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C
CAMPANHA

Campanha 
de Prevenção
Rodoviária

P
elo êxito alcançado o ano 

passado com a campanha de 

sensibilização aos conduto-

res emigrantes, realizada na 

fronteira de Vilar Formoso, 

a PORT.COM vai, mais uma 

vez, promover esta iniciativa. 

Assim, em colaboração com a Preven-

ção Rodoviária Portuguesa, a Guarda 

Nacional Republicana e com o apoio da 

Brisa e da Sagres, a fronteira de Vilar 

Formoso vai voltar a ser, nos dias 1 e 

2 de Agosto, palco de uma campanha 

de prevenção rodoviária, destinada a 

garantir a segurança das famílias de 

emigrantes que nos visitam, particular-

mente nos itinerários que utilizam, de e 

para os locais de férias, com o objetivo 

de diminuir a sinistralidade nas estra-

das portuguesas.

Bem-Vindos e disfrutem de umas 

boas férias com familiares e amigos e, 

nas viagens pelas estradas portuguesas, 

não esqueçam a condução segura.

INICIATIVA PORT.COM

Nas 
próximas 

páginas encontra 
conselhos e 

recomendações de 

segurança rodoviária 

que deve cumprir. 
Boas férias !

http://www.turismodocentro.pt
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A
interminável narrativa da crise 
europeia, a mediocridade conti-
nuamente revelada da generali-
dade dos seus líderes políticos e o 
consequente precipitar de Portugal 

numa espiral recessiva - embora atenuada pela 
atual governação socialista – mas cuja face mais 
evidente e alarmante é a destruição de todo o seu 
tecido social, levam-me a querer gritar aquilo 
que há anos ando a escrever: Portugal não é Eu-
ropa, não pertence à Europa, nunca pertenceu 
e não deve pertencer. Aliás, em bom rigor histó-
rico, a Europa é que já alguma vez foi Portugal.

Não compreendo, a não ser por obstinação 
ou estupidez, a visão estratégica dos nossos 
governantes dos últimos 30 anos em que-
rerem aniquilar, na forma e na substância, 
aquilo que a nossa História já provou sobre 
nós, os portugueses, nos nove séculos que nos 
separam do berço da nacionalidade: somos 
um povo de vocação atlantista, de olhos 
postos no mar como horizonte, onde novos 
continentes sempre foram braço do nosso 
destino, nomeadamente África e as Américas. 
Felizmente, o atual Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa parece ter com-
preendido esta realidade como se pode avaliar 
pela ação em matéria de política externa que 
tem revelado neste seu primeiro mandato.

Nesta lógica é inultrapassável falar de 
Angola, hoje terra de retorno para muitos, 
terra de acolhimento para muitos outros, mas, 
na verdade, terra de onde de alma e coração 
nunca saímos. Espanta-me, por isso mesmo, 
a incongruência e muitas vezes manifesta 
irracionalidade da nossa política externa neste 
domínio, não só para com Angola mas também 
para muitos outros países africanos. 

Há sempre um episódio que recordo e já lá 
vai algum tempo quando vi, com espanto, as 

paragonas na imprensa portuguesa sobre 
um artigo que falava de alegados favo-
recimentos a Isabel dos Santos, filha do 
ex-presidente angolano, só porque tinha 
sido publicado pela revista Forbes. Como 
se, por si só, este facto fosse relevante ou se 
a dita revista fosse digna de maior isenção 
do que qualquer órgão de comunicação 
social português. O que não percebo é este 
clima persecutório por parte de alguns ou 
que interesses se poderão mover, da mesma 
forma que não percebo esta total ausência 
de determinação do Estado Português. No 
entanto, mesmo neste oásis há que saudar 
o atual Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, que parece determinado 
em mudar este Status Quo vigente, e repito, 
a avaliar pela ação e determinação em ma-
téria de política externa que tem revelado 
neste seu primeiro mandato. E desde logo, 
assinalar a sua determinante conduta 
política no reconhecimento e dignificação 
das comunidades portuguesas espalhadas 
pelos cinco continentes.

Significa isto que ache que tudo está bem 
em Angola? Claro que não! E em Portu-
gal está? Agora também há uma verdade 
que os angolanos têm rapidamente de se 
aperceber, mais ainda quando o seu novo 
presidente parece inexplicavelmente ser ti-
moneiro de uma deriva do país em relação à 
Lusofonia: Se querem afirmar Angola como 
País nunca o conseguirão sem os portugue-
ses e sem a sua capacidade de contribuírem 
para estruturar o tecido social angolano. 
Cem mil hoje já contribuem nesse senti-
do, dispersos por aquele vasto território e 
começa a ser clarividente para muitos que o 
caminho futuro é para traçar em conjunto. 
Resta esperar que governantes de ambos 
os lados percebem esta inevitabilidade e 
deixem de ser entrave ao progresso.   

A AJBB Network não é responsável pelo 
conteúdo dos anúncios nem pela exatidão das 
características e propriedades dos produtos e/
ou bens anunciados. A respetiva veracidade e 
conformidade com a realidade são da integral 
e exclusiva responsabilidade dos anunciantes e 
agências ou empresas publicitárias. Interdita a 

reprodução, mesmo parcial, de textos, fotografias 
ou ilustrações, - sob quaisquer meios e para 

quaisquer fins, inclusive comerciais.
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C

A
gosto é, por excelên-
cia, o mês dos emi-
grantes em Portugal. 
São milhares de famí-
lias que trabalham no 
estrangeiro e que nes-
ta época rumam a Por-

tugal para passarem as merecidas férias. 
São eles que animam e dão vida às vilas, 
aldeias e praias. Vêm matar saudades 
da família, dos amigos, de lugares e da 
gastronomia, mas na bagagem trazem 
também bastante vontade de encontrar 
um país que se está a construir e ao qual 
pretendem regressar um dia mais tarde.

Nesse sentido, tal como tem vindo a 
fazer nos anos anteriores, a Revista PORT.
COM vai realizar, em Vila Formoso e no 
Porto, uma ação de receção aos portugue-
ses que estão espalhados pelo mundo e 
que, por esta altura, regressam ao seu país. 

No caso de Vilar Formoso, esta ação 
decorre durante dois dias (1 e 2 de agosto), 
na linha de fronteira e as equipas da PORT.
COM vão estar a receber as famílias de 
emigrantes, dando-lhes as Boas-Vindas 
com oferta da revista e lembranças.

A ação que se realiza na fronteira 
tem ainda uma outra atividade para-
lela, que a PORT.COM realiza com a 
colaboração da GNR, da Prevenção 
Rodoviária Portuguesa e o apoio da 

Brisa e da Sagres, no sentido de alertar 
e contribuir para a diminuição da 
sinistralidade nas estradas portugue-
sas. Este ano o tema da campanha será 
“Aprecie a Condução sem Álcool”. 

Outras ações da PORT.COM

Todos os anos, os emigrantes de todo 
o mundo realizam a Grande Peregrina-
ção nos dias 12 e 13 de agosto. A revista 
PORT.COM está disponível nos quartos 
de todos os Hotéis para quem pernoite 
na Cova de Iria. À volta do Santuário de 
Fátima também a revista será oferecida 
no Posto de Turismo, Restaurantes, Mu-

seus e Lojas de Artesanato.  Na Romaria 
da Senhora da Agonia, em Viana do 
Castelo, e com a colaboração da orga-
nização deste evento, a revista também 
será oferecida durante os festejos, no 
Turismo e em pontos relevantes com 
movimento na cidade.

Em Viseu, no S. Mateus, a feira mais 
antiga da Península Ibérica que recebe 
milhares de pessoas todos os anos, 
a PORT.COM 
também vai 
marcar presença 
no dia dedicado ao 
emigrante. 

Durante o próximo mês todos os caminhos vão dar a Portugal. São milhares de portugueses que, por esta 
altura, regressam à sua Pátria e a Revista PORT.COM vai lá estar para os receber da melhor maneira.

PORTUGUESES DE TODO O MUNDO 
SEJAM BEM-VINDOS A PORTUGAL!

INICIATIVAS PORT.COM
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P
ortugal celebrou, a 10 de 
junho, o seu dia, dedicado 
à língua portuguesa e às 
comunidades de emigrantes 
portugueses espalhadas pelo 

mundo. Este ano, a festa oficial fez-se 
em Ponta Delgada, nos Açores, e seguiu 
para Boston, nos EUA, onde Marcelo 
Rebelo de Sousa se juntou à comunidade 
portuguesa. Mas o feriado foi festejado 
em muitos outros locais no mundo, des-
de os países lusófonos aos que acolhem 
grandes comunidades de descendentes 
portugueses. 

Bélgica – Bruxelas

A comunidade Portuguesa em 
Bruxelas reuniu-se no Parc Leopold, 
para comemorar o Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portugue-
sas. Muitas centenas de portugueses 
aceitaram o convite da Federação das 
Associações Portuguesas na Bélgica 
(FAPB) para a comemoração do 10 de 
Junho, cuja sessão de abertura contou 
com a participação de diversas entida-
des oficiais portuguesas e belgas.

As tradicionais barraquinhas de “co-
mes e bebes” foram o ponto de encontro 
da maioria dos participantes que apro-
veitaram para ali almoçar e lanchar.

França - Paris

França tem uma das maiores comuni-
dades portuguesas do mundo.  A propó-
sito da efeméride, além das várias festas 
que se realizaram pelas associações 
portuguesas um pouco por todo o país, 
o embaixador de Portugal em França, 
Jorge Torres Pereira, convidou inú-
meras personalidades da comunidade 
portuguesa para uma receção realizada 
na Embaixada. A cerimónia contou 
com a presença de cerca de 450 pessoas, 
entre membros do mundo empresarial, 
cultural, social e político.

Moçambique – Maputo

A comunidade portuguesa em Ma-
puto juntou-se para assinalar o dia 10 
de junho. A festa realizou-se na Escola 
Portuguesa e, durante seis horas, houve 

A Revista PORT.COM “percorreu” os cinco continentes e mostra-lhe algumas das celebrações 
que marcaram a Portugalidade pelo mundo.

PORTUGUESES CELEBRARAM 
O DIA DE PORTUGAL 
EM TODO O MUNDO

             França - Paris

             Bélgica - Bruxelas

              Moçambique - Maputo

             EUA – Nova Iorque
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animação, gastronomia portuguesa e 
música. O destaque foi para a atuação 
da banda de rock lusa, Quinta do Bill, 
e da Banda Kakana, que contagiou os 
portugueses com o ritmo da tradicional 
música moçambicana, a marrabenta.

EUA – Nova Iorque

A comunidade portuguesa de Nova 
Iorque comemorou o Dia de Portugal 
com uma Parada - organizada pela 
Daughters of Portugal e apoiada pela 
NYPALC e pela Vila de Mineola – que 
mostrou aos americanos a diversidade 
da cultura portuguesa.

Canadá – Montreal

Montreal também celebrou o Dia de 
Portugal, de Camões e das Comuni-
dades Portuguesas, com as comemo-
rações inseridas no Festival Portugal 
Internacional. 

A cerimónia oficial, no Parque de 
Portugal, contou com o tradicional 
desfile na St-Laurent Boulevard e com 
as intervenções do cônsul-geral de 
Portugal em Montreal, José Guedes de 
Sousa, do conselheiro das Comunidades 
Portuguesas, Daniel Loureiro, do mi-
nistro das Finanças do Québec, Carlos 
Leitão, do deputado Federal da cidade 
de Laval e do representante da presiden-
te da Câmara de Montreal, o vereador 
Alexander Norris.

Austrália - Melbourne

O Festival Taste of Portugal foi uma das 
iniciativas que marcaram as celebrações 
do Dia de Portugal, na Austrália. No dia 
10 de junho, o Queen Victoria Market, em 
Melbourne, teve folclore, espetáculos da 
fadista Melissa Oilveira e Tony Latino, 

Melsamba e o melhor da gastronomia por-
tuguesa, que contou com um workshop 
sobre como preparar um bom chouriço.

África do Sul - Pretória

No âmbito do Dia de Portugal, o 
embaixador de Portugal na África do Sul, 
Manuel Maria Camacho Cansado de Car-
valho, recebeu nos jardins da residência da 
Embaixada, em Pretória, a representante 
do Governo sul-africano, vários convida-
dos do corpo diplomático e membros da 
comunidade portuguesa de Pretória e de 
Joanesburgo. Nos jardins da residência 
estavam dispostos placards com factos, 
números e estatísticas referentes à língua 
portuguesa e patente uma exposição 
sobre Fernão Mendes Pinto, os seus feitos 
na Ásia, a presença lusa no Oriente e o 
impacto positivo dos portugueses naquela 
zona do globo. Ambas as exposições foram 
organizadas e levadas a cabo por professo-
res do Instituto Camões.

China - Macau

A comunidade portuguesa de Macau 
assinalou o Dia de Portugal, Camões 
e das Comunidades Portuguesas com 
várias atividades. O Hino de Portugal 
foi tocado pela banda da Polícia de 
Segurança Pública, à semelhança do 
que tem sucedido nos últimos anos. 
As comemorações continuaram ainda 
de manhã com a tradicional romagem 
à Gruta de Camões, no jardim com o 
nome do poeta. Estudantes da Escola 
Portuguesa de Macau e da Escola Oficial 
Zheng Guangying declamaram poemas 
de Camões em português e chinês, antes 
de subirem para a gruta para depositar 
flores junto ao busto do poeta, no local 
onde se acredita que ele escreveu parte 
da sua obra mais famosa, Os Lusíadas. O 
Governo de Portugal faz-se representar 
nas cerimónias pelo secretário de Es-
tado para os Assuntos Fiscais, António 
Mendonça Mendes.  

             Austrália - Melbourne

             Canadá – Montreal

             África do Sul - Pretória

             China - Macau
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O
s dois países estabelece-
ram um acordo dirigido 
aos trabalhadores por-
tugueses, nos setores 
da construção e nas 
limpezas, que enfren-

tam algumas dificuldades para aceder à 
formação profissional devido à barreira 
linguística.

O Luxemburgo é um país com três 
idiomas oficiais, «um quadro linguístico 
complexo que, para muitos trabalhado-
res, constitui uma dificuldade acresci-
da», explicou o Ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Vieira 
da Silva, que assinou o protocolo com o 
seu homólogo luxemburguês, Nicolas 
Schmit, no castelo de Senningen, nos 
arredores da capital luxemburguesa.

A formação em português vai ser 
ministrada pelo Instituto de Formação 
Setorial da Construção (IFSB, na sigla 
em francês) e o Centro de Formação 
Contínua de Esch-sur-Alzette, em regi-
me de projeto-piloto, tendo como desti-
natários não só os desempregados por-
tugueses no país, mas também «aqueles 
que, no quadro da legislação vigente no 
Luxemburgo, são solicitados a aumentar 
as suas qualificações profissionais», 
explicou o ministro. Desde 2002 que a 
lei luxemburguesa exige um diploma 
emitido pelo Instituto de Formação Se-

torial da Construção para progredir no 
escalão profissional e poder aumentar o 
salário, uma exigência que prejudica os 
portugueses que representam a maioria 
dos trabalhadores do setor.

A dimensão da comunidade portugue-
sa no Luxemburgo ascende a 96 mil e 700 
cidadãos, o que corresponde a 17 % da 
população daquele país. Nesse sentido, 
o ministro do Trabalho do Luxembur-
go, Nicolas Schmit, percebe que os dois 
países tenham «um interesse comum em 
oferecer qualificação profissional aos imi-
grantes, facilitando o acesso à formação 
em língua portuguesa e proporcionan-
do-lhes as mesmas oportunidades para 
encontrar trabalho e melhorar a sua em-

pregabilidade». «A construção no Luxem-
burgo depende largamente do savoir-faire 
dos portugueses, e é importante que se 
adaptem às novas tecnologias do setor, 
como a construção sustentável», defen-
deu. O protocolo prevê ainda o acesso 
dos imigrantes a cursos de Francês, uma 
das línguas do país, «o que corresponde 
também a uma ambição da comunidade 
portuguesa e não apenas a uma solicita-
ção do Luxemburgo», acrescentou. Uma 
comissão de acompanhamento, formada 
por representantes dos dois países, vai 
avaliar a aplicação do protocolo.  «É uma 
porta que estamos a abrir, e o projeto-pi-
loto vai servir para vermos se as ações 
que vamos lançar vão corresponder aos 
objetivos», explicou Vieira da Silva. 

Portugal e o Luxemburgo assinaram um protocolo de cooperação, no castelo de Senninge, para 
organizar formação profissional em português.

PROTOCOLO ENTRE PORTUGAL E 
LUXEMBURGO PODE ABRANGER 
MAIS DE 95 MIL PORTUGUESES

COMUNIDADES

Vieira da Silva com o seu homólogo luxemburguês, Nicolas Schmit, e o secretário de Estado 
das Comunidades, José Luís Carneiro.
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Joey Medeiros nasceu a 7 de janeiro 
de 1992 em San José, na Califór-
nia, mas a sua voz foi sempre bem 
portuguesa. O cantor luso-ameri-
cano lançou, recentemente, o sexto 
álbum intitulado “Todo o mundo é 
convidado”, apenas com músicas em 
português.

«Cantarei sempre em português. Per-
tenço a uma segunda geração nascida 
nos EUA, mas fui sempre embalado 
a ouvir música portuguesa em casa, 
porque o meu pai tinha uma banda 
portuguesa para abrilhantar as festas, 
na Califórnia», afirmou Joey Medeiros 
à Revista PORT.COM.

