spiegelsaal in Claerchens
Ballhaus, Auguststr. 24,10117 Berlim. Início: 19h00
Fado em Frankfurt
22 de Maio- Berlim – Concerto com o gripo "Fado-Gerações".
Local: Das Internationale Theater, Hanauer Landstr. 5-7 (ZooPassage), 60314 Frankfurt. Início: 19h00
Apresentação do livro “A vida numa Mala. Armando Rodrigues de Sá e outras Histórias" por Cristina DangerﬁeldVogt e Svenja Länder
24 de Maio - Hamburgo - Centro de Língua Portuguesa, Instituto Camões, Universität Hamburg Institut für Romanistik
Phil 771 Von-Melle-Park 6 20146 Hamburg
Women of the World Festival 2016
24 de Maio – Frankfurt – Concerto com Ana Moura. Local:
Alte Oper Frankfurt, Großer Saal, Opernplatz, 60313 Frankfurt. Inúcio: 20h00

Offenbach
Missão Católica Portuguesa de Offenbach,
Marienstr. 38 - 63069 Offenbach,
5ª e 6ª feira das 8:30 às 13:30 horas
Não é necessária marcação

Conselheiros das Comunidades Portuguesas
na Alemanha
Düsseldorf, Hamburgo, Berlim:
Alfredo Stoffel
Email: alfredo.stoffel@gmx.de
Manuel Machado
Email: machado1964@aol.com

LER

Estugarda:
José Loureiro
Email: joseloureiro@hotmail.de
Nelson Campos
Email:nelson.campos@cdpais.de

Die Autorin des im letzten Jahr erschienenen
wunderbar illustrierten Kochbuchs "Die portugiesische Küche" führt in ihrem neuen Buch
nach Lissabon, das ihr ans Herz gewachsen
ist. In 2010 erschien Alexandra Klobouks erste
und bereits sehr erfolgreiche Veröffentlichung
»Istanbul, mit scharfe Soße?« als Kulturverführer zur Hauptstadt am Bosporus. In der Zwischenzeit hat sich die Illustratorin bis an die
äußersten Westgrenzen Europas, nach Lissabon begeben und auch von dort Erlebnisse,
Eindrücke und Kuriositäten mitgebracht. In
ihrem neuen Buch sind diese in bekannt charmanter und humorvoller Weise und ganz im
Sinne der Kulturvermittlung zu Papier gebracht.geeignet als Geschenk für LissabonLiebhaber, para matar saudades, um einige
Besonderheiten der portugiesischen Sprache
zu lernen...

Alexandra Klobouk
Lissabon. Im Land am Rand Lisboa num país sempre à beira
(portugiesisch-deutsch)
Preço: € 20.00
Ana Moura na Alemanha
21 de Maio - Dortmund – Local: Konzerthaus Dortmund,
Brückstraße 21, 44135 Dortmund. Início 20h00
22 de Maio - Hamburgo – Local: FABRIK Stiftung Barnerstraße 36, 22765 Hamburg. Início: 20h00
28 de Maio – Berlim. Local: Passionskirche, Marheinekeplatz
1, 10961 Berlin. Início: 20h00
Fado em Hanôver
26 de Maio – Hanôver – Concerto com Gisela João e grupo.
Local: Hannover, Pavillon Hannover. Início: 20h00

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

A vida numa mala
Entrevistas a portugueses que emigraram nos anos 60
para a Alemanha;
uma viagem às raízes do milionésimo
trabalhador estrangeiro a chegar à
Alemanha,
Armando Rodrigues
de Sá e depoimentos e entrevistas a novos
emigrantes e a “viajantes” que tinham razões
diferentes, mas destinos comuns, tudo isto,
e muito mais, cabe no livro “A Vida Numa
Mala” da Autoria de Dangerﬁeld-Vogt e Svenja
Länder recentemente editado pela Oxalá Editora. A vida numa mala
Número de Páginas: 156
Preço: € 14.90
Encomendas ao Portugal Post Shop
Tel.: 0231-83 90 289
Email: portugalpost@free.de
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Nunca é tarde para aprender
Caros,
Vou contar minha história, ou
melhor, uma das muitas histórias
nesta minha vida de 50 anos de
vida, feitos não vai muito tempo.
Em primeiro, devo avisar que
sou um homem muito, mas muito
sensível no que diz respeito às senhoras. Se há homem que compreende o que vai no âmago das
mulheres, esse homem sou eu. A
minha máxima é: as mulheres
devem ser mais compreendidas do
que amadas.
E explico porquê.
Tenho ao longo da minha vida
de adulto conhecido muitas mulheres. Fui casado 3 vezes e vivi debaixo do mesmo tecto com sete
mulheres, mas vivo há alguns anos
sozinho. Devo confessar que
quando era casado, algumas vezes,
tinha duas simultaneamente, discretamente, está bem de ver.
Tive o cuidado ou a sorte de
não ter filhos, o que me dava liberdade para os meus devaneios, para
as minha conquistas e tempo para
dar atenção às senhoras com quem