Aos 25 anos, Joey Medeiros sublinha 
que o seu estilo musical passa pela 
música popular, mas tenta, também, 
levar sons, influências e estilos musi-
cais diferentes à sua música, no sen-
tido de chegar a todos, «porque nem 
toda a gente vai gostar de um álbum 
só com bailinhos e marchas. A riqueza 
da música portuguesa está nas suas 
formas e variações».

«Todo o mundo 
é convidado» 
 de Joey Medeiros

O primeiro-ministro António Costa 
garantiu, no passado dia 21 de junho, 
durante o debate quinzenal na As-
sembleia da República, que o Governo 
apenas intervirá na Caixa Geral de 
Depósitos naquilo que é estratégico e 
que as operações da CGD em França 
são para ser mantidas.

“Não intervimos na gestão do dia-a-
-dia da Caixa, mas intervimos naquilo 
que é estratégico e definimos quais 
eram as áreas de presença internacional 
da Caixa que não podíamos prescindir.  
E uma das áreas que ficou definido para 
a Caixa manter é a sua presença em 
França”, afirmou o primeiro-ministro 
António Costa em resposta a uma ques-
tão colocada pelos deputados do Bloco 
de Esquerda. Ficaram assim expressas 
as garantias por parte do Governo que a 
atividade da sucursal da CGD em França 
é para manter e que não está previsto 
nem o fecho de balcões, nem despedi-
mentos de funcionários.

CGD continua em Paris

ATIVIDADE DA SUCURSAL 
DA CGD EM FRANÇA É 
PARA MANTER E NÃO 
ESTÁ PREVISTO NEM O 
FECHO DE BALCÕES, 
NEM DESPEDIMENTOS DE 
FUNCIONÁRIOS. 
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Wonderful Women Luso, uma pla-
taforma em que mulheres lusófonas 
trocam experiências profissionais, 
foi oficialmente lançada, no pas-
sado mês de junho, em Bruxelas. 
Segundo a Luso.eu, a plataforma foi 
criada a partir de uma parceria com a 
Wonderful Women, rede que alcança 
cerca de 30 mil mulheres dinâmicas, 
voluntárias e empreendedoras no 
mundo inteiro e conta com mais de 
15 canais de comunicação.

A XII cimeira da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
vai decorrer a 17 e 18 de julho na ilha 
do Sal, Cabo Verde, data em que se 
assinala o 22.º aniversário da CPLP. 
A conferência que reúne chefes de 
Estado e de Governo, na Vila de 
Santa Maria, vai marcar a transi-
ção temporária da presidência da 
comunidade lusófona do Brasil para 
Cabo Verde.  A última cimeira de-
correu em Brasília, a 31 de outubro 
e 1 de novembro de 2016, quando se 
assumiu como prioridade a imple-
mentação dos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável.

Plataforma belga cria 
espaço para mulheres 
lusófonas

Cabo Verde recebe XII 
cimeira da CPLP

A “SCOUT”, empresa que atua na 
conceção e organização de eventos des-
portivos na área do futebol, vai realizar, 
pela quinta vez, em Lisboa, treinos de 
captação de futebol exclusivamente 
para atletas portugueses ou lusodes-
cendentes, que atuem fora de Portugal, 
nascidos em 1996, 1997, 1998 e 1999.

«Muitos atletas lusodescendentes 
têm o sonho de poder atuar nos clubes 
grandes portugueses, mas a maior 
parte das vezes não chegam a ter sequer 
a possibilidade de mostrar o seu valor 
num único treino. É neste contexto 
que surge este treino, de modo a que os 
jovens atletas no início da sua carreira 
do futebol sénior possam mostrar o seu 
talento aos observadores dos diversos 

clubes profissionais portugueses e do 
Campeonato Nacional de Seniores», 
refere a organização.

SCOUT anda à procura 
de jovens futebolistas 
portugueses e 
lusodescendentes

Os treinos de Futebol Sénior Sub-23 
realizam-se em Lisboa, no Complexo 
Desportivo Sacavenense, nos dias 28 
e 29 de julho. As inscrições devem 
ser feitas através do site: http://www.
scout.com.pt/?p=ins.

TOME NOTA
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Nos dias 7 e 8 de julho, o Peterbo-
rough Rugby Union, em Fengat, 
transforma-se num “Little Portu-
gal” e recebe o Festival Português 
de Peterborough. 

Esta é a quinta edição do evento, 
que este ano conta com a parti-
cipação do Consulado Geral de 
Portugal em Londres, que vai fazer 
uma sessão de esclarecimento 
sobre o Brexit, inscrições consula-
res e responder a dúvidas que os 
portugueses tenham.

Durante o evento terão lugar diver-
sas atividades que vão desde peças 
de teatro até à música e dança.

Segundo a organização, esta é 
«uma oportunidade para a co-
munidade portuguesa da cidade 
mostrar a sua gastronomia, he-
rança e cultura».

O Museu da Língua Portuguesa do 
Brasil tem patente até 3 de agosto, em 
Luanda, uma exposição itinerante para 
«mostrar a história e diversidade» des-
ta língua, falada em cinco continentes.

Denominada «A Língua Portuguesa 
em Nós», a exposição é uma iniciativa 
da Embaixada do Brasil, em Angola, 
e do Centro Cultural Brasil – Ango-
la e tem patentes as “curiosidades” 
sobre a língua falada na Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa, 

nomeadamente Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e 
Príncipe e Timor Leste.

«Queremos também captar aqui 
em Luanda os falares dos angolanos, 
para o posterior registo em imagens 
e sons, para estarem à disposição em 
São Paulo, na sede permanente do 
Museu da Língua Portuguesa», referiu 
o embaixador do Brasil em Angola, 
Paulino Neto.

Luanda acolhe exposição 
do Museu da Língua 
Portuguesa do Brasil

Emigração portuguesa 
para a Islândia cresce 
há sete anos
Segundo os dados da Statistics 
Iceland, foram 270 os portugueses 
que, em 2017, entraram na Islândia. 
Aquele organismo islandês conta-
bilizou um total de 11 758 entradas 
de estrangeiros no país, tendo os 

portugueses representado 2.3% da 
imigração nesse ano. Pelo sétimo 
ano consecutivo aumentou o núme-
ro de entradas de portugueses na Is-
lândia que, em 2017, registou o valor 
mais elevado dos últimos nove anos. 
Porém, esse valor corresponde ape-
nas a metade do máximo observado 
na série em análise, registado em 
2004, com 520 entradas.

Festival Português 
em Peterborough
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T
em sangue português, mas o 
coração também já é brasilei-
ro. Francisco Serra nasceu 
em Belmonte, mas cedo 
percebeu que o seu percurso 
iria passar por terras des-

cobertas pelo seu conterrâneo, Pedro 
Alvares Cabral. 

«Estou no Brasil, mais propriamente 
na cidade de Pelotas, desde outubro de 
1975. Comecei, desde cedo, a envol-
ver-me na comunidade portuguesa e 
brasileira, a marcar diferença com novas 
ideias», afirmou Francisco Serra, que 
iniciou o seu percurso profissional como 
secretário da direção do Hospital Bene-
ficência Portuguesa de Pelotas e, mais 
tarde, foi convidado pelo presidente da 
Câmara de Pelotas para ser o respon-
sável pelo Turismo.  «Estive lá quatro 
anos a tratar da área do Turismo e isso 
ainda me trouxe mais reconhecimento 
por parte da comunidade», constatou o 
atual cônsul de Portugal em Pelotas.

A ligação à Beneficência Portuguesa 
nunca foi quebrada e, por isso, depois 
da passagem pela câmara e a convite da 

administração, Serra regressou ao Hos-
pital, desta vez como presidente, cargo 
que mantem até hoje e que acumula com 
vários outros os cargos: cônsul honorário 
de Portugal (há 20 anos); vice-presidente 
do Centro Português 1.º de Dezembro 
e responsável pelo programa na Rádio 
Pelotense (ver caixa). Uma vida feita em 
prol da comunidade portuguesa.

Francisco Serra é cônsul honorário de Portugal em Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) 
e defende “com unhas e dentes” a importância de Portugal conhecer melhor as suas comunidades 

espalhadas pelo mundo, como explicou em conversa com a PORT.COM.

«TRABALHO NO SENTIDO DE 
AGRUPAR E FORTALECER AS 

COMUNIDADES PORTUGUESAS»

FRANCISCO SERRA, CÔNSUL HONORÁRIO DE PORTUGAL EM PELOTAS

TEXTO: MÁRCIA DE OLIVEIRA

OS PORTUGUESES QUE 
ESTÃO EM PORTUGAL 
NÃO CONHECEM AS 
SUAS COMUNIDADES (...) , 
NOMEADAMENTE O [SEU]
PATRIMÓNIO FÍSICO E 
CULTURAL

Francisco Serra e José Luís Carneiro na Beneficência Portuguesa de Pelotas
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«Trabalho no sentido de agrupar e for-
talecer as comunidades, seja através do 
clube, da beneficência ou do consulado», 
assegurou Serra.

Comunidades portuguesas 
devem ser (re)conhecidas em 
Portugal

O cônsul honorário realçou à PORT.
COM que um dos aspetos que mais o 
preocupa é o quase total desconhecimen-
to dos portugueses relativamente ao que 
as comunidades fazem pelo mundo.  

«Os portugueses que estão em Portu-
gal não conhecem as suas comunidades 
e o Estado peca em não divulgar o que é 
que as comunidades espalhadas por esse 
mundo têm, nomeadamente o patrimó-
nio físico e cultural», ressalvou, garantin-
do que assim «perdem-se oportunidades, 
no sentido em que as comunidades 
podiam ajudar bastante, em vários 
aspetos, sobretudo no económico».  «As 
comunidades são importantes para 
juntar as pessoas, para chamar a atenção 

do Governo português de que, apesar de 
não necessitarem de muitas coisas em 
termos financeiros, os portugueses e lu-
sodescendentes têm muitas dificuldades 
noutras coisas», destacou Serra, dando 
um exemplo concreto: «Já tive casos em 
que me ligaram de localidades mais no 
interior da região, a pedir uma bandeira. 
Não tinha, mas fui comprar e dei à pes-
soa, porque…como é que vamos perder 
a oportunidade de dar uma bandeira a 
uma pessoa que tem sangue português e 
está a pedir [disse, emocionado]? É sinal 
que essa pessoa está carente de algo que a 
vida lhe tirou e não tem oportunidade de 
estar perto de outros portugueses».

A comunidade portuguesa em 
Pelotas é «relativamente forte», mas os 
portugueses natos são cada vez menos. 
Exemplo disso é a própria cidade de Pe-
lotas, fundada por portugueses em 1812, 
mas onde hoje só existem cerca de 200 
portugueses natos e a maioria já tem ida-
de avançada (o mais velho tem 96 anos). 
Devido à distância do país de origem, 
Francisco Serra sabe que muitos portu-

gueses e sobretudo os lusodescendentes 
têm tendência a afastar-se das suas 
origens. Por isso, apela ao Governo para 
elaborar ações que motivem o interesse 
deste público-alvo. 

«As comunidades podiam indicar al-
gumas pessoas influentes, entre os 30 e 
40 anos, para o Governo levar a Portugal 
e mostrar-lhes todo esse interesse e va-
lor do país. É importante que eles vejam, 
conheçam e revivam as suas origens», 
disse, destacando os pontos mais im-
portantes que podem ser o motivo para 
quererem estar ligados a Portugal: «a 
segurança e a educação (por causa dos 
filhos), assim como a gastronomia».  

Francisco Serra tem orgulho em ser 
vice-presidente cultural do Centro Por-
tuguês 1.º de Dezembro, um clube com 
94 anos de existência e duas sedes: uma 
sede campestre (com piscinas, campos 
desportivos) e a sede no centro. 

«Tentamos desenvolver ao máximo as 
tradições, seja através da gastronomia, 
da literatura ou da dança. Hoje está 

mais difícil, porque a juventude não se 
interessa, mas a comunidade continua a 
aderir às iniciativas e às festividades do 
clube», destaca o também fundador do 
grupo folclórico, que fez agora 30 anos.

Para este ano, já tem vários eventos 
programados, nomeadamente a Festa 
de Queijos e Vinhos (agosto), o Dia da 
Independência do Brasil (7 de setem-
bro), o 1.º de dezembro, entre outras 
festas populares.

Além do clube português, Francisco 
Serra tem também a seu cargo (há 24 
anos) a presidência do hospital Benefi-
cência Portuguesa, uma instituição com 

160 anos, que passou por uma fase com 
muitas dificuldades, mas que conseguiu 
«dar a volta por cima». 

«Hoje estamos a investir. Agora, por 
exemplo, investimos cerca de 2 milhões 
de euros para modernizar o centro 
cirúrgico e hoje orgulhamo-nos de ser o 
único hospital da região que conseguiu 
mostrar resultados positivos no fim do 
ano», destacou.

Francisco Serra é ainda a voz por 
detrás do “Páginas de Portugal”, o 
programa de rádio mais antigo de todo o 
Brasil, transmitido ininterruptamente 
há 80 anos na Rádio Pelotense.

TRÊS “PAIXÕES” 
COM LIGAÇÃO A 
PORTUGAL

Newton Lopes, Jorge Cabral, José Luís 
Carneiro e Francisco Serra no Centro 
Português 1.º de dezembro
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No atual contexto internacional, 
marcado por volatilidade política, 
acredita que existe espaço para re-
forço do papel de instituições como a 
UCCLA?

Acredito, desde que haja vontade 
política. Dentro de poucos anos cerca de 
70% da humanidade viverá em cidades. 
Este facto vai determinar de forma 
crescente que se encontrem respostas 
novas para questões fundamentais 
para as cidades, desde as ambientais, 
alimentares, passando pela educação, 
não esquecendo as da cultura, cidada-
nia, entre outras. 

As cidades terão de ser concebidas 
numa lógica sustentável, assentes no 
conceito de cidades inteligentes. 

O facto das relações entre os repre-
sentantes das cidades garantir maior 
proximidade, do que as que se estabele-
cem entre países, é um elemento muito 
importante para o aprofundamento das 
relações entre os povos. 

Em entrevista à PORT.COM, Vitor Ramalho, secretário-geral da UCCLA passou em revista as questões 
mais prementes da afirmação do papel da organização num mundo em constante mudança. Consciente 

que a vontade política dos governos será determinante no futuro, deixa, no entanto, expressa a 
preocupação de que não se tem avaliado esta situação como seria desejável.

«A LUSOFONIA É O INSTRUMENTO 
PRIVILEGIADO DE AFIRMAÇÃO 

DOS NOSSOS POVOS E PAÍSES NO MUNDO»

VITOR RAMALHO, SECRETÁRIO-GERAL DA UNIÃO DAS CIDADES CAPITAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA

ENTREVISTA: JOSÉ CARIA

LUSOFONIA

L
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No que respeita às cidades dos países 
de língua oficial portuguesa, o futuro 
dependerá, como referi, de uma vontade 
política dos governos de todos os nossos 
países. Infelizmente não se tem avaliado 
a situação como desejaria. Neste mundo 
global, sem barreiras e com livre circula-
ção de pessoas, bens e capitais, o peso da 
lusofonia é enorme. Ela é o instrumento 
privilegiado de afirmação dos nossos 
povos e países no mundo. É possível, ne-
cessário e mesmo urgente, percebermos 
de forma consequente esta evidência. 

Não se esqueça que falamos a quarta 
língua mais falada no mundo e a primeira 
do atlântico sul.

No seu entender quais são os maiores 
desafios que se colocam num futuro 
próximo?

O mundo não está fácil e o dos países 
e cidades de língua portuguesa também 
não. Vivemos ainda as consequências do 
impacto telúrico da implosão do velho 
mundo bipolar e as ondas de choque es-
tão, ainda aí e visíveis à vista desarmada. 

No plano em que a presente entrevista 
se insere, que tem a ver com os países e 
cidades de língua oficial portuguesa, a 
prioridade das prioridades é de natureza 

política. É que não nos podemos esquecer 
que a economia, que hoje tudo parece 
preencher, é um instrumento da política 
e não um fim em si.

Quero com isto dizer que a prioridade 
não pode deixar de ser de natureza estra-
tégica e que vá para além de respostas de 
curto prazo, meramente conjunturais, 
sem enquadramento em objetivos mais 
vastos e de longo prazo. Admito que a 
próxima presidência da CPLP, a partir de 
1 de janeiro de 2019, a ser assegurada por 
Cabo Verde, que parece ter privilegiado a 
cultura entre os objetivos que marcarão 
a sua presidência, possa vir a significar 
um salto qualitativo da CPLP, que é tão 
necessário ser dado. 

Como caraterizaria hoje o espaço da 
Lusofonia?

A lusofonia é um espaço mundial 
de cidadãos do mundo originários de 
países que têm todos por fronteiras o 
mar e são porta de entrada e de saída 
de continentes. Desde logo Portugal, 
o país europeu mais próximo por via 
marítima das Américas, mas também 

com cidades que são pontes para o 
mundo, como é o caso de Macau, ou 
que ocupam uma posição geoestraté-
gica relevante no sul de África, como 
Angola e Moçambique, representando 
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, 
verdadeiros porta-aviões no atlânti-
co, com a Guiné a abrir o intercâmbio 
com os países do Golfo da Guiné. Não 
esquecendo Timor que, na Ásia, asse-
gura também a perenidade da língua 
portuguesa, para não falar no que 
representa para o mundo o Brasil. 

Que grandeza e dimensão neste 
mundo global se soubermos aliar 
à posição geoestratégica de todos 
os nossos países à inf luência das 
diásporas de todos eles e à especifici-
dade da identidade comum, de povos 
marcados por culturas humanistas 

VIVEMOS AINDA AS 
CONSEQUÊNCIAS DO 
IMPACTO TELÚRICO 
DA IMPLOSÃO DO 
VELHO MUNDO 
BIPOLAR

Sede da UCCLA em Lisboa
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e tolerantes. É por isso necessário 
sabermos ousar olhar para o futuro de 
forma descomplexada e consciente da 
força que temos, se soubermos unir o 
que deve ser unido, não nos dispersando 
com questões menores. 

Olhando para esta realidade temos 
hoje a condução da política externa 
de Portugal, temos a CPLP, temos a 
UCCLA… como articular com eficá-
cia  todos estes vetores?

Como sabe, a CPLP integra países e a 
UCCLA cidades. Em concreto a UCCLA 
tem hoje cerca de 45 cidades associadas de 
todos os países de língua oficial portugue-
sa e outras entidades empresariais apoian-
tes. Intervém, portanto, em domínios 
diferentes da CPLP, esta com objetivos de 
natureza política e diplomática próprios 
dos países e a UCCLA, enquanto asso-
ciação internacional de âmbito inter-
municipal, com objetivos que respeitam 
às relações entre os municípios e, como 
acima afirmei, numa lógica de maior pro-
ximidade. São complementares e é assim 
que são entendidas. Direi que a UCCLA 
tem mais a ver com atividades da chamada 
sociedade civil, podendo dinamizar 
encontros, seminários, colóquios que 

respeitem a essa mesma sociedade, para 
além do lançamento de livros, exposições 
e debates, o que tem feito, com a projeção 
conhecida, apesar da carência de meios. 

Estas atividades não precludem 
algumas outras, como as candidaturas 
apresentadas à UE e ao Instituto Ca-
mões em particular, envolvendo cidades 
ou regiões, particularmente de países de 
língua oficial portuguesa, como atual-
mente se desenvolvem em Moçambique 
(na Ilha de Moçambique) ou na Guiné-
-Bissau (com a Câmara de Bissau e em 
associação com a de Oeiras). Como são 
objetivos que os Estados não preenchem 
a UCCLA desenvolve-os. 

Respondendo à sua pergunta, de 
forma concreta, dir-lhe-ei que é na 
lógica de uma crescente articulação que 
os responsáveis governamentais devem 
olhar para a CPLP e para a UCCLA. 

Angola parece ter entrado numa 
deriva de política externa que a pode 
afastar da Lusofonia. É um fator de 
preocupação?

A população de Angola é hoje maio-
ritariamente jovem. Mais de metade da 
população tem menos de vinte anos. 
Quer isto dizer que não têm a memória 
dos mais velhos. 

Se esta é a realidade há, por outro la-
do, uma outra que resulta do facto dos 
partidos políticos portugueses terem 
hoje, a dirigi-los, na generalidade, pes-
soas mais jovens, o que é natural, pela 
própria lei da vida. Se esta é a realidade 
- e é - preocupo-me e tenho manifesta-
do essa preocupação, pela necessidade 
que há de contribuirmos, de ambos os 
lados, para salvaguardarmos a memó-
ria histórica e o legado que de positivo, 
os dois lados, Angola e Portugal, deram 
um ao outro. Portugal beneficiou 
muitíssimo com esse legado e Angola 
também e devemos afirmá-lo de forma 
descomplexada. Claro que houve 
sombras e domínios condenáveis, mas 
para olharmos o futuro deveremos, 
não descurando o que há de condená-
vel, realçar o que há de positivo neste 
mundo hoje global, onde nos movimen-
tamos e onde falamos a mesma língua, 
neste caso, a quarta. 

Não há espaço para perder tempo, na 
articulação de esforços para pedagogi-
camente transmitirmos aos mais jovens 
esse legado, objetivo que deve correr pa-
ralelamente com o aprofundamento das 
relações económicas, sociais e políticas 
a todos os níveis, ouvindo, com ouvidos 
de ouvir quem conhece e é representado 
no mundo lusófono, com provas dadas. 

O facto de Angola ter manifestado 
recentemente vontade de aderir à 
francofonia e à Commonwealth decorre 
de um legítimo direito de soberania e 
não vejo nisso qualquer preocupação 
que afete as relações com os países do 
mundo lusófono. Preocupante será se, 
porventura, nos esquecermos da impor-
tância do valor da memória com os olhos 
postos no futuro e não contribuindo 
para o aprofundamento real das nossas 
relações, sem complexos.  

DIREI QUE A UCCLA 
TEM MAIS A VER 
COM ATIVIDADES 
DA CHAMADA 
SOCIEDADE CIVIL
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DESTAQUE   |   I ENCONTRO INTERCALAR DE INVESTIDORES DA DIÁSPORA

O
s Açores vão receber o I 
Encontro Intercalar de 
Investidores da Diáspora, 
iniciativa tem lugar entre 
os dias 5 a 8 de julho, no 

município da Praia da Vitória, na lha 
Terceira, nos Açores. Esta será a primei-
ra vez que se realiza um encontro de In-
vestidores da Diáspora de cariz regional 
e que surge na sequência de uma decisão 
tomada no II Encontro dos Investidores 
da Diáspora, realizado o ano passado, 
em Viana do Castelo, no sentido de, para 
além dos encontros anuais, promover 
encontros intercalares de âmbito regio-
nal, conferindo-se desta forma visibili-
dade acrescida ao enorme potencial e às 
condições muito propícias ao investi-
mento e ao empreendedorismo destas 
regiões. Em 2019 será a vez da Madeira 
acolher esta iniciativa

Aquando da apresentação pública 
do encontro dos Açores, José Luís 
Carneiro, secretário de Estado das 
Comunidades aproveitou a oportuni-
dade para reforçar que os encontros 
de investidores da Diáspora visam 
promover o investimento em Portu-
gal, mas também apoiar a interna-
cionalização de empresas, tendo por 

base as comunidades portuguesas 
residentes em diferentes pontos do 
globo. E neste contexto também Rui 
Bettencourt, secretário Regional Ad-
junto da Presidência para as Relações 
Externas do Governo Regional dos 
Açores, destacou o facto de a diáspo-
ra açoriana ser hoje constituída por 
cerca de 1 milhão de pessoas, entre 
açorianos e descendentes de açoria-
nos, expressando o desejo de esta ini-
ciativa permitir «potenciar a força da 
diáspora açoriana e dar a conhecer, 
com maior profundidade, setores da 
economia açoriana como o turismo, a 
economia do mar e o agroalimentar, 
mas também a aposta que tem sido 
feita na ciência e na investigação», 
acrescentando que «a ideia é que nes-
tas áreas, em particular, mas noutras 
também, se possam evidenciar as 
potencialidades do Açores».

Esta iniciativa é a primeira de cariz 
regional mas está aberta à presença de 
investidores da diáspora, não apenas 
açorianos, mas de outros pontos do país 
e do mundo e também a empresários 
sedeados em Portugal que desejem con-
cretizar a sua internacionalização com 
base na diáspora.

Conhecer para Investir

Recorde-se que a iniciativa dos en-
contros de investidores da diáspora, 
subordinada ao tema “Conhecer para 
Investir” foi lançada com o I Encon-
tro de Investidores, que decorreu 
em dezembro de 2016, em Sintra, 
registando uma elevada participação 
e resultados de retorno muito posi-
tivos. O II Encontro, que teve lugar 
no ano passado, em Viana do Castelo, 
naturalmente que se inseriu numa 
lógica de continuidade e consolidação 
dos objetivos inicialmente definidos: 
promover a dinamização do tecido 
empresarial da diáspora portuguesa 
e do seu duplo potencial, enquanto 
origem de f luxos de investimento e 
destino de iniciativas de diversifica-
ção do mercado por parte dos empre-
sários portugueses. 

Esta será a primeira vez que se realiza um encontro de Investidores da Diáspora de 
cariz regional, iniciativa que surge na sequência dos dois encontros já realizados 

em 2016 e 2017, respetivamente em Sintra e Viana do Castelo. Em dezembro deste 
ano, Penafiel será o município que vai acolher a terceira edição destes encontros.

AÇORES RECEBE O 
I ENCONTRO INTERCALAR 

DE INVESTIDORES DA DIÁSPORA 
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A 
Região Autónoma dos 
Açores acolhe, de 5 a 8 de 
julho, o I Encontro Inter-
calar de Investidores da 
Diáspora, que pretende 
congregar investidores 

portugueses e lusodescendentes resi-
dentes fora de Portugal com empresá-
rios das nove ilhas dos Açores em torno 
da criação e fomento de parcerias de 
negócio.

A territorialidade do arquipélago dos 
Açores não se confina à delimitação 
geográfica imposta pela natureza, mas 
estende-se em diversas latitudes onde 
existem comunidades de açorianos emi-
grados, que, com a sua dedicação, afir-
mam a nossa Açorianidade no mundo.

Este património humano, indissociá-
vel da nossa realidade insular, assume 
uma importância ímpar, não apenas 
pela sua expressiva representatividade, 
mas também pela sua envolvência ativa 
em diversas sociedades que podem ser 
parceiros estratégicos no processo de 
desenvolvimento da Região Autónoma 
dos Açores. 

Gozando de um espaço geoestraté-
gico de referência, entre os continen-
tes europeu e americano, os Açores 
oferecem múltiplas oportunidades 
de investimento aliadas a um sistema 
de incentivo único em Portugal. Não 
obstante o leque diversificado de áreas 
de interesse empresarial, podemos des-
tacar quatro como fundamentais para 
os Açores, designadamente o turismo, a 
economia do mar, a indústria agroali-
mentar e a ciência e tecnologia.

Neste evento, serão evidenciadas as 
particularidades, as potencialidades e 
os sistemas de apoio existentes que vão 
ao encontro da simbiose da procura e 
da oferta, aliada a um relevante plano 
logístico que todas as ilhas oferecem.

Sendo a primeira vez que se realiza 
este evento numa Região Autónoma, 
é nossa convicção que ele proporcio-
nará momentos singulares de partilha 
de informação e de concretização de 
parcerias económicas que, para além da 
participação no progresso do arquipé-
lago, reforçará o relacionamento entre a 
Diáspora e Portugal.

Junto com a SDEA - Sociedade para 
o Desenvolvimento Empresarial dos 
Açores, com o Município da Praia da Vi-
tória, e com o Gabinete do Secretário de 
Estado das Comunidades Portuguesas, 
através do GAID - Gabinete de Apoio 
ao Investidor da Diáspora, o Governo 
dos Açores com este evento também 
reconhece os milhares de emigrantes 
portugueses e respetivos descendentes, 
em especial os oriundos dos Açores, que 
participam, nas suas comunidades e 
aqui, na afirmação da nossa Região e do 
nosso País no mundo.

Este é, sem dúvida, um momento 
oportuno e único para analisarmos, de-
batermos e concretizarmos uma efetiva 
cooperação económica, que contribuirá 
para uma cada vez maior valorização da 
nossa Região que, diariamente, dá uma 
maior amplitude atlântica a Portugal.

Em nome do Governo dos Açores, 
sejam muito bem-vindos à ilha Terceira. 

Rui Bettencourt
Secretário Regional Adjunto 

da Presidência  para as Relações Externas

Governo dos Açores

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS DO SECRETÁRIO REGIONAL 
ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA PARA AS RELAÇÕES EXTERNAS

O GOVERNO DOS AÇORES 
COM ESTE EVENTO 
TAMBÉM RECONHECE OS 
MILHARES DE EMIGRANTES 
PORTUGUESES 
E RESPETIVOS 
DESCENDENTES, EM 
ESPECIAL OS ORIUNDOS 
DOS AÇORES, QUE 
PARTICIPAM, NAS SUAS 
COMUNIDADES E AQUI, NA 
AFIRMAÇÃO DA NOSSA 
REGIÃO E DO NOSSO PAÍS 
NO MUNDO.
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Quais as razões e objetivos desta 
iniciativa?

Existe uma perceção clara, por parte 
da Secretaria de Estado das Comuni-
dades Portuguesas e do Gabinete de 
Apoio ao Investidor da Diáspora, da 
importância estratégica do empreende-
dorismo da nossa Diáspora de milhões 
de Portugueses no Mundo, da sua 
expressão económica e do seu duplo 
potencial enquanto origem de fluxos de 
investimento em Portugal e enquanto 
plataforma de divulgação e promoção 
de iniciativas de internacionalização de 
base local e regional.

Há, assim, que valorizar e potenciar 
este ativo estratégico, enquadrando e 
promovendo a dinamização do tecido 
empresarial da diáspora portuguesa. 
O que passa pelo apoio às intenções 
de investimento que os empresários 
queiram concretizar no nosso País e 
às iniciativas que tragam consigo; por 
informá-los e dar-lhes a conhecer e a 
utilizar as oportunidades, programas 
e mecanismos de apoio existentes em 
Portugal para esse efeito; e por in-
centivá-los a criar redes de contacto e 
apoio mútuo. 

Estes objetivos orientam a atividade 
do GAID, que para o efeito trabalha em 
estreita articulação com a rede diplo-
mática e consular, com as autarquias e 
respetivos Gabinetes de Apoio ao Emi-
grante, e ainda com uma rede de pontos 
focais interministeriais com compe-
tências nestas matérias. Os Encontros 
dos Investidores da Diáspora serão 
porventura os eventos mais emblemáti-
cos e abrangentes que o GAID organiza, 
subordinados ao tema “Conhecer para 
Investir” e já com duas edições realiza-

das (Sintra, dezembro 2016, e Viana do 
Castelo, dezembro 2017), que regista-
ram elevada afluência de participantes e 
resultados muito positivos.

Porquê os Açores e como se articula 
este encontro com os já realizados e 
com o que está previsto para o final 
do ano para Penafiel?

Do IIº Encontro dos Investidores da 
Diáspora, em Viana do Castelo, resultou 
a decisão de promover, para além dos en-

No arranque do I Encontro Intercalar dos Investidores da Diáspora, Luísa Pais Lowe traçou, em conversa 
com a PORT.COM, os principais objetivos desta iniciativa, que surge na sequência dos dois encontros já 

realizados em 2016 e 2017, respetivamente em Sintra e Viana do Castelo. Dinamizar o tecido empresarial da 
diáspora portuguesa, o seu empreendedorismo e apoiar as suas iniciativas são três eixos fundamentais que 

norteiam a ação política do Estado Português neste domínio. 

PROMOVER O TECIDO EMPRESARIAL 
DA DIÁSPORA PORTUGUESA

LUÍSA PAIS LOWE, COORDENADORA DO GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR DA DIÁSPORA
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contros anuais, encontros intercalares 
de âmbito regional, respetivamente nos 
Açores em 2018, e na Madeira em 2019, 
conferindo-se desta forma visibilidade 
acrescida ao enorme potencial e às con-
dições muito propícias ao investimento 
ao empreendedorismo destas regiões.

Assim, o Iº Encontro de Investidores 
da Diáspora decorrerá na Praia da Vitó-
ria, nos Açores, entre 5 e 8 de julho. Será 
organizado pelo Gabinete do Secretário 
de Estado das Comunidades Portugue-
sas, através do GAID, em parceria com o 
Governo Regional dos Açores (Gabine-
te do Secretário Regional Adjunto da 
Presidência para as Relações Externas 
e Direção Regional das Comunidades) 
com a colaboração da Câmara Municipal 
da Praia da Vitória e da SDEA-Sociedade 
para o Desenvolvimento Empresarial 
dos Açores.

Pretende-se facultar aos partici-
pantes, num contexto que seja simul-
taneamente institucional, propício ao 
networking e direcionado para o âmbito 
regional e para as especificidades dos 
Açores, informação sobre mecanismos e 
programas de apoio, regimes de incenti-
vos e financiamentos, proporcionando-
-lhes ao mesmo tempo uma plataforma 
privilegiada para o diálogo e a partilha 
de experiências e boas práticas com 
interlocutores e redes de contacto im-
portantes para os seus negócios.

As temáticas do Encontro incidirão 
em áreas económicas estratégicas para a 
Região Autónoma dos Açores, designa-
damente a economia do mar, a ciência e 
tecnologia, o turismo e o setor agroali-
mentar, estando prevista a participação, 
como oradores, de membros dos Gover-
nos da República e Regional, assim como 
dirigentes das relevantes instituições.

Não obstante a natureza intercalar 
do Encontro e o seu enfoque específi-
co no contexto regional dos Açores e 
na Diáspora açoriana, é nosso intuito 
que o universo alvo do mesmo seja tão 
amplo quanto possível, estando aberto 
à participação de empreendedores 
portugueses e lusodescendentes de 
todo o mundo.

Quanto ao IIIº Encontro anual dos 
Investidores da Diáspora, a organizar na 
Comunidade Intermunicipal de Tâmega 
e Sousa e que terá lugar em Penafiel, em 
dezembro próximo, representará a con-
tinuidade dos Encontros anuais e deste 
processo que se tem revelado muito 
profícuo e que constitui, também, uma 
homenagem aos Portugueses no Mundo 
e às suas extraordinárias e bem-sucedi-
das histórias de vida.

A opção pela Comunidade Intermu-
nicipal de Tâmega e Sousa assentou nos 
fortes índices de emigração desta região, 
na existência de indicadores sociais que 
exigem maior investimento na valoriza-
ção dos recursos locais, e na conjugação 
do tecido rural da região com um tecido 
industrial em que se destacam os setores 
agroalimentar, do calçado, do vestuário, 

da restauração e do turismo cultural, 
que importa valorizar e promover.