eu andava.
Mesmo quando casado, ocasiões houve em que tive de arranjar
explicações para convencer as esposas que as minhas noites fora de
casa se deviam à profissão que
exerço.
Mas que profissão exerço eu?
Deve ser uma interrogação que os
senhores aí no jornal devem estar
a fazer neste momento.
Ora bem, sou gerente de um
supermercado aqui no sul da Alemanha. Gosto do meu trabalho e,
contrariamente ao que seria suposto, respeito muito as senhoras
que trabalham comigo ou sob a
minha responsabilidade. Em ambiente de trabalho, as minhas conquistas fazem-se entre as clientes,
mas sem querer, juro que elas
acontecem por acaso. Quando dou
por ela estou nos braços de uma senhora que faz, habitualmente, compras no supermercado. Todas, ou
quase todas, são casadas. A maior
parte não quer iniciar nenhuma relação. Muitas vezes acontece que
depois passo por elas no supermer-

r Palavras cruzadas |||

cado como se fossem – e são –
clientes como todas as outras.
Devo, no entanto, sublinhar que as
conquistas que faço acontecem
fora do ambiente de trabalho e que
o meu profissionalismo e as minhas responsabilidades são para
mim coisas sagradas.
Mas vamos à minha história.
Num dia de Janeiro deste ano
um enorme nevão impediu-me de
me deslocar para o trabalho de
comboio, como habitualmente
faço. As linhas ficaram soterradas
na neve e os habituais passageiros
tiveram de ficar em casa. O que, no
meu caso, era impensável. A minha
presença no supermercado naquele dia era imprescindível. De
modo que tive de arranjar uma alternativa. Tirei o meu carro da garagem e pus-me ao caminho pelas
estradas nacionais em direcção ao
meu posto trabalho.
Conduzia devagar. As estradas
estavam atulhadas de neve e muito
dificilmente se conseguia controlar
o carro. Às páginas tantas, ao virar
numa curva, vi um umatomóvel pa-

Por: Paulo Freixinho
HORIZONTAIS: 1 - Distinção. Pequeno
vaso sem asa, pelo qual se bebe. 2 - Observar secretamente. Luz da Lua. 3 Aperta com nó. Caixa de madeira, revestida de couro cru e com tampa convexa.
Mulher celibatária (popular). 4 - Que
tem grande extensão no sentido oposto
ao do comprimento. Possuir. 5 - Grande
massa de água salgada. Feliz, afortunado. 6 - Armada Portuguesa (sigla).
Deixa só. Érbio (s.q.). 7 - Atrair por captação. Popular (abrev.). 8 - Lista. Espiolhar. 9 - Altar. Nome feminino. Raiva. 10
– Diz em voz alta o que alguém escreverá. Impedir. 11 - Verbal. Austero.
VERTICAIS: 1 - Que não é imaginário.
Pechincha (fam.). 2 - Gravura. Gracejar.
3 - Limalha. Metal branco e precioso. 4
– Recitei. Berro. Alumínio (s.q.). 5 Ponta de terra que entra pelo mar. Qualquer compartimento. 6 - Época. Sofrimento. Preﬁxo (separação). 7 - Que
serve para alguma coisa. Pavimento de
uma casa, inferior ao nível da rua. 8 Centilitro (abrev.). Jornada. Quatro em
numeração romana. 9 - Que não é o
mesmo. Inﬂamação do ouvido. 10 - Progenitor. Pôr de lado. 11 - Pregador.
Pouco frequente.