Tem alguma previsão de número de 
participantes e origem?

Estamos em plena fase de inscrições e 
tudo indica que vamos ter uma parti-
cipação significativa, na sua maioria 
empresários, mas também represen-
tantes de câmaras de comércio e do 
associativismo empresarial, oriundos de 
países de maior concentração das comu-
nidades portuguesas. Está igualmente 
prevista a presença de várias empresas 
açorianas, às quais o Encontro propor-
cionará boa visibilidade e uma plata-
forma de contactos e networking com 
os empresários da Diáspora presentes. 
Cumpre-se, assim, um dos objetivos ful-
crais destes eventos, adicionalmente ao 
de informar os participantes sobre medi-
das e incentivos de apoio ao investimento 
em Portugal, atendendo-se igualmente 
às especificidades da realidade económi-
ca e empresarial açoriana. 

AS TEMÁTICAS 
DO ENCONTRO 
INCIDIRÃO EM 
ÁREAS ECONÓMICAS 
ESTRATÉGICAS 
PARA A REGIÃO 
AUTÓNOMA DOS 
AÇORES
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A
o longo de vários sécu-
los, o Arquipélago dos 
Açores foi palco de 
partidas, em grande 
parte, por razões de 
ordem económica. A 
emigração açoriana, 

do tipo familiar e sobretudo a partir das 
décadas de sessenta e setenta do século 
XX, surgiu como uma das soluções de 
minimização das dificuldades económi-
cas das populações das diferentes ilhas 
açorianas, maioritariamente composta 
por indivíduos com baixo ou nenhum 
nível de instrução. 

Recuando no tempo, constata-se que 
os primeiros fluxos migratórios com ca-
racterísticas sistemáticas tiveram como 
destino o Brasil, nomeadamente para 
o Sul, em 1747, com a saída de cerca de 
seis mil pessoas. A emigração para este 
país foi variável ao longo das décadas se-
guintes, registando desde finais do XIX 
até meados do século XX importantes 
fluxos, em particular para os estados de 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Rio de Janeiro. Mas, nas décadas 
seguintes, o Brasil perdeu importância 
no contexto emigratório açoriano.

Na segunda metade do século XVIII 
os Estados Unidos surgem como se-
gundo principal destino da emigração 
açoriana, ainda que só em meados do 
século XIX possa ser considerado como 
um destino efetivo e preferencial. Nas 
décadas seguintes, sobretudo a partir 
de meados do século XX e na sequência 

da atividade do vulcão dos Capelinhos 
(Faial), estima-se que milhares de ha-
bitantes do Faial tenham abandonado a 
ilha rumo aos Estados Unidos. A maioria 
das gentes que optaram por este destino 
fixaram-se maioritariamente em Mas-
sachusetts, Rhode Island e Califórnia.

As Bermudas foram o terceiro grande 
destino da emigração açoriana. O ano de 
1849 marcou o início da emigração para 
este arquipélago do Atlântico Norte. 
Se relativamente aos outros destinos, a 
maioria dos emigrantes eram oriundos 
de todas as ilhas dos Açores, no caso 
das Bermudas eram maioritariamente 
oriundos de São Miguel.

O Havai foi, em finais do século XIX, 
um destino para muitos açorianos. As 
condições de vida no arquipélago e a 
crise económica da época, provocada 
pelo declínio da produção de laranja e 
consequente diminuição do comércio, 
levaram a que muitos açorianos seguis-
sem viagem rumo ao Havai, onde as 
condições de trabalho oferecidas eram 
atrativas. Este destino tornou-se um 
polo de atração, apesar dos condiciona-
lismos de ordem geográfica e cultural, 
principalmente para a população da ilha 
São Miguel.

O Canadá foi o último grande destino 
de emigração açoriana. A emigração 
sistemática data de 1953 e só foi possível 
após a assinatura de acordos bilaterais 
entre Portugal e o Canadá, sobre a 
entrada de emigrantes naquele país. 

Apesar de ser uma emigração muito 
recente, o número de açorianos que 
emigraram foi elevado – na ordem dos 
90 mil indivíduos – fixando-se maiorita-
riamente em Ontário, Quebeque, British 
Columbia, Alberta e Manitoba.

Em termos globais e considerando 
os principais destinos da emigração 
açoriana ao longo da segunda metade 
do século XX, em especial a partir da 
década de sessenta, os Estados Unidos 
da América e o Canadá foram os prin-
cipais recetores das gentes açorianas. 
A consolidação destes fluxos permitiu 
o surgimento de importantes comuni-
dades, estimando-se que atualmente 
haja mais de um milhão de emigrantes 
açorianos e descendentes a viver no 
estrangeiro. 

Hoje estima-se que existam mais de um milhão de emigrantes açorianos 
e descendentes a viver fora de Portugal.

A DIÁSPORA AÇORIANA

Um quadro do pintor micaelense Domingos 
Rebelo intitulado Os Emigrantes. Retrata 
uma família emigrante açoriana nas portas 
da cidade de Ponta Delgada, antes de 
embarcar para os EUA
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Caras Amigas e Caros Amigos,

É com enorme agrado que a Praia da 
Vitória vos acolhe neste 1º Encontro 
Intercalar dos Investidores da Diáspora.

Dou-vos as boas-vindas não apenas 
enquanto participantes neste fórum, 
mas, sobretudo, enquanto filhos destes 
torrões implantados no meio do Atlân-
tico, entre a América, a Europa e África, 
espaços onde a Lusofonia, mais do que 
comunidade, é sentimento.

Localizada no seio desta Região 
Autónoma, a Praia da Vitória é, hoje, um 
território onde vale a pena viver, visitar 
e investir. Agricultura, Mar, Turismo 
e Tecnologia são áreas que nos distin-
guem, porque nelas depositamos o valor 
da nossa ancestralidade e, ao mesmo 
tempo, o empenho da inovação e do 
desenvolvimento.

Aqui, encontram uma Agricultura que 
respeita a natureza e o bem-estar ani-
mal. Aqui mergulham num mar carre-
gado de riquezas, um território imenso 
que urge explorarmos. Aqui, vivenciam 
uma paisagem incólume, onde o natural 
e o construído se fundem, convidando-
-vos a sentir um espaço que nos enche a 
alma. Aqui, o futuro acontece, através de 
uma nova geração de jovens que fazem 
das tecnologias da informação o seu 
dia-a-dia, integrando-se nessa vasta 
rede comunicacional que se espalha e 
une o planeta.

As parcerias que desenvolvemos com 
diversas entidades dão-nos garantias 
de sucesso. Destaco, neste propósito, 

a cooperação com o Governo Regional 
dos Açores, com a Sociedade para o De-
senvolvimento Empresarial dos Açores, 
com a Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento, com a Academia 
de Código, com as associações repre-
sentativas dos setores produtivos, ou 
com a Câmara do Comércio de Angra do 
Heroísmo; entidades cujo conhecimen-
to e empenho representam, para nós, 
condição essencial para a construção 
de projetos sustentáveis e geradores de 
riqueza local.

Em suma, nesta torrão de terra no cen-
tro do Atlântico, encontram um paraíso 
repleto de oportunidades de investi-
mento, um paraíso que se diferencia dos 
demais pela capacidade de acolhimento, 
pela sustentabilidade e, acima de tudo, 
pela vontade em fazer acontecer.

A Praia da Vitória é, sem dúvida, um 
território onde vale a pena viver, visitar 
e investir. As oportunidades são muitas. 

Oportunidades que ganham maior 
atratividade em função do vasto pacote 
de apoios regionais que incentivam ao 
investimento.

Mas, aqui, encontram também um 
Município de braços abertos, amigo 
do investidor, parceiro ativo de quem 
pretende construir novos futuros neste 
território. Orientamos a nossa visão e 
ação para o desenvolvimento de uma co-
munidade unida e projetada no futuro. 
É esse o nosso compromisso convosco 
– apoiar-vos na concretização de cada 
projeto, eliminando entraves e construí-
do pontes.

A ligação que nos une às comunidades 
emigradas em várias partes do mundo 
é enorme. E essa ligação é, também ela, 
um enorme ativo para atuais futuros 
negócios. O Concelho, a Ilha e a Região 
ganham dimensão pela união a mer-
cados externos, projetando-se num 
mundo global. Tenho a certeza que, 
neste encontro, conhecerão em detalhe 
as potencialidades que vos refiro e, no fi-
nal, ficarão convencidos da sua validade 
e, acima de tudo, das oportunidades que 
aqui encontram.

A todos vós, renovo as boas-vindas 
à Praia da Vitória, sabendo que, aqui, 
se sentirão em casa e que, no regresso, 
levarão convosco a convicção de que vão 
voltar.

Um abraço.

Tibério Dinis 
Presidente da Câmara Municipal

 da Praia da Vitória

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA
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5 DE JULHO 
QUINTA-FEIRA

14h00 – 20h00 – Acreditação dos 
participantes

19h00 – Receção de boas vindas no 
Hotel Atlântida Mar

6 DE JULHO 
SEXTA-FEIRA

08h30 – Abertura do secretariado

09h00 – Sessão de Abertura

- Presidente da Câmara 
Municipal da Praia da 
Vitória, Tibério Dinis

- Secretário de Estado 
das Comunidades 
Portuguesas, José Luís 
Carneiro

- Ministro Adjunto, 
Pedro Siza Vieira

- Presidente do Governo 
Regional dos Açores, 
Vasco Cordeiro (a 
confirmar)

09h30 – Conferência de abertura 

keynote speaker Paulo 
Madruga

10h00 – Intervalo

10h15 – SESSÃO: Grandes áreas 
estratégicas da economia da Região 
Autónoma dos Açores

Introdução: Vice-
Presidente do Governo 
Regional dos Açores, 
Sérgio Ávila

- Sec. Regional do Mar, 
Ciência e Tecnologia, 
Gui Menezes

- Secretária Regional 
da Energia, Ambiente 
e Turismo, Marta 
Guerreiro

- Secretário Regional da 
Agricultura e Florestas, 
João Ponte

11h30 – SESSÃO: Políticas Públicas 
do Governo da República

- Secretária de Estado 
da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, Maria 
Fernanda Rollo

- Secretária de Estado 
do Turismo, Ana 
Mendes Godinho

AUDITÓRIO DO RAMO GRANDE, PRAIA DA VITÓRIA, ILHA TERCEIRA, AÇORES

PROGRAMA
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- Secretário de Estado 
das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, 
Miguel Freitas

12h30 – Almoço

14h00 – SESSÃO: Oportunidades e 
medidas de apoio ao Investimento

- Administrador 
da Agência para 
o Investimento e 
Comércio Externo 
de Portugal (AICEP), 
António Silva

- Diretora da Invest 
Madeira, Ana Filipa 
Ferreira

- Presidente da 
Sociedade para o 
Desenvolvimento 
Empresarial dos Açores 
(SDEA), Vítor Fraga

15h00 – SESSÃO: Políticas para as 
Comunidades Portuguesas

- Diretor Geral dos 
Assuntos Consulares 
e Comunidades 
Portuguesas, Júlio 
Vilela

- Diretor Regional 
das Comunidades do 
Governo dos Açores, 
Paulo Teves

- Presidente do Camões, 
Instituto da Cooperação 
e da Língua, I.P., Luís 
Faro Ramos

- Coordenadora do 
Gabinete de Apoio 
ao Investimento da 
Diáspora, Luisa Pais 
Lowe

16h00 – SESSÃO: Intervenção de 
empresários (por inscrição)

18h00 – Encerramento dos trabalhos

19h00 – Jantar oficial do evento

7 DE JULHO 
SÁBADO

09h30 – SESSÃO: Investidores da 
Diáspora nos Açores

- Celestino Aguiar – 
Estados Unidos

- David Tavares – 
Canadá

- Diamantino Marto – 
França

10h15 – SESSÃO: Intervenção de 
empresários (por inscrição)

12h30 – Sessão de Encerramento

- Presidente da Câmara 
Municipal da Praia da 
Vitória, Tibério Dinis

- Secretário Regional 
Adjunto da Presidência 
para as Relações 
Externas Rui Jorge 
da Silva Leite de 
Bettencourt

- Secretário de Estado 
das Comunidades 
Portuguesas, José Luís 
Carneiro

13h00 – Almoço

14h30 – Visita a diversos projetos e 
locais da ilha Terceira (Porto da Praia 
da Vitória, Parque Tecnológico da Ilha 
Terceira, Quinta dos Açores)

17h00 – Chegada à Praia da Vitória, 
jantar e noite livres

8 DE JULHO
DOMINGO

09h30 – Visita a Angra do Heroísmo, 
Cidade Património da UNESCO

15h00 – Regresso à Praia da Vitória

Fim do Encontro
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A 
Sociedade para o Desenvol-
vimento Empresarial dos 
Açores apresenta-se como 
o interlocutor privilegiado 
para as empresas que pre-

tendem desenvolver projetos na Região, 
atuando como facilitador junto das 
instituições públicas e privadas. 

Recorde-se que a SDEA tem como ob-
jetivo contribuir para o desenvolvimen-
to da economia açoriana, encontrando-
-se entre as suas atribuições: Promover 
a captação de investimentos; Fomentar 
o alargamento da base de exportação 
regional; Celebrar protocolos com 
instituições sobre matérias de interesse 
ao desenvolvimento empresarial da 
Região e Cooperar com outras entidades 
em ações que possam contribuir para a 
realização dos seus objetivos. 

Atualmente, os Açores possuem um 
dos melhores sistemas de incentivos ao 
investimento da União Europeia:

Sistema de Incentivos para a 
Competitividade Empresarial

Competir +

Visa promover o desenvolvimento 
sustentável da economia regional, 
reforçar a competitividade, a capacida-
de de penetração em novos mercados 
e a internacionalização das empresas 

regionais, assim como alargar a base 
económica de exportação da Região 
Autónoma dos Açores.

Subsistema de Incentivos para 
o Fomento da Base Económica 
de Exportação

No seu âmbito cabem os projetos de 
investimento destinados à produção 
de bens e serviços para colocação em 
mercados exteriores à Região, desen-
volvidos nas seguintes áreas: Setores 
Agroalimentar e Florestal; Indústria; 
Turismo; Logística; Economia Digital; 
Eliminação de Resíduos e Valorização 
de Materiais; Call Centers; Atividades 
dos Estabelecimentos de Saúde com 
Internamento; Atividades Termais.

O incentivo financeiro destes progra-
mas está dependente da localização do 
investimento, da performance económi-
ca do projeto e da dimensão da empresa:

•  Não reembolsável – de 30% até 
65% das despesas elegíveis.

• Reembolsável – 25%. Pode ser 
parcialmente ou totalmente trans-
formado em incentivo não reembol-
sável.

• Montante Máximo do Incentivo – 
€5M incentivo não-reembolsável + 
€5M incentivo reembolsável

Variante para grandes projetos

Para grandes projetos existe uma 
variante cujo valor dos investimentos 
pode oscilar entre €15M e €50M no pres-
suposto que sejam criados pelo menos 
120 novos posto de trabalhos. Não exis-
te montante máximo de incentivo e a 
parcela não reembolsável corresponderá 
a 45% das despesas elegíveis.

Benefícios Fiscais

A Região Autónoma dos Açores goza 
de um diferencial fiscal vantajoso, na 
ordem dos 20%, em relação ao restante 
território português, em sede de Im-
posto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (IRC), de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS) e de Imposto sobre o Valor Acres-
centado. (IVA). 

A Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores assume-se como parte atuante na conceção e execução 
de políticas de estímulo ao desenvolvimento das empresas regionais e tem como principal missão atuar na promoção 

da atratividade dos Açores com vista à captação de investimento externo, na criação de condições facilitadoras da 
diversificação e exportação de produtos regionais e na promoção da inovação e do empreendedorismo.

INVESTIR NOS AÇORES

DESTAQUE   |   I ENCONTRO INTERCALAR DE INVESTIDORES DA DIÁSPORA

Clique na 
imagem para 

abrir brochura

https://www.sdea.pt/userFiles/FolderInvestinAzores.pdf
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SEJAM MUITO BEM-
VINDOS. OS AÇORES 
CONTAM CONSIGO!

Somos uma Região Ultraperiférica da 
Europa que, para além de ser um local 
ideal para viver e visitar, é também um 
local privilegiado para investir.

Hoje, vivemos um novo ciclo econó-
mico, alavancado pelo setor do turismo, 
mas cujo desenvolvimento é transversal 
aos mais variados setores, o que nos 
coloca perante novas dinâmicas e novas 
solicitações, que requerem renovadas 
abordagens e soluções.

No fundo, há novos desafios que estão 
ao nosso alcance e para os quais contamos 
com a iniciativa privada, tendo em vista 
o aumento da qualidade de vida coletiva, 
a geração de riqueza e criação de mais e 
melhor emprego em todas as ilhas.

A Sociedade para o Desenvolvimento 
Empresarial dos Açores (SDEA) atua 
principalmente nas áreas da promo-
ção das potencialidades económicas 
da Região, captação de investimento, 

valorização dos produtos regionais e 
dos recursos endógenos, conceção da 
política de incentivos ao investimento e 
de benefícios fiscais, desenvolvimento 
e gestão de instrumentos financeiros 
de apoio às empresas, e do fomento da 
inovação e do empreendedorismo.

Queremos reforçar, permanentemen-
te, o nosso papel de parceiro estratégico 
das empresas açorianas e daqueles que 
escolherem os Açores como destino 
para os seus investimentos.

A nossa atuação pauta-se por um foco 
permanente no cliente, procurando 
encontrar as melhores soluções, acom-
panhar e assumir-nos como elemento 
facilitador, na identificação de oportu-
nidades de negócio e no relacionamento 
dos investidores com entidades públicas 
e privadas na Região.

Os Açores desfrutam de uma elevada 
Estabilidade Política, Económica e 
Social, com um Ecossistema Favorável 
aos Negócios, onde existe uma grande 
Proximidade aos Centros de Decisão, 
que aposta na Inovação, com uma Lo-
calização Geográfica privilegiada e de 
grande proximidade entre o continente 

Europeu e o continente Americano, com 
Conetividade Global, em que diaria-
mente é possível chegar a qualquer ca-
pital Europeia, como às grandes cidades 
da América do Norte.

Por outro lado, possuímos Recursos 
Naturais e um Património Histórico 
invejável. Somos uma Região Cosmo-
polita, que alia à Modernidade a nossa 
Autenticidade e Hospitalidade ímpar do 
Povo Açoriano, que oferece, de forma 
exemplar, Qualidade de Vida a todos os 
que cá vivem e trabalham.

Os Açores são hoje, efetivamente, 
uma Região de oportunidades, uma 
Região com Excelentes Oportunidades 
de Investimento.

Invistam nos Açores! 

Todos são muito bem-vindos! Cá 
estaremos, como parceiros, para apoiar 
todos vós, que desejem contribuir para o 
desenvolvimento dos Açores, através da 
criação de negócios de sucesso.

Vítor Fraga
CEO da Sociedade para o 

Desenvolvimento Empresarial dos Açores

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS DO CEO DA SOCIEDADE 
PARA O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DOS AÇORES
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A 
localização, no 
Oceano Atlântico a 
meio caminho entre a 
Europa e as Américas, 
e as características 
geográficas do Arqui-
pélago dos Açores, 

fazem com que cada uma das nove ilhas 
seja uma porta aberta para o mundo, à 
espera de receber e partilhar, desde as 
suas paisagens, o seu património, as 
suas gentes e costumes, a sua história e, 
acima, de tudo as experiências que cada 
uma delas pode proporcionar. 

Dispersas por três grupos a Nor-
deste do Atlântico: Santa Maria e São 
Miguel, a Oriente; no Centro, a Terceira, 
Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, e mais 
a Ocidente, o Corvo e as Flores, o ponto 
mais ocidental do continente Europeu, 
as ilhas açorianas beneficiam de um 
clima ameno durante todo o ano, onde 
residem cerca de 247 mil habitantes.

Nos Açores, a Natureza assume um 
papel fundamental. Mas o Arquipélago 
não é apenas uma mera galeria con-
templativa. Hoje, as experiências em 

interação com a Natureza são muitas e 
variadas, desde passeios a pé, observa-
ção de baleias e golfinhos, mergulho, 
golfe, montanhismo, vulcanismo e ou-
tros desportos mais ou menos radicais, 

Nove ilhas esculpidas por vulcões milenares e ao longo de séculos povoadas por gente de coragem 
mas simples e afável, o arquipélago é, na sua diversidade, o local ideal para as mais variadas 
experiências e emoções e um dos melhores destinos para a prática de turismo de natureza.

ONDE O ATLÂNTICO 
ABRAÇA A NATUREZA

AÇORES

A VISITA À ILHA 
TERCEIRA ENCANTA 
PELAS SUAS BELEZAS 
NATURAIS E PELA SUA 
RIQUEZA CULTURAL E 
PATRIMONIAL
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como o ciclismo, o surf, o canyoning, 
entre outros, que no conjunto fazem do 
Arquipélago um destino de Turismo 
Natureza, por excelência, para férias 
inesquecíveis.

Por outro lado, há toda uma herança 
histórica e cultural de séculos de po-
voamento, que pode ser redescoberta, 
através de um passeio a pé pela cidade 
de Angra do Heroísmo ou pela Paisagem 
Protegida da Cultura da Vinha do Pico, 
elevadas a Património Mundial pela 
UNESCO, entre muitas outras opções.

Mas descobrir os Açores, passa 
também por interagir e contactar com a 
hospitalidade e as vivências do seu povo, 
bem como surpreender-se com a manei-
ra açoriana de viver as suas festividades 
(religiosas e profanas) e as suas tradi-
ções culturais.

Um destino único e inesquecível, 
onde a saudade e a sentimentalidade 
dos açorianos da diáspora e dos seus 

descendentes são fatores de valoriza-
ção da redescoberta das suas raízes, ao 
mesmo tempo que divulgam os Açores 
de hoje, tão diferentes, mas, simultanea-
mente, tão iguais aos Açores de algumas 
décadas.

Ilha Terceira/Praia da Vitória

A visita à ilha Terceira encanta 
pelas suas belezas naturais e pela sua 
riqueza cultural e patrimonial, pela 
descoberta de sabores únicos e reple-
tos de texturas, cheiros e paladares, 
pelas suas gentes, alegres e festivas, 
que contagiam todos quantos a visi-
tam, tornando-a numa experiência 
inesquecível por estas ilhas açorianas.

Da cidade de Angra, baía acolhedo-
ra e heroica nos seus feitos, ganha o 
Heroísmo para o relembrar, da Praia, 
com seu areal e dos seus feitos ganha 
a Vitória. Assim se parte para a visita à 
ilha, do mar para a terra, entre casario, 
igrejas e impérios, ao deslumbre do 

seu manto de retalhos, Serra do Cume, 
à descida ao Algar do Carvão e pas-
seios por entre vegetação endémica 
que nos surpreendem em cada olhar.

Na cidade da Praia da Vitória, que 
deu ao país um dos seus mais notáveis 
escritores - Vitorino Nemésio - propo-
mos uma visita mais detalhada, pelas 
suas ruas de casas nobres e esplanadas 
que convidam a uma paragem, visita-
mos a sua igreja Matriz, com portais 
góticos e decoração manuelina e inte-
rior rico em talha dourada, e, chegamos 
ao centro da cidade onde o edifício da 
Câmara Municipal deste concelho, que 
mantém a sua traça barroca, nos dá as 
boas vindas a esta cidade, descemos 
até ao areal que lhe confere um caráter 
único e uma ambiência de cidade virada 
para o mar e subimos ao alto da Serra 
de Santiago para apreciarmos a vista 
sobre esta cidade, convidando-nos 
sempre a voltar.  

Impérios do Divino Espírito 
Santo - Pequenas edificações, 

presentes em toda a ilha, 
que estão no centro das 
cerimónias em louvor ao 

Divino Espírito Santo. 
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LOCAIS A VISITAR

Miradouros da Serra do Cume - 
Pode-se apreciar a baía da Praia 
da Vitória e a planície interior 
da ilha, dividida por muros de 
pedra vulcânica conhecida por 
“manta de retalhos”. 

Museu de Angra do Heroísmo 
- Museu instalado no antigo 
Convento de São Francisco. 
Nesta construção do séc. 
XVII ilustra-se os Açores em 
toda a sua história, através 
de coleções de cerâmica, 
mobiliário, numismática, pintura 
e etnografia.

Monte Brasil - Vulcão submarino 
com 3 km2 rodeado pelos 4 
km de muralhas da Fortaleza 
São João Baptista, a mais 
antiga fortaleza continuamente 
ocupada por tropas 
portuguesas, nos dias de hoje.  

Obelisco do Alto da Memória 
(séc. XIX) – Construído com as 
pedras do antigo castelo dos 
Moinhos, foi erigido em 1856, 
em homenagem à passagem de 
D. Pedro IV pela ilha, no período 
da Guerra Civil Portuguesa. 

Algar do Carvão - Chaminé 
vulcânica com 90 m de 
profundidade, formada há 
cerca de 3200 anos devido 
à drenagem do magma da 
chaminé principal, que regrediu 
para a câmara magmática. 
No seu teto encontra-se uma 
grande concentração de 
estalactites. 

Museu do Vinho - Aqui é 
possível visitar a exposição 
de utensílios utilizados na 

produção vitinícola, bem 
como provar o vinho verdelho 
produzido na freguesia dos 
Biscoitos. 

Observatório do Ambiente dos 
Açores - Localizado no centro 
histórico de Angra do Heroísmo 
onde dispõe de instalações para 
o estudo do ambiente.

PATRIMÓNIO E CULTURA

Sanjoaninas - Celebrações do 
Santo Popular São João (24 de 
Junho), que se prolongam por 
vários dias com “touradas à 
corda”, cortejos etnográficos e 
desfiles de marchas populares, 
provenientes de várias 
localidades e das outras ilhas, 
ensaiadas ao longo do ano. 

Festas da Praia - Realizam-se 
no início do mês de Agosto, 
na cidade da Praia da Vitória, 
com grande animação musical 
e cultural. 

Bailinhos de Carnaval - 
Manifestações teatrais populares 
do entrudo na ilha, trazidas por 
volta do séc. XVI, possivelmente 
influenciadas pelos autos de 
Gil Vicente. Estes Bailinhos são 
considerados a maior exposição 
de teatro em língua portuguesa 
em todo o Mundo. 

Angra do Heroísmo - Única 
cidade do arquipélago 
classificada como Património 
Mundial da UNESCO desde 1983. 

Impérios do Divino Espírito 
Santo - Pequenas edificações, 
presentes em toda a ilha, que 
estão no centro das cerimónias 
em louvor ao Divino Espírito 
Santo. Com as paredes 
exteriores pintadas de cores 
garridas, guardam no interior 
um altar coberto por cetim 
branco onde pousa a coroa de 
prata e o ceptro, símbolos deste 
culto. Na ilha Terceira existem 
cerca de 70 impérios. 

SUGESTÕES DE 
ATIVIDADES

Mergulho
• Cemitério das Âncoras - 
Parque arqueológico com 
mais de 30 âncoras de várias 
embarcações desde o séc. XVI.
• Banco D. João de Castro - 
Vulcão submarino cujo topo 
fica a 12 m de profundidade, 
onde é ainda visível atividade 
fumarólica e é possível 
mergulhar com grandes 
cardumes de peixes pelágicos.

Observação de Cetáceos e 
Natação com Golfinhos
• Saída da Marina de Angra do 
Heroísmo
• Saída da Marina da Praia da 
Vitória

Passeios Pedestres
• Mistérios Negros - Trilho de 
5 km que passa por 3 domos 
formados pela erupção histórica 
de 1761.
• Serreta - Percurso circular 
que passa por zonas de reserva 
florestal.
• Baías da Agualva - Trilho em 
terreno misto com vistas da 
costa norte da ilha.

Geoturismo / Geossítios
• Furnas do Enxofre- São 
o campo fumarólico mais 
importante da ilha Terceira, 
emitindo vapor de água e 
gases vulcânicos de um sistema 
subterrâneo complexo.
• Ponta da Serreta - Situada no 
lado Oeste, são visíveis domos e 
espessas escoadas traquíticas.

Pesca Desportiva
• Saída da Marina de Angra do 
Heroísmo e/ou Marina da Praia 
da Vitória
• Pesqueiros de costa - Silveira, 
São Mateus, Porto Novo.

Golfe
• Clube de Golfe da Ilha Terceira

Vela
• Marina de Angra do Heroísmo
• Marina da Praia da Vitória

Surf e Bodyboard
• Baía das Quatro Ribeiras - 
Reef break na costa Norte da 
ilha.
• Praia da Vitória - Point breaks 
de fundo misto, proporciona 
ondas longas no
período de inverno acessível a 
todos os níveis de experiência.
• Baía das Contendas - Reef 
break consistente com 
ondulações de sul.

Passeios Bicicleta e BTT
• Monte Brasil
• Biscoitos

Passeios a Cavalo
• Terra Chã

Parapente
• Serra do Cume
• Serra do Moreão
• Serra de Santa Bárbara

Observação de Aves
• Cabo da Praia - Um dos 
melhores locais da Europa para 
avistar limícolas da América do 
Norte e da Europa.
• Lagoa do Ginjal -Bom lugar 
para observar raridades.
• Ponta das Contendas - Há uma 
importante colónia de garajaus-
comum (Sterna hirundo) e 
de garajaus-rosado (Sterna 
dougallii) Classificado como ZPE 
(Zona de Proteção Especial), 
local de aves marinhas.

Windsurf
· Praia da Vitória - Local mais 
consistente dos Açores para as 
diversas disciplinas do Kite e do 
Windsurf.

DESTAQUE   |   I ENCONTRO INTERCALAR DE INVESTIDORES DA DIÁSPORA

Um Guia 
Prático para 
quem visita a 
Ilha Terceira

Toda a informação disponível em Visit Azores 
– Secretaria Regional do Turismo: www.visitazores.com
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Uma das críticas mais incisivas que 
se têm feito ouvir desde a tragédia 
dos incêndios do ano passado é que 
Portugal tem uma adotado uma po-
lítica florestal totalmente errada e o 
problema arrasta-se há décadas. Faz 
sentido colocar o problema assim ou 
neste momento já se está a trabalhar 
para corrigir esta situação?

Nos últimos 20 anos deu-se uma 
transformação acelerada nos territórios 
rurais, decorrente do despovoamento 
e do abandono de atividades agrícolas e 
florestais em solos marginais. Acresce 
que numa parte muito extensa do país, 
temos áreas de monocultura de espécies 
muito suscetíveis ao fogo (eucalipto e 
pinheiro) em situação de minifúndio, o 
que dificulta a sua gestão. Em 2006 foi 
criado um Sistema de Defesa de Floresta 
Contra Incêndios, para prevenção e 
combate. Na verdade apostou-se muito 
no combate e pouco na prevenção. É isso 
que o Governo quer mudar, reequili-
brando e aumentando a prevenção. Para 
se ter uma ideia, o país tem planeado 
deste essa altura 11200km de estradões 
para proteger a floresta (faixas de 125 
metros de largura). Em 10 anos execu-
tou 1200 km. Só este ano vamos fazer 

3600 km. Para além disso, aprovou-se 
a reforma da floresta, para melhorar a 
gestão integrada e agrupada das zonas 
florestais. 

No seu entender quanto tempo 
precisa o país para se poder afirmar 
que o enquadramento dado às suas 
f lorestas se coaduna com as cara-
terísticas geográficas e sociodemo-
gráficas do país?

É um trabalho sempre contínuo, que 
é preciso começar já. Durante o mês 
de julho vão estar prontos os novos 
Programas Regionais de Ordenamento 
Florestal que vão depois ser transpos-
tos para cada um dos municípios. Com 
isso, saberemos qual a vocação das 
nossas terras para a floresta e qual a 
floresta que devemos ter, contando que 
temos alterações climáticas que nos 
impõem mais cuidados com o que te-

Num país em que sempre se falou demasiado de incêndios e muito pouco das florestas era imperativo 
ouvir quem tem responsabilidades na área e perceber, principalmente depois das tragédias do ano 

passado, o que se pode e se está a fazer para mudar este paradigma.

«APOSTOU-SE MUITO NO COMBATE E 
POUCO NA PREVENÇÃO»

MIGUEL FREITAS, SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

POLÍTICA

P
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mos de fazer. Portanto, temos de saber 
articular quatro questões chave: saber 
ordenar, prevenir, gerir e valorizar os 
sistemas florestais. Dar valor à floresta 
pelos muitos produtos que dela saírem, 
mas também pagar serviços públicos 
que ela presta à sociedade, quando 
protege solos, água, biodiversidade e 
capta carbono.

Na sequência da campanha da limpe-
za das florestas lançada (e das conse-
quentes penalizações) o Governo 
teve em conta a presença física de 
pessoas e proprietários, mas parece 
ter esquecido que existem muitos 
emigrantes com parcelas de terra e 
que só na altura de férias conseguem 
regressar ao país. De alguma forma 
esta situação foi acautelada?

O Governo não tem dois pesos e duas 
medidas no cumprimento da lei. Deu 

o tempo necessário e a f lexibilidade 
que muitas vezes é preciso ter para 
fazer as coisas. Definiu com clareza 
as áreas prioritárias de inter venção. 
E não andou à caça à multa. Prova 
disso é o facto do nível de coimas não 
ter aumentado exponencialmente.

Que conselhos poderá dar aos 
emigrantes que neste verão vêm 
passar férias em Por tugal e são 
proprietários de parcelas f lores-
tais?

A f loresta não se pode gerir à 
distância. É preciso que se informem 
sobre os movimentos associativos e 
possam aderir à Zonas de Inter ven-
ção Florestal existentes na sua terra, 
ou criar novas formas que o Governo 
agora disponibiliza para gestão inte-
grada da f loresta, como as Entidades 
de Gestão Florestal. Por outro lado, 

a festa do reencontro tem de ter em 
conta que temos de evitar compor-
tamentos de risco e as inter venções 
na f loresta tem de ser cuidada e 
acompanhada por quem sabe. Temos 
de reduzir o número de incêndios em 
Portugal.

Defende também que a f ixação 
das pessoas no interior do país 
é um dos fatores críticos para se 
evitarem tragédias como a do ano 
passado?

Claro que é absolutamente essen-
cial. Remeto para um programa que 
estamos a implementar que é o das 
“Cabras Sapadoras”, em que vamos 
pagar para que os animais ajudem a 
gerir combustíveis na f loresta e tirar 
de lá o mato. Estas medidas visam, 
acima de tudo, manter as pessoas 
nos territórios rurais. 