rado no meio da estrada. Apesar de
ter accionado os travões não consegui dominar o meu carro e embati contra o carro que se
encontrava à minha frente. Preparei-me para o embate, pensando
que o cinto me protegeria completamente, mas o facto é que bati
com a cabeça contra a parte lateral
do carro e perdi os sentidos.
Quando recuperei a consciência, encontrava-me num hospital
com sinais de ter sofrido danos
que me ligavam a uma máquina
que não percebi para que servia.
No quarto do hospital estava ainda
um outro doente que olhava fixamente para o tecto e parecia não
se interessar pela minha presença.
Premi o botão para chamar a enfermeira. Queria saber o que tinha e
se podia ir para casa porque pensei
não ser nada de grave. Disse-me a
enfermeira, com todo a gentileza
do mundo que só o médico poderia dizer o que eu tinha e se poderia ir para casa. Esperei pelo
médico cerca de duas horas, enquanto isso a enfermeira, que me
olhava com um olhar de mel e
muito atrevido, trocava as bisnagas
da infusão que estava a levar. Pensava, sinceramente, que não tinha
nada, ou que seria qualquer coisa
passageira.
Recebi, então, a visita de um
médico – um rapaz novo muito senhor de si e com o ar de quem
sabia o que fazia – e perguntou-me
como me sentia. Bem, disse-lhe eu.
“Pois, vamos ter de o manter por cá
três ou quatro dias até termos as

A Noite Não é Eterna
de Ana Cristina Silva
Páginas: 200
Preço: 22,00 €
A noite não é eterna” é um livro
sobre a dor de uma mãe e a sua
força, passado na Roménia na época
de Ceausescu, onde a proibição do
aborto e a escassez de alimentos le‐
vava à proliferação de orfanatos
com terríveis condições. Seguindo
as orientações do Presidente para a
criação de um exército no qual os
soldados são treinados desde crian‐
ças, Paul, um ambicioso funcionário
do partido, decide levar de casa o
filho de três anos e entregá‐lo aos
cuidados do Estado.
Encomenda: ver página 18

análises concluídas”. Pedi para esperar em casa. Afinal, o acidente
não tinha sido nada de espectacular. Fui informado que a minha permanência ali nada tinha a ver com
o acidente cujas consequências tinham sido irrelevantes, mas que
havia suspeitas de ...., E falou-me
de uma coisa muito grave. “Mas só
suspeitas”, disse-me o médico.
A partir desse momento, e durante o tempo que passou até ser
informado dos resultados, foi
como uma viagem ao terrível
mundo do medo. Por sorte, deramme uns tranquilizantes e suportei
a espera.
Dias depois voltei para casa
livre de qualquer maleita. Os resultados tinham sido negativos. Era
um homem saudável. Sim, cheguei
a casa e encontrava-me sereno e
havia em mim uma tranquilidade
que eu até então desconhecia. Via
as coisas de outro modo. Cada
canto de minha casa era um espaço novo e importante para mim.
As minhas coisas eram bocados de
ternura que comecei a ter por
tudo, mesmo pelas coisas mais pequeninas, ínfimas.
Passei também a olhar as mulheres de forma diferente. E houve
uma mudança em mim que não
sabia como explicar. Decidi então
tirar uns dias de férias para me encontrar comigo e decidir o que
fazer à minha vida.
E o que fiz?
Decidi arranjar uma esposa, ter
um filho e aprender a respeitar as
mulheres que se cruzavam comigo.

Publicidade

SOLUÇÃO:
HORIZONTAIS: 1 - Realce. Copo. 2 - Espiar. Luar. 3 - Ata. Baú. Tia.
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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

International Removals
Déménagements

TRESPASSA-SE RESTAURANTE PORTUGUÊS
perto de Colónia bem situado com 40 lugares
sentados, preço 35.000€
Para mais informação contacte Senhor Jorge
Tel.: 0176- 20472146

FÉRIAS NO ALGARVE
Excelente apartamento a 50 m da praia Quarteira
Contacto: 015259614588
Ou veja fotos e localização em:
www.homeaway.pt/arrendamento-ferias/p1613508

Em breve à venda
Directório Empresarial Luso-Alemão
Negócios portugueses na Alemanha
O Directório Empresarial Luso-Alemão é uma publicação com contactos de empresas de portugueses na Alemanha.
Enquanto meio de consulta, o Directório serve para estabelecer contactos e ficar a conhecer o potencial empresarial da comunidade.