O projeto piloto cabras sapadoras, 
lançado este ano pelo Governo, passa 
pela criação de rebanhos dedicados 
à gestão de combustível florestal na 
rede primária, que servem de auxílio 
no reforço da prevenção de incêndios. 
O projeto conta com 39 rebanhos (38 
dos quais privados), distribuídos pelas 
regiões Centro, Norte e Algarve, num 
total de cerca de 4900 "cabras sapa-
doras", que deverão cobrir cerca de 
3000 hectares em 2018. 

O programa para cinco anos envolve 
3,5 milhões de euros e prevê-se que 

todos os anos seja aumentada «a área 
de gestão de combustíveis», sendo es-
perado que, num prazo de cinco anos, 
por via da pastorícia, estejam a ser 
geridos 20 mil hectares por rebanhos 
de “cabras sapadoras”.

O projeto arrancou em março, em 
Fiães, Santa Maria da Feira, numa par-
ceria entre a Câmara da Feira, a Univer-
sidade de Trás-os-Montes (UTAD) e a 
Associação de Desenvolvimento Rural 
Integrado das Terras de Santa Maria 
(ADRITEM). A primeira experiência 
envolveu cerca de 30 cabras anãs que, 
no espaço de um mês, conseguiram 
“limpar” perto de meio hectare de 
terreno. Em maio último, Miguel Freitas 
defendeu a necessidade de um "acom-
panhamento próximo desta iniciativa, 

no sentido de potenciar os seus efeitos 
enquanto modelo de aproveitamento 
de sinergias de diferentes atividades 
que se desenvolvem nos espaços 
florestais, contribuindo para uma me-
lhor resiliência e sustentabilidade dos 
mesmos e igualmente para o desen-
volvimento rural", tendo sido criado 
para isso um grupo de trabalho que vai 
acompanhar e apoiar o projeto.

«Cabras Sapadoras» 
no reforço da prevenção 
de incêndios
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N
o dia 17 de junho, um 
incêndio deflagrou em 
Pedrógão Grande, no dis-
trito de Leiria, tendo-se 
alastrado aos concelhos 
vizinhos de Castanheira 

de Pera, Figueiró dos Vinhos, Ansião, 
Sertã  (distrito de Castelo Branco) e ao 
concelho de Pampilhosa da Serra  (dis-
trito de Coimbra).

A dimensão do incêndio fez com que o 
número de vítimas fosse o mais elevado 
dos últimos anos: cerca de 64 vítimas 
mortais - só na estrada nacional 236 
morreram 47 pessoas, que tentavam 
fugir de carro quando foram atingidos 
pelas chamas - e mais de 250 feridos. 

Quatro meses depois, o “inferno” 
voltou e marcou o dia 15 de outubro 
como «o pior dia do ano», em matéria 
de incêndios florestais, com a Proteção 
Civil a registar mais de 500 ocorrên-
cias. Deste incêndio, resultaram em 50 
vítimas mortais confirmadas e dezenas 
de feridos.

O interior de Portugal ficou muito 
dizimado e o país ficou com uma “cica-

triz” que vai permanecer para sempre. 
Nos dias seguintes, a solidariedade 
chegou um pouco de todo o mundo e 
Portugal recebeu milhões de donativos, 
em géneros e em dinheiro, para ajudar a 
reerguer o país. 

Foi das comunidades portuguesas es-
palhadas pelo mundo que chegou gran-

de parte dos donativos. Os portugueses 
e lusodescendentes ficaram chocados 
com a dimensão dos acontecimentos 
que assombravam o país e não consegui-
ram ficar indiferentes ao que se passava 
na terra que os viu crescer. 

Numa altura em que muitos pergun-
tam onde é que para o dinheiro angaria-

POLÍTICA

PORTUGUESES PELO MUNDO 
SOLIDÁRIOS COM AS VÍTIMAS 

DOS INCÊNDIOS
Portugal sofreu, no ano de 2017, a maior devastação de que existe registo no âmbito dos incêndios florestais. 

No movimento de solidariedade que se gerou foi das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo 
que chegou grande parte dos donativos, quer por ação direta, quer através dos mecanismos então criados 

como a conta solidária da Caixa Geral de Depósitos Fica aqui um retrato para memória futura.

TEXTO: SOFIA SOUSA
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do para ajudar as vítimas dos incêndios, 
a Revista PORT.COM traz à memória 
alguns dos donativos angariados pelas 
comunidades portuguesas e entregues a 
pessoas e instituições em Portugal.

“Todos Juntos Por Portugal” 
angariou 200 mil euros

Nos Estados Unidos da América fo-
ram vários os representantes de clubes 
e associações portuguesas do Estado de 
New Jersey que traçaram uma estra-
tégia conjunta de apoio às vítimas dos 
incêndios. 

A Campanha Solidária “Todos Juntos 
por Portugal”, ideia que partiu de 
Jack Costa, presidente do Sport Club 
Português de Newark, e ao qual se 
juntaram outros emigrantes portugue-
ses como José Carlos Brito, presidente 
do Portuguese Instructive Social Club 
de Elisabeth, rendeu cerca de 200 mil 
dólares (178 mil euros). 

«Começámos a trabalhar para a 
angariação de fundos logo no dia 24 de 

junho. A partir desta primeira iniciati-
va, seguiram-se outros seis eventos», 
referiu José Carlos Brito, que foi um 
dos três emigrantes que se deslocou 
propositadamente para distribuir, em 
mão, os cheques da ajuda solidária. Uma 
condição imposta pelos emigrantes que 
contribuíram para a campanha e que 
ficaram nos EUA.

Durante a entrega dos donativos, 
ocorrida no dia 30 de setembro, jun-
taram-se a este dirigente associativo 
outros dinamizadores da iniciativa, 
nomeadamente a representante da 
Portuguese-American Civic Association 
de Union, Elsa Silva, e a representante 
do Sport Newark e Benfica de Newark, 
Maria Costa. 

Os cheques foram entregues a cada uma 
das corporações de bombeiros – Cas-
tanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e 
Pedrógão Grande. Estas corporações re-
ceberam cerca de 6 mil euros cada uma, 
ao passo que as pessoas que perderam a 
primeira habitação tiveram direito a um 
cheque que rondou os 1700 euros. 

129 mil dólares da NYPALC 
(Nova Iorque) para Portugal

Isabelle Coelho Marques, presidente 
da New York Portuguese American 
Leadership Conference (NYPALC) 
também veio a Portugal com outros 
representantes de associações de Nova 
Iorque que angariaram donativos: 
Susana Oliveira, do Clube Português de 
Yonkers, Jorge Martins, da Academia de 
Bacalhau de NY e Domingos Soares, do 
Clube Português de Tarrytown.

Mais uma vez, para garantir que os 
fundos recolhidos chegavam direta-
mente às vítimas, a NYPALC procu-
rou com a ajuda das corporações dos 
Bombeiros de Castanheira de Pera, 
Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, 
identificar as vítimas mais carenciadas 
em cada região, para lhes entregar a cada 
uma e pessoalmente, um cheque com 
um donativo. Neste dia foram entregues 
cerca de 22 mil euros. 

França solidária enviou mais de 
350 mil euros

A comunidade portuguesa em França 
também organizou várias ações de 
solidariedade para ajudar as vítimas dos 
incêndios na região centro de Portugal.

Nypalc Pedrogão

Jack Costa 
e José Carlos Brito
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O concerto solidário que se realizou 
no Santuário Nossa Senhora de Fátima, 
em Paris, iniciativa organizada pela Aca-
demia do Bacalhau de Paris (ABP), anga-
riou cerca de 8 mil euros em doações. 

O presidente da Rádio Alfa, Armando 
Lopes, em colaboração com os presiden-
tes de câmara das cidades de Saint-Mau-
r-des-Fossés e de Créteil, nos arredores 
de Paris, criou uma associação para 
recolher donativos.

A associação, também fundada por 
alguns empresários portugueses em 
França, entregou um cheque de 356 mil 
euros para a reconstrução de casas, a 19 
de julho de 2017, ao presidente da Co-
munidade Intermunicipal da Região de 
Leiria e presidente da Câmara de Leiria, 
Raul Castro.

200 mil euros dos portugueses 
em Macau

A Santa Casa da Misericórdia em con-
junto com a Casa de Portugal em Macau, 
enviaram cerca de 200 mil euros para a 
União das Misericórdias Portuguesas, pa-
ra serem distribuídos no apoio às vítimas.

Mais de 20 mil euros 
angariados em jantar solidário 
na Suíça

Contudo, nem só associações e ins-
tituições tiveram a iniciativa de ajudar 
as vítimas. Paulo Barros, emigrante 
português em Zurique, organizou um 
jantar solidário na Suíça que contou com 
vários apoios. Depois do jantar, viajou 
até Portugal onde entregou mais de 
20 mil euros de donativos em mãos. O 
português confessou que não conseguiu 
ficar indiferente depois de ver os prejuí-
zos das pessoas afetadas. 

Fundo angariou mais de 4 
milhões de euros 

Logo após serem conhecidas as pri-
meiras consequências da tragédia cau-
sada pelos incêndios de junho de 2017, 
gerou-se, na região de Pedrógão Grande, 
um amplo movimento de solidariedade 
por parte de particulares e de empresas. 
A Fundação Calouste Gulbenkian anun-
ciou, logo no imediato, a sua intenção de 
fazer uma doação para apoio às popula-
ções afetadas pelos incêndios e começou 
então a receber pedidos de várias entida-
des para assegurar a gestão das suas 
próprias doações para os mesmos fins.

Foi assim constituído um Fundo, atra-
vés de uma conta solidária e sob gestão 
da Fundação, para integrar os donativos 
de várias empresas e da Caixa Geral de 
Depósitos (CGD). 

Segundo afirmou o presidente da Cai-
xa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, 
à Revista PORT.COM, através da conta 
solidária da CGD “Unidos por Pedró-
gão Grande”, foram angariados cerca 
de 2651 milhões de euros, enquanto a 
agência de Paris do banco enviou cerca 
de 58 700 euros destinados ao mesmo 
fim. Ainda segundo Paulo Macedo, 
os fundos recolhidos tiveram quatro 

destinos prioritários: a reconstrução e 
reabilitação das primeiras habitações 
(tranche mais significativa); o apoio a 
instituições locais como bombeiros, 
CERCIS e Santa Casa da Misericórdia; a 
recuperação dos meios de subsistência 
das famílias mais gravemente afetadas 
e o apoio às associações de apicultores e 
agricultores, através da compra de equi-
pamentos agrícolas e de apicultura. 

A primeira preocupação dos doado-
res, bem como de todas as entidades 
envolvidas, foi assegurar que as pes-
soas afetadas, direta ou indiretamente 
pelos incêndios, fossem apoiadas nas 
suas necessidades mais imediatas e 
na reposição dos bens necessários 
ao restabelecimento da normalidade 
possível no seu dia-a-dia.  

Entrega de donativos
 em Pedrógão Grande

Entrega de donativos em 
Castanheira de Pera

Paulo Macedo, 
presidente da 
Caixa Geral de 
Depósitos
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C
CAMPANHACampanha 

de Prevenção
Rodoviária

P
elo êxito alcançado o ano 
passado com a campanha de 
sensibilização aos conduto-
res emigrantes, realizada na 
fronteira de Vilar Formoso, 
a PORT.COM vai, mais uma 

vez, promover esta iniciativa. 

Assim, em colaboração com a Preven-
ção Rodoviária Portuguesa, a Guarda 
Nacional Republicana e com o apoio da 
Brisa e da Sagres, a fronteira de Vilar 
Formoso vai voltar a ser, nos dias 1 e 
2 de Agosto, palco de uma campanha 
de prevenção rodoviária, destinada a 
garantir a segurança das famílias de 
emigrantes que nos visitam, particular-
mente nos itinerários que utilizam, de e 
para os locais de férias, com o objetivo 
de diminuir a sinistralidade nas estra-
das portuguesas.

Bem-Vindos e disfrutem de umas 
boas férias com familiares e amigos e, 
nas viagens pelas estradas portuguesas, 
não esqueçam a condução segura.

INICIATIVA PORT.COM

Nas 
próximas 

páginas encontra 
conselhos e 

recomendações de 
segurança rodoviária 

que deve cumprir. 
Boas férias !
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO RODOVIÁRIA

José Miguel Trigoso, 
Presidente da Prevenção 
Rodoviária Portuguesa (PRP) 
relembra alguns dos conselhos 
mais importantes que devemos 
seguir nos preparativos e 
durante as viagens

ANTES DA VIAGEM
• Atente às condições de segurança do 
veículo: travões, pneus, suspensão, faróis, 
limpa para-brisas, etc, fazendo uma 
inspeção de rotina, para verificar aspetos 
essenciais do seu veículo. A manutenção 
deve ser feita com o motor ainda frio, numa 
garagem ou numa estação de serviço. 

Tenha em consideração:

 - A pressão e o estado dos pneus. Para 
além da segurança, uma  pressão   
adequada permite aumentar a vida útil 
dos pneumáticos e um menor consumo  
de combustível, verifique a pressão uma 
vez por mês; quer por falta ou  excesso de 
ar, a pressão desadequada compromete o 
comportamento do  veículo; as ranhuras 
dos pneus permitem escoar a água no 
pavimento e a  altura mínima aconselhada 
para veículos ligeiros é de 1,6 mm, 
verifique e  garanta que não existem 
anomalias nos pneus, como por exemplo 
cortes ou  proeminências;

  - O estado das luzes e sinais sonoros. Para 
uma melhor visibilidade do veículo, da 
faixa de rodagem e dos obstáculos nela 
existentes: verifique regularmente o bom 
funcionamento de todo o sistema de 
iluminação, bem como sinais sonoros ;

  - Preste atenção ao estado das escovas 
do seu veículo, uma vez que em    
momentos de chuva ou nevoeiro intenso, 
é fundamental que sejam eficazes para 
garantir uma circulação segura. Se o limpa 
para-brisas deixa marcas no vidro, deverá 
proceder à substituição das escovas. O 

uso frequente e as    agressões ambientais 
às quais estão expostas como o calor, 
as geadas, o pó e a   areia aceleram o 
desgaste das escovas.

• Acondicione adequadamente a bagagem 
que transportar no veículo de modo a 
garantir a estabilidade e um maior controlo 
da direção. Não transporte objectos soltos 
no interior da viatura. 

• Planeie a sua viagem, pondere o percurso 
a fazer, evitando as horas de ponta e os 
itinerários com maior afluência de veículos 

• Tenha em conta fatores de risco que 
influenciam a condução, como a fadiga, 
o stress, o álcool, a sonolência, os 
medicamentos, entre outros.

  O que fazer para evitar a fadiga?

 - Iniciar a viagem bem repousado;

 - Comer refeições ligeiras;

 - Não ingerir bebidas alcoólicas;

 - Ter em atenção que determinados 
medicamentos podem causar 
sonolência;

 - Parar 15 minutos em cada 2 horas 
de condução, saindo do veículo e 
fazendo  alguns movimentos;

DURANTE A VIAGEM
• Não conduza sob influência do álcool. 
Seja prudente! 

• Respeite os limites de velocidade 
e adapte-a sempre que necessário às 
condições atmosféricas, à intensidade do 
tráfego e às condições da via. Conduza a 
velocidade que lhe permita parar sempre no 
espaço livre visível à sua frente. 

• Faça paragens ativas de duas em duas 
horas;

• Use sempre o cinto de segurança! 
Assegure-se de que todos os ocupantes do 
veículo estão com os cintos de segurança 
devidamente colocados;

• Tenha especial atenção às ultrapassagens, 
avalie a situação e certifique-se de que o faz 
em segurança, tendo em conta a velocidade 
do veículo que vai ultrapassar e a distância 
de visibilidade, que deve ser sempre a 
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A chave para o sucesso…
- Business Center

- 5 salas de reunião com capacidade    
   para 200 pessoas

- 1 área de exposição para reuniões 
   ou apresentações

- Tudo isto no mais moderno 4 
   estrelas do país!

Uma das onze maravilhas da 
arquitetura contemporânea 
recomendada pela revista 
norte americana “Travel Budget”.

PU
B

suficiente que lhe permita retomar à sua via 
em segurança.

• Mantenha uma distância segura do veículo 
que circula à sua frente;

• Conduza com segurança, evite manobras 
perigosas que o coloquem em risco a si e 
aos outros;

• Não manuseie o telemóvel enquanto 
conduz, evite distrair-se com elementos 
externos à tarefa da condução, evite a 
utilização do telemóvel, mesmo em alta voz;

• Conduzir na via do meio ou da 
esquerda quando as vias à direita do 
condutor se encontram desimpedidas, 
não é responsável nem seguro 
porque:

• É mais perigoso para os outros 
condutores

• Obriga os outros condutores a 
fazerem manobras desnecessárias e 
perigosas

• Obriga a travagem e reduções de 
velocidade evitáveis

• Reduz a capacidade das 
autoestradas

• Aumenta os congestionamentos e 
atrasos

• Não resista à fadiga, nem ao sono. Pare, 
tome uma bebida cafeínada e durma um 
pouco, uma powernap de 15 a 20 minutos. 
Sempre que possível partilhe a condução.