Serviços de publicidade do
Portugal Post
0231-83 90 289

O Directório pode ser encomendado à nossa editora.
Preço:
€ 7,50 + portes (particulares)
€ 12,50 + portes (empresas)
+ info: 0231-8390289
Pub

Receba em casa
o PORTUGAL POST
por apenas
22,45 € /ano
correio@free.de
0231-8390289

MUDANÇAS TONECAS
Transportes para Portugal de
automóveis e motos

ADVOGADO

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

PRODUTOS E SERVIÇOS:

• HEK - Caixa de saúde pública alemã
• Planos de Poupança reforma (Riesterrente), de capitalização e de vida
• Todos os tipos de seguros de bens ou patrimoniais
• Seguro de acidentes e de invalidez profissional
• Seguro de saúde privado e para profissionais autónomos
• Seguro de proteção jurídica e seguro de automóvel
• Poupança habitação / Financiamento habitação
• Crédito para consumo (Compra de carro, mota, móveis, férias,etc...)
• Crédito desde 5.000€ até 50.000€

Carlos A.
Campos Martins

Direito alemão
Consultas em
português
por marcação

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

Generali
Versicherung AG
Subdirektion José Almeida
Berg-Am-Laim-Str.63
81673 München
Wir sind für Sie da:
Tel. 089/41 85 85 28
Fax 089/41 85 85 29
E-Mail: jose.almeida@service.generali.de
www.jose.almeida.service.generali.de
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Governo anuncia que mais 30 municípios
vão ter Gabinete de Apoio ao Emigrante
O secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas,
José Luís Carneiro, anunciou
em Coimbra que o país vai
passar a contar com mais 30
municípios com Gabinete de
Apoio ao Emigrante (GAE),
contando actualmente com
102 autarquias.
Dos actuais 102 municípios
com GAE, passa a haver “cerca
de 130”, cujos protocolos serão
assinados, em princípio, “em
Julho”, quando “uma grande
parte dos emigrantes” está em
Portugal, informou José Luís
Carneiro, sublinhando que estes
municípios serão os primeiros a
celebrar o novo protocolo destes gabinetes “de nova geração”,
que passam a contar a partir “de

hoje” com a Associação Nacio- do Investidor da Diáspora
nal de Municípios Portugueses [GAID]”, criado em 2013 e que
(ANMP) e Associação Nacional estava “inactivo, por falta de
de Freguesias (Anafre).
condições materiais e humaO secretário de Estado subli- nas”.
nhou a importância da integraO objectivo passa por dinação destas duas associações mizar este mesmo gabinete,
nestes protocolos dos GAE, que numa relação com a Secretaria
contarão agora com novas valên- de Estado da Internacionalizacias e que estarão relacionados ção, “que, por sua vez, faz a ligacom a Agência para o Investi- ção com a AICEP, que vai tentar
mento e Comércio Externo de fazer de pivot com o comércio,
Portugal (AICEP), Segurança So- com a economia e com a indúscial e Secretaria dos Assuntos tria, em tudo o que tenha a ver
Fiscais, entre outras entidades, com o IAPMEI [Agência para a
de forma a aproveitar “o poten- Competitividade e Inovação] e
cial imenso” existente.
com incentivos à criação e valoAssinalando esse mesmo po- rização de recursos endógenos”.
tencial, José Luís Carneiro subliNesse sentido, o objectivo
nhou a importância de se dar do Governo é também integrar
“uma vida ao Gabinete ao Apoio “este esforço” na captação de in-

vestimento por parte de emigrantes com as DLBC (Desenvolvimento Local de Base
Comunitária), que são estruturas “muito vocacionadas para
valorização de recursos endógenos”.
Há “portugueses pelo
mundo que têm as suas pequenas poupanças e que querem investir no país de origem”, mas
que “muitas vezes não sabem
como podem fazer investimentos”, constatou o membro do
Governo, que falava durante a
sessão de abertura do II Encontro Nacional dos Gabinetes
Apoio ao Emigrante, que decorre no Convento São Francisco, em Coimbra.
Os GAE pretendem apoiar os

emigrantes que regressam a Portugal, os portugueses que querem emigrar e os que ainda
estão emigrados.
O presidente da ANMP, Manuel Machado, também presente na sessão, realçou que
qualquer autarquia “ganha em
ter” este gabinete nos seus serviços municipais.
A Câmara de Coimbra, liderada por Manuel Machado, é
uma das autarquias que assina
o protocolo de nova geração,
passando agora a contar também com o seu próprio GAE.
O evento contou ainda com
a participação do presidente da
Anafre, Pedro Cegonho, e do secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel.
PUB
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Bens de consumo
ob as luzes demasiado
brancas dos supermercados, aprendem-se
grandes lições. Só raramente os roteiros turísticos
incluem
visitas
a
supermercados, ainda assim, há
muita informação que não se encontra em monumentos. Para o visitante interessado e atento, os
supermercados são retratos da economia, da gastronomia, de inúmeras faces da cultura real, da
identidade de um país.
Nessas prateleiras, estão os produtos tradicionais, consequências
da história, mas também está
aquela pasta de dentes com uma
embalagem amarela e preta, fórmula química e industrial que
todos os portuguese de certa idade
recordam, publicitada durante
anos na televisão. Ou, mesmo ao

O

lado, está o restaurador capilar
Olex, símbolo de uma época, frase
publicitária lembrada por tantos
que, nesse tempo, estavam longe
de ter falta de cabelo. E é possível
sentir saudades daqueles carrinhos
de linhas, daqueles rebuçados para
a tosse ou daqueles algodões para
limpar os dourados e os prateados.
Nos anos oitenta, eu ia à mercearia. Com o dinheiro trocado,
notas e moedas, pedia o que levava
escrito num papel. O balcão tinha
um tampo de mármore e chegavame à altura do peito. Enquanto a
senhora Dalila procurava o que lhe
pedia, eu ficava a olhar para os
brinquedos que estavam expostos,
se fosse perto do Natal, havia comboios a pilhas e guarda-chuvas de
chocolate; havia fotografias de gelados nos meses do verão. Não era
habitual que a conta incluísse essas

Crónica
José Luís Peixoto
extravagâncias, mas olhar para elas
também tinha valor, também me alimentava o desejo.
Depois, quando chegaram os
hipermercados a Portugal, a minha
família e eu surpreendíamo-nos

com os preços de tudo, as promoções eram loucas e enlouqueciamnos. Ao longo de corredores, eu
empurrava carros com pilhas de detergente para a roupa, tínhamos de
aproveitar a viagem. No parque de
estacionamento, só o meu pai, com
grande arte, conseguia encontrar
espaço no porta-bagagens para
todas as compras que fazíamos a
pensar no mês seguinte, pelo
menos. Voltávamos para casa com
as vozes dos altifalantes a ecoaremnos na cabeça, alguém precisava de
ir à caixa número não-sei-quantos,
alguém precisava de ir com muita
urgência e repetidamente à caixa
número não-sei-quantos.
Hoje é tudo igual? Não concordo. Uma Coca-Cola com o rótulo em alfabeto cirílico, mandarim,
árabe ou hindi tem muita diferença
de uma Coca-Cola com o rótulo

em inglês, Coke comprada numa
loja de conveniência em Manhattan. Mesmo que a composição seja
exatamente a mesma, o sabor será
tão distinto como o cenário, o
preço ou a história que essa bebida
possui naquele lugar, o que representa ali.
Para quem esteja na disposição
de ver, há museus em toda a parte,
tudo pode ser um museu.
Pasta medicinal Couto, a minha
mãe ainda prefere essa marca.
Atualmente, dá-se a grandes trabalhos para achá-la, mas vale sempre
a pena.
Sentiremos saudades de muitas
coisas que hoje parecem banais.
Nada é suficientemente industrializado ou massificado a ponto de
não poder ser recordado com nostalgia. Essa saudade somos nós, é
o próprio tempo.
PUB