Sobre a Prevenção Rodoviária 
Portuguesa (PRP)

A PRP é uma associação de referência 
a nível nacional e internacional, sem 
fins lucrativos, que tem por objetivo a 
redução dos acidentes rodoviários e 
a gravidade das suas consequências. 
Desenvolve a sua atividade 
maioritariamente nas áreas do fator 
humano e engenharia, promovendo 
ações e projetos nas áreas de educação 
e sensibilização, de formação de 
condutores, professores e técnicos, de 
investigação e consultoria. Para mais 
informações, visite  www.prp.pt.  

www.axishoteis.com


PORT.COM PORTUGAL E AS COMUNIDADES44 

Circule nas 
autoestradas 
portuguesas mais 
facilmente
Com a Via Verde, poupe tempo nas suas 
viagens e pare apenas no destino. 

Quando chegar a Portugal, para que 
possa circular livremente em todas as 
autoestradas portuguesas e chegar 
mais rápido e seguro ao seu desti-
no, sem preocupações ou paragens 
desnecessárias, a Brisa recomenda a 
adesão ao dispositivo eletrónico Via 
Verde para o pagamento eletrónico de 
portagens em todas as autoestradas. 

Criada pela Brisa na década de 90, a 
Via Verde é uma das marcas nacionais 
mais emblemáticas, posicionando Por-
tugal como o primeiro país do mundo 
com uma rede integrada de portagem 
non stop eletrónica.

Com o objetivo de facilitar a circu-
lação dos utilizadores ocasionais da 
autoestrada, como é o caso dos por-
tugueses que estão emigrados e vêm 
algumas vezes por ano a Portugal, foi 
criada a modalidade Via Verde Leve, 
onde o cliente apenas paga 0,70€ 
por mês (mais os seus consumos), nos 
meses em que utiliza o dispositivo. 

Com a Via Verde, além de circular nas 
autoestradas sem parar, é possível 
reabastecer combustível, estacio-
nar,  andar no férrie de Setúbal para 
Troia e ter acesso a todo um mundo 
de serviços inovadores, vantagens e 
descontos.

Cuidados a ter na autoestrada

O que NÃO deve fazer:
• Atravessar a autoestrada.

• Tentar mandar parar os carros.

• Contactar a sua assistência pessoal.

• Só uma assistência autorizada pode servir.

O que deve fazer em caso de 
emergência:
• Utilize a berma para imobilizar o veículo.

• Ligue de imediato as luzes de emergência.

• Quando sair da viatura vista sempre o 
colete.

• Coloque o triângulo de pré-sinalização a 
uma distância nunca inferior a 50 metros.

• Chame a Assistência usando a App Via 
Verde, ou ligando 210 730 300, ou 707 500 
900. Em alternativa utilize os postos SOS 
existentes a cada 2 quilómetros, em ambos 
os sentidos da autoestrada.

• Espere pela chegada de uma patrulha 
de Assistência Rodoviária, colocando-
se sempre protegido pelas guardas de 
segurança (rails) e virado de frente para o 
sentido da marcha das viaturas que circulam 
na auto estrada.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO RODOVIÁRIA

Como aderir à Via Verde?

Para adesão a este sistema deverá 
deslocar-se a uma loja Via Verde ou 
comprar online no site: www.viaverde.
pt/aderir. O dispositivo será enviado 
para a sua morada ou poderá ser 
levantado num ponto de entrega.

Saiba onde pode encontrar 
as lojas Via Verde:

• Centro Operacional de Ponte de Lima
• Loja do Cidadão de Braga
• Loja do Porto (Rua Santa Justa, 202, 4200-
283 - Porto)
• Loja de Santa Maria da Feira (Lugar da 
Ramada - Junto à portagem de acesso a 
Santa Maria da Feira)
• Caetano Auto Aveiro (Estrada Nacional 109, 
Cacia, 3800-533 – Aveiro)
• Loja do Cidadão de Viseu
• Posto de Assistência Técnica de Coimbra - 
Caetano Auto (Rua Entre Vinhas n.º 1, Eiras, 
3020-171 – Coimbra)
• Portvias (Estrada Nacional 18 (saída A23), 
6005-193 – Lardosa)
• Centro Operacional de Leiria (Acesso pela 
autoestrada A1 junto à portagem de acesso 
Leiria)
• Posto de Atendimento de Catefica (A8 
(saída Torres Vedras Sul) Edifício Auto-
estradas do Atlântico, 2560-587 - Catefica, 
Torres Vedras)
• Loja do Carregado (Quinta do Barrão (Junto 
à portagem de acesso ao Carregado), 2584-
908 – Carregado)
• Prior Velho (Concessionário Caetano Auto, 
Rua da Guiné - Apartado 114, 2686-963 - 
Prior Velho, Lisboa)
• Loja das Laranjeiras (Rua Abranches Ferrão, 
10, 1600-001 – Lisboa)
• Loja do Saldanha (Galerias Saldanha 
Residence. Av. Fontes Pereira de Melo n.º 42 
E, loja 0.20 - piso 0, 1050-205 – Lisboa
• Loja de Oeiras (Autoestrada A5, Área de 
Serviço Oeiras)
• Loja de Almada (Ponte 25 de Abril, Praça 
da Portagem - Edifício Lusoponte, 2800-225 
– Almada)
• Loja de Palmela (sentido Sul/Norte, Área de 
Serviço de Palmela)
• Loja do Carregado (Junto à portagem de 
acesso ao Carregado)
• Centro Operacional de Vendas Novas 
(Herdade da Atalaia, junto à portagem de 
acesso a Vendas Novas)
• Centro Operacional Almodôvar (Monte do 
Carro, Junto à portagem de Almodôvar)
• MSCAR Portimão (Av. Afonso Henriques, nº 
3, 8500-502 – Portimão)
• Loja do Cidadão de Faro

3 regras para cumprir 
em caso de acidente:
- Vestir colete
- Colocar triangulo
- Aguarde distante da viatura e de 
frente para o sentido de marcha 
das viaturas em circulação.
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Férias em 
Portugal
É talvez o momento do ano mais desejado 
por todos os emigrantes portugueses 
espalhados por toda a Europa e que durante 
o Verão optam por regressar ao seu país do 
coração.

Só que para aqueles que tencionam fazer 
a viagem de carro, o que os separa da sua 
residência de trabalho da sua residência 
de família é uma viagem longa, cansativa 
e exigente. Como tal, há que ter em 
consideração alguns cuidados antes de se 
fazer à estrada, para que durante a longa 
jornada tudo corra pelo melhor, sem pressas.

Na preparação da viagem deve desde 
logo verificar as condições do seu veículo, 
principalmente: 

1. Certificar-se que a pressão dos pneus é a 
correta tendo em consideração o peso da 
bagagem que transporta. Este cuidado 
permite uma melhor aderência dos 
pneumáticos ao pavimento, bem como 
poupar combustível.

2. Verificar se as escovas limpa para-brisas 
se encontram em bom estado. Em 
situações meteorológicas adversas é bom 
que funcionem bem para não prejudicar a 
sua visibilidade.

3. Confirmar que todas as luzes estão em 
perfeitas condições de funcionamento. Para 
conduzir de noite ou em locais de fraca 
visibilidade é importante ver e ser visto.

Deverá também verificar se toda a 
documentação do veículo está em 
conformidade, sem se esquecer dos 
documentos de todos os ocupantes, 
devendo guarda-los em local facilmente 
acessível. 

Tendo em consideração a autonomia do seu 
veículo e o seu próprio descanso, deverá 
planear as paragens que irá efetuar ao longo 
da viagem. Lembre-se que deverá fazer uma 

pausa na condução de 10 a 15 minutos a 
cada 2 a 3 horas de condução.

Um dos principais perigos para quem 
faz viagens longas é a fadiga, pelo que 
deixamos alguns conselhos na preparação 
da sua viagem por forma a evitar a fadiga:

1. Tente repousar bem na noite anterior à 
viagem. Vai ver que irá conseguir estar mais 
atento e concentrado durante a viagem.

2. Refeições pesadas, ingestão de bebidas 
alcoólicas e determinados medicamentos 
podem provocar sonolência. Não consuma 
nada que possa interferir com as suas 
capacidades para conduzir.

3. É aconselhável não tentar resistir à fadiga. 
Em caso de sonolência é preferível parar e 
dormir um pouco. 

Neste verão, teremos militares da GNR 
destacados em França e Espanha, a 
trabalhar em conjunto com a Gendarmerie e 
com a Guardia Civil, portanto, não se admire 

se nos encontrar a trabalhar fora de Portugal 
e será um grato prazer poder contactar com 
os nossos conterrâneos além-fronteiras. 

Certifique-se que tem 
todos os documentos

Respeite os limites de velocidade

Não manuseie o telemóvel 
durante a condução

Utilize os sistemas de retenção

Atenção às manobras 
e circule sempre pela direita

Não conduza sob o efeito de álcool
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S
ão muitos os termos usados 
para descrever o turismo 
rural, tais como turismo 
verde, turismo de herdades, 
de campo, agroturismo, 
entre outras. 

O turismo rural consiste essencial-
mente na estadia num alojamento loca-
lizado no campo, longe de centros urba-
nos, complementada com um conjunto 
de atividades, animação e experiências 
para descobrir e desfrutar da natureza, 
da cultura e do estilo de vida rural. 

Segundo uma investigação realizada 
por especialistas do setor, confirma-se 
que existem dois grandes segmentos 
muito diferenciados de turista rural: tu-
rista passivo e turista ativo. Por sua vez, 
dentro do turista ativo distinguem-se 
dois subsegmentos: turista explorador e 
agro turista.

Turista rural passivo: Turista que se 
caracteriza pelo seu desejo de descan-
sar e desfrutar da região de uma forma 
tranquila, sem se afastar demasiado do 
estabelecimento onde está hospedado.

Turista rural ativo: Dentro deste 
segmento, diferenciam-se dois tipos 
de turistas segundo a sua motivação de 

viagem: turista explorador - gosta de 
conhecer e explorar o território onde 
se encontra, visitar a zona rural que o 
rodeia e as povoações da região, para se 
impregnar da cultura e saborear a gas-
tronomia típica local, vivendo experiên-
cias e realizando atividades e percursos 
de intensidade média e agro turista – e 
o agro turista, que gosta de conhecer as 
técnicas produtivas e participar nas for-
mas típicas, autênticas e tradicionais de 
vida e de trabalho no campo, recebendo 
um tratamento personalizado.

O TURISMO RURAL
EM PORTUGAL

Férias são férias e qualquer local é sempre uma boa alternativa para fugir à rotina diária e 
aos problemas laborais. Contudo, há cada vez mais interesse pelas regiões mais próximas 

da natureza, mais longe dos grandes centros urbanos.

TEXTO: SOFIA SOUSA

Chão do Rio, Turismo de Aldeia

Turismo Cultural
• Arquitetónico
• Histórico
• Gastronómico
• Etc.,

Turismo de Natureza
• Senderismo
• Trekking
• Birdwatching
• Etc.,

Outras Tipologias
• Aventura
• Religioso
• Etc. ,

TURISMO 
RURAL

TURISMO

T
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Da casa de campo ao turismo 
de aldeia

No Turismo Rural enquadram-se vá-
rios géneros de alojamento e tipologias 
diferentes:

Casas de campo - As casas de campo 
situam-se em aldeias e espaços rurais 
que prestem serviços de alojamento a 
turistas e se integrem, pela sua traça, 
materiais de construção e demais ca-
racterísticas, na arquitetura típica local. 
Saiba quais as casas de campo existentes 
em Portugal: http://www.casasnocam-
po.pt/houses/search

Turismo de aldeia - Quando cinco ou 
mais casas de campo situadas na mesma 
aldeia ou freguesia, ou em aldeias ou 
freguesias contíguas, sejam exploradas 
de uma forma integrada por uma única 
entidade. Fique a saber mais sobre as 
localidades onde pode fazer turismo de 
aldeia: www.aldeiasportugal.pt/

Agroturismo - São empreendimen-
tos de agroturismo os imóveis situados 

em explorações agrícolas que prestem 
serviços de alojamento a turistas e 
permitam aos hóspedes o acompanha-
mento e conhecimento da atividade 
agrícola, ou a participação nos trabalhos 
aí desenvolvidos. Saiba mais em: www.
solaresdeportugal.pt/PT/quintas_her-
dades.php

Hotel rural – A traça arquitetónica 
e materiais de construção respeitam as 
características dominantes da região 
onde estão implantados, podendo ins-
talar-se em edifícios novos que ocupem 
a totalidade de um edifício ou integrem 
uma entidade arquitetónica única e 
respeitem as mesmas características. 
Conheça os hotéis rurais em Portugal: 

www.hoteisruraisdeportugal.com/pt/
Main/Homepage.aspx

Segundo dados do  INE, fornecidos 
pelo Turismo de Portugal, em 2016 o 
top 5 dos mercados externos foi consti-
tuído pela Alemanha, França, Espanha, 
Holanda e Reino Unido. No entanto, até 
março de 2018, os mercados que mais têm 
crescido são a Suécia, EUA e Brasil. 

Grande parte dos hóspedes é residen-
te em Portugal (62,9%), que geraram 
também a maioria das dormidas. São, no 
entanto, os estrangeiros que permanece-
ram mais tempo, registando uma estadia 
média de 2,7 noites face a 1,9 noites dos 
residentes em Portugal.

TEIMA Alentejo SW 
distinguido como um 

dos melhores turismos 
rurais em Portugal

1 – Ferreira do Zêzere (Santarém)

2 – Gerês (Braga)

3 – Arcos de Valdevez (Viana do 

Castelo)

4 – Porto de Mós (Leiria)

5 – Mirandela (Bragança)

6 – Vila Verde (Braga)

7 – Vila Nova de Foz Côa (Guarda)

8 – Golegã (Santarém) 

9 – Lousã (Coimbra)

10 – Sertã (Castelo Branco)

De Norte a Sul, a Revista PORT.
COM indica-lhe os 10 melhores 
destinos de turismo rural: 
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Os destinos turísticos do Norte 
(30,8%), Centro (22,4%) e Alentejo 
(24,3%) concentraram 77,6% das dor-
midas. Em relação aos proveitos, estes 
destinos foram responsáveis por 80,3% 
do valor gerado para o país.

Em 2016, a oferta de alojamento de 
turismo no espaço rural e turismo de 
habitação, foi constituída por 1,3 mil es-
tabelecimentos e 22,5 mil camas. 82,3% 
concentravam-se nas regiões do Norte, 
Centro e Alentejo.

Segundo o economista e investigador 
Augusto Mateus, o turismo em espaço 

rural em Portugal pode quadruplicar 
numa década, onde destaca o papel 
importante do alojamento local no que 
toca à aproximação das pessoas a expe-
riências únicas nestes territórios rurais. 

Hoje, existe um conjunto de oportu-
nidades de investimento na área do tu-
rismo rural, nomeadamente nas regiões 
do Minho, Douro, Trás-os-Montes, Ri-
batejo, Beira Baixa, Alentejo e Algarve. 
Como turista de certeza que já conhece 
alguns destes espaços de referência e 
nos quais passou bons momentos. Agora 
chega a altura de se aventurar no mundo 
do empreendedorismo. 

O perfil sociodemográfico 
do turista rural

Os números do
Turismo em Portugal

Hoje também já é possível traçar um 
perfil sociodemográfico de quem 
procura este tipo de oferta turística: 

O turista rural tem entre 35 e 55 anos, 
é de classe média-alta, a estadia mé-
dia é de cerca de 2-3 dias e provém 
maioritariamente de zonas urbanas. 
Atrai-lhe a cultura e a natureza, e 
segundo o perfil procura atividade 
ou relax/paz interior.

Segundo o INE, em 2017, as unidades 
de turismo em Portugal receberam 
20,6 milhões de hóspedes (+8,9% fa-
ce a 2016), que deram origem a 57,5 
milhões de dormidas (+7,4%). As re-
ceitas da atividade turística atingiram 
os 15,2 mil milhões € (+19,5%). 

Em 2018, até ao mês de março, as 
unidades de turismo receberam + 
7,7% de hóspedes em relação a 2017 
e + 7,6% de dormidas. No mesmo 
período, as receitas turísticas regista-
ram um aumento de 15,5%. 

A modalidade turismo no espaço ru-
ral e de habitação representou 2,5% 
das dormidas que se registaram no 
total do alojamento turístico em Por-
tugal e 2,4% dos proveitos gerados. 

Casa de Carcavelos
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G
eralmente os investido-
res têm dois objetivos 
principais quando se 
trata de investimentos: 
(1) lucro ou (2) prestígio. 
No entanto, lamenta-

velmente, muitos dos investimentos 
relacionados com a hospitalidade 
falham. Não apenas em Portugal, mas 
em todo o mundo, e de forma sur-
preendente, sendo que a maioria destas 
falhas poderia ter sido evitada apenas 
com a análise da estrutura operacio-
nal. Alguns destes investimentos, que 
não são necessariamente fracassos, 
estão apenas em modo sobrevivência, 
esperando que um dia a sua grande 
oportunidade chegue e que finalmente 
sejam lucrativos.

Quem é então o culpado por esta 
situação? A resposta é o ciclo de 
investimento / desenvolvimento e os 
chamados especialistas da indústria 
que fazem girar essa roda. Infeliz-
mente os “especialistas” que afirmam 
conhecer a indústria e este ciclo ge-
ralmente não possuem conhecimen-
tos operacionais e financeiros com-
binados que lhes permitam entender, 
efetivamente, o negócio e fornecer 
conhecimentos sólidos e orientação 
aos investidores.

Com mais de 30 anos nesta indústria, 
a Terra International tem marcado o 
comportamento da indústria com o seu 
mote The impossible is often the un-
tried (o impossível é muitas vezes o que 
nunca foi tentado), uma vez que esta é 
uma das indústrias onde se verifica um 
atraso de 20 a 30 anos no que respeita a 
novas tecnologias e ideias.

Eliminar intermediários

O primeiro passo que a Terra 
International dá é eliminar todos os 
intermediários e limitar o ciclo apenas 

às partes interessadas essenciais 
para garantir que o máximo valor seja 
criado em cada etapa, garantindo que 
todos estão alinhados com o mesmo 
objetivo e que todos compreendam 
esse objetivo. Assim que as principais 
partes interessadas estão alinhadas, 
a Terra International inicia o ciclo de 
desenvolvimento em sentido inverso ao 
habitualmente seguido. Normalmente, 
os investidores analisam o valor de 
um edifício e, em seguida, calculam o 
preço de um quarto sem considerar se 
esse quarto em particular, nessa área 
específica, pode ser vendido a esse pre-

COMO FRACASSAR 
NUM INVESTIMENTO 

EM HOTELARIA?
Muitos dos investimentos relacionados com a hospitalidade falham. Não apenas em Portugal, mas em todo 
o mundo, e de forma surpreendente, sendo que a maioria destas falhas poderia ter sido evitada apenas com 

a análise da estrutura operacional. A análise de Canip Özkul, CEO da Terra International.
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ço. A Terra International inverte este 
processo, analisando primeiramente o 
mercado e os clientes desse mercado, 
a fim de definir o valor de um quarto e 
calculando depois o preço da proprie-
dade. Trabalhar no timing perfeito, 
através da observação e compreensão 
do mercado e dos seus ciclos de vida, é 
absolutamente fundamental. Torna-se, 
então, essencial eliminar as suposi-
ções. Muitos investidores confiam, 
erradamente, em números proforma 
cor-de-rosa, muito otimistas, que são 
utilizados para aumentar o valor da 
propriedade e, geralmente, são criados 
para obtenção de financiamento 
junto dos bancos, não representando a 
realidade nem o verdadeiro valor do ne-
gócio. No entanto, apenas o comprador 
é responsável por verificar a qualidade, 
adequação do produto / propriedade e 
os números, não devendo confiar cega-
mente nas demonstrações financeiras 
criadas por terceiros. Assim, ter uma 
due diligence abrangente que inclua 
uma análise detalhada do mercado, 
concorrência, estado do edifício, es-
trutura e funcionamento operacional, 
métricas financeiras, fornecedores e 
clientes é uma necessidade comple-
tamente absoluta. Mais importante 
ainda, este estudo deve ser discutido 
com o investidor de forma detalhada 
e não apenas entregue sem qualquer 
análise conjunta. 

Logo que a due diligence esteja con-
cluída, o passo seguinte será avançar 
para a formulação de uma estratégia de 
desenvolvimento, a qual não deverá ser 
“pré-fabricada”, mas ser uma estratégia 
tailor made, construída à medida para 
a propriedade em questão e para aquele 
tipo de investidor. Uma boa estratégia 
de desenvolvimento também incluirá 
capital para investimento em bens de 

capital (OPEX) e para despesas ope-
racionais (OPEX), de modo a que seja 
possível criar condições para o melho-
ramento da propriedade e ajustamento 
da mesma aos standards internacionais. 
Finalmente, torna-se indispensável se-
lecionar a gestão certa, que seja flexível 
e adequada para o investidor e que dê 
resposta às necessidades da proprie-
dade. A elaboração de um contrato de 
gestão, onde fique inequivocamente 
estabelecido que a entidade gestora 
assume efetivamente a responsabilida-
de pelos seus resultados, não confian-
do apenas na geração de números de 
receita inflacionados, constitui um fator 
fundamental para a salvaguarda dos 
interesses do investidor.

 O problema dos gestores sem 
formação

Surpreendentemente, vemos muitos 
hotéis a ser geridos por ex-diretores 
de Food and Beverage ou Front Office, 
com pouca ou nenhuma experiência em 
finanças ou estratégia de negócios ou, 
em alternativa, os proprietários entre-

Ali Canip Öezkul com a família na gestão da 
Terra Intenational

A Terra International oferece uma 
estratégia única e de fácil compreensão 
que garante aos proprietários que todos 
estão focados num mesmo objetivo – 
criação de lucro e não de receita. Em 
vez dos fees habituais, da remuneração 
com base em percentagem de receita 
alcançada e dos contratos complicados 
com numerosos fees escondidos, a 
Terra International é remunerada apenas 
com base na participação nos lucros, 
ficando assegurado que sem lucro não 
haverá lugar a qualquer pagamento. 
Como resultado, a Terra International 
é essencialmente responsável pelo 
sucesso do projeto. O exemplo mais 
recente do modelo de sucesso da Terra 
International é o Monte da Quinta 
Resort, na Quinta do Lago - Algarve: 
após 6 anos de tentativas e erros 
de gestões anteriores, o Monte da 
Quinta Resort gerou, pela primeira vez, 
números positivos após 12 meses de 
gestão da Terra International.

O exemplo do Monte 
da Quinta Resort no 
Algarve
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gam as suas propriedades a profissionais 
assinando um contrato de franchising, 
ou gestão, com um dos grandes players 
da indústria hoteleira. Contudo, ainda 
que o primeiro obstáculo possa ter sido 
ultrapassado e o projeto esteja a correr 
conforme o esperado, o investimento 
ainda pode falhar, caso a gestão seja 
entregue a mãos erradas. É fundamental 
ter a gestão adequada à propriedade 
e nem todos os tipos de gestão são 
adequados a qualquer propriedade. Infe-
lizmente, a maioria dos grandes players, 
e pequenos players também, (os quais 
modelam os seus negócios com base nos 
grandes players) são remunerados, prin-
cipalmente, com base em receita com 
um incentivo reduzido para produzirem 
resultados finais. Tal significa que essas 
grandes empresas de gestão criarão 
lucros para si mesmas, mas não para o 
proprietário. Importa deixar bem claro 
que receita não é sinónimo de retorno do 
investimento.

Não nos esqueçamos ainda de que a 
indústria da hospitalidade é uma in-
dústria de serviços. Por este motivo, 
o tipo de gestão escolhida (franchi-
sing, contrato de gestão ou gestor) 
deve garantir competências não só 
matéria de números mas também 
sobre os serviços a oferecer. E é este 
duplo foco torna os investimentos no 
setor de hospitalidade tão intensivos 
e fáceis de falhar.

Concluímos então que para fracas-
sar num investimento em hotelaria, 
tudo o que é preciso fazer é seguir 
os passos dos seus antecessores e 
seguir cegamente o ciclo existente, 
em vez de avaliar efetivamente o 
processo e fazer com sucesso o que 
ainda não foi tentado anteriormente: 
The impossible is of ten the untried… 

PU
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A pergunta que se impõe: como tudo 
começou?

Tudo começou antes da guitarra por-
tuguesa. Começou com o piano aos 4 
anos que estudei e pratiquei até aos 18. 
Curiosamente aos 8 anos quis aprender 
guitarra clássica, mas só aos 18, por 
iniciativa do meu pai que é apaixonado 
pelo fado e pela guitarra portuguesa, 
comecei a ter aulas O meu pai tinha 
muito gosto que eu aprendesse, não 
havia mulheres a tocar e foi saber quem 
poderia ser o melhor professor para 

mim. Foi às casas de fado, falava com 
inúmeras pessoas e recomendaram-lhe 
o Carlos Gonçalves, que foi guitar-
rista da Amália e professor de muitos 
profissionais que hoje em dia tocam. 
Tive uma aula experimental, gostei 
tanto e ele gostou tanto de mim que me 
emprestou uma guitarra para trazer 
para casa. E tudo começou. Passei a ir a 
casas de fado, a conhecer guitarristas, 
a querer sentar-me ao lado deles e tocar 
também. Pedia a todos para me ensina-
rem e, como já tinha formação musical, 
foi muito mais fácil.

A minha primeira casa de fado foi com o 
Mário Pacheco, com quem fiz os primeiros 
concertos, comecei a viajar e a tocar e tudo 
era fantástico. Tinha 19 anos na altura. 
Só que ao mesmo tempo estava a tirar um 
curso de engenharia civil, no Instituto 
Superior Técnico, mas acabou por ser fácil 
compatibilizar. Às vezes tinha de faltar 
a uns testes, mas passei os cinco anos do 
curso a dizer que ia desistir, apesar de ter 
excelentes notas, porque o que eu queria 
era ser música. E então combinei com os 
meus pais que primeiro tirava o curso e 
depois seria a vez da música.

Abandonou a engenharia, área em que se licenciou, para abraçar o seu sonho de menina, a música. 
Hoje, com uma carreira promissora, Marta Pereira da Costa é a única guitarrista profissional de Fado 

em todo o mundo. Passado, presente e futuro passaram pela conversa com a PORT.COM.

A GUITARRA 
PORTUGUESA 
NO FEMININO

ENTREVISTA: JOSÉ CARIA

CULTURA
C
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Então como é que a engenheira se 
tornou guitarrista?

Claro que não aconteceu de imediato. 
Logo no ano em que acabei o curso ca-
sei-me, fui para o LNEC fazer investiga-
ção, mas a vontade de tocar continuava 
lá. A verdade é que não me dedicava à 
guitarra como queria. Entretanto tive 
dois filhos, gémeos, também já dava 
aulas de piano e senti que não estava 
a chegar ao nível que queria, que me 
permitisse seguir uma carreira como 
guitarrista. Foi então que, em 2012, o 
meu marido, fadista, convidou-me para 
gravar o disco dele, o que eu achei um 
ato de loucura pois notei que não estava 
preparada para tocar sozinha. Mas ele 
quis fazer essa experiência e foi um pe-
ríodo em que apreendi e evolui imenso e 
consegui perceber que, se tivesse tempo, 
este era o caminho. 

Estávamos então em 2011 e tinha an-
dado um ano a preparar-me para deixar 
a engenharia e dedicar-me à guitarra. 
Era o momento de arriscar. Voltei a 
estudar, comecei a compor também 
nessa altura, concorri à Escola Superior 
de Música e consegui entrar – o que não 
foi fácil pois as vagas para licenciados 
eram muito poucas – mas correu tudo 
muito bem e este marco foi fundamen-
tal para abraçar uma carreira profissio-
nal. Esse ano foi louco de trabalho pois 
apareceram-me numerosos concertos. 
Estreei-me no Canadá, num clube de 
música importantíssimo, casa cheia e 
foi um sucesso, foi uma noite que nunca 
mais vou esquecer. E senti, “bolas”, 
finalmente estava a fazer aquilo que 
queria fazer.

Esse primeiro ano mostrou-me 
isso. Tive tantos concertos, as Festas 
de Lisboa, sei lá. Toquei com a Kátia 

Guerreiro, com o Carlos do Carmo, com 
a Marisa, continuei a tocar com o Mário 
Pacheco e depois comecei a compor e 
tive uma proposta de uma realizadora 
para fazer a banda sonora para uma cur-
ta-metragem. Adorei a experiência e foi 
também a partir dai que comecei a pegar 
na guitarra, sem estar a estudar, sem 
estar a preparar concertos, só a ouvir e a 
tocar para onde eu queria ir.

Quando surgiu a ideia de lançar o 
primeiro disco? 

Comecei a pensar no meu disco em 
2014. Já tinha várias ideias e queria 
recuperar o reportório antigo da gui-
tarra portuguesa. Há coisas lindíssimas 
que as pessoas nem conhecem. Depois 
tive medo de o fazer porque também já 
alguns guitarristas tinham seguido este 
caminho e mudei a agulha para fazer 
uma coisa diferente. Manter um pé na 
tradição – a minha grande referência 
é Carlos Paredes e dos guitarristas 
de Lisboa José Nunes, Armandinho – 
gravar coisas deles, mas gravar também 
as minhas coisas que já existiam, gravar 

também um fado tradicional e convidei 
o Camané, que foi a primeira pessoa 
que eu ouvi e me marcou muitíssimo. 
Achei que fazia sentido pegar na minha 
primeira referência, e ele pegou também 
na sua primeira referência, que foi o 
Alfredo Marceneiro e gravámos esse 
fado. Mas depois queria também levar 
a guitarra para o Jazz, desafiei o Mário 
Laginha para gravar um tema e fiz umas 
parcerias com dois músicos estrangei-
ros que tive muita sorte em conhecer 
e que aceitaram trabalhar comigo: o 
Richard Bona, um dos melhores bai-
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xistas do mundo, que na altura esteve 
cá em Portugal e acabei por ir a Paris 
gravar com ele; a Lara Tiba, uma cantora 
iraniana que vive na Austrália e que teve 
de sair do Irão para poder seguir o seu 
sonho já que não a deixavam cantar no 
seu país… identificamo-nos muito por 
ambas querermos ir atrás dos nossos so-
nhos pela música. E, portanto, a ideia era 
fazer um disco com várias sonoridades 
onde a guitarra portuguesa fosse o elo 
de ligação de todas essas sonoridades.

Mas os desafios continuam… o que 
falta para o futuro?

Claro que sim. Agora foi a vez das 
mornas cabo-verdianas, tenho estado 
a ouvir tangos e a ideia é sempre fazer 
experiências com a guitarra, com o seu 
timbre muito característico e marcante 
e conseguir transmitir algo português 
mesmo nestes géneros musicais. Falta 
tanto… agora estou a começar a impro-
visar nos meus temas. Desafiei dois 
professores da escola superior de música 
para fazerem parte da minha banda e 
eles andam a puxar-me para esse lado 
mais “jazzístico” mas a ideia é também 
melhorar diariamente a minha técnica. 
A guitarra portuguesa é um instrumen-
to muito difícil de tocar e os músicos 
que estão à minha volta sentem essas 
mesmas dificuldades, na exigência téc-
nica mas também física. Por exemplo, 
neste último concerto que fiz estava 
com medo de não conseguir chegar 
ao fim. O que eu quero é continuar a 
tocar, a ouvir, há muitas experiências 
para fazer; quero continuar a compor 
mas o que mais prazer me dá é estar 
em palco, é fazer essa partilha e em-
bora eu seja um pessoa muito tímida 
no dia-a-dia, aqueles momentos são 
diferentes, são de entrega total e sempre 
muitos especiais.

Qual é a sensação de ser pioneira, 
uma mulher a tocar um instrumento 
de tradição masculina, um instru-
mento absorvido por um pacto cul-
tural que sempre o colocou nas mãos 
dos homens?

Sabe que quando comecei a aprender 
não tinha essa noção tão presente nem 
tão pouco se haveria alguma responsa-
bilidade acrescida por estar a tocar um 
instrumento que não era visto nas mãos 
de uma mulher. E, só à medida que me 
confrontam com isso é que vou perce-
bendo o peso que tem esta decisão que 
assumi, mas que encaro com enorme 

orgulho e que resultou da minha paixão 
pela guitarra portuguesa e nunca 
por não haver mulheres a tocar. E é 
na guitarra portuguesa que eu me 
consigo exprimir na totalidade, como 
se fosse um prolongamento de mim, 
do que me vai no coração, na cabeça 
e por isso estou muito confortável a 
tocar. Agora esta responsabilidade 
enche-me de orgulho. E enche-me 
muito de orgulho particularmente 
quando vou atuar fora do país. Uma 
mulher e uma guitarra é uma imagem 
muito elegante e também é Portugal 
que ali está comigo, que também ali 
está representado. 

CULTURA

Iniciou-se aos 18 na guitarra portuguesa 
pela mão do guitarrista Carlos Gonçalves.

O ano de 2012 marcou o início da carreira 
a solo e o primeiro concerto teve lugar 
em Toronto.

Foi distinguida em 2014 pela Fundação 
Amália Rodrigues com o “Prémio 
Instrumentista”.

Em Maio de 2016 editou o seu primeiro 
disco a solo, homónimo.

Marcos numa carreira
Esgotou o Teatro Tivoli BBVA em Lisboa 
em Maio de 2017.

2018 começou com um concerto no 
mítico Festival Brass in Jazz, no Real 
Teatro Santa Cecília, em Palermo.

Foi o nome escolhido para a música do 
spot para o Mundial de futebol 2018, 
atualmente a decorrer.
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P
or ocasião das celebrações do 
Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas 
realizou-se, no passado dia 9 

de junho, em Díli, a primeira Mostra 
da Cooperação Portuguesa em Timor-
-Leste, organizada pela Embaixada de 
Portugal e pelo Camões I.P.

A iniciativa teve por objetivo dar 
a conhecer ao público timorense a 
diversidade do apoio da cooperação 
portuguesa no país, que abrange di-
versas áreas de atuação, desde o setor 
agrícola, à segurança e defesa, ao setor 
judicial e com particular relevância no 
setor da educação.

O evento contou com a colaboração 
e participação das diferentes equipas 
envolvidas nos projetos em curso no 
território, assim como dos principais 
parceiros de cooperação, nomeada-
mente o Governo timorense, repre-
sentado pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação e represen-
tantes da União Europeia.

Na sessão de abertura da Mostra 
estiveram presentes o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação 
de Timor-Leste, Aurélio Guterres, a 
Vice-Ministra da Educação e Cultu-
ra, Lurdes Bessa, o Embaixador de 
Portugal em Díli, José Pedro Machado 
Vieira, o Vice-Presidente do Camões, 
Gonçalo Teles Gomes, e a líder do 
CDS-PP, Assunção Cristas, que se 
encontrava no país a participar numa 
conferência sobre a mulher organiza-
da pela Delegação da União Europeia.

As relações de cooperação entre 
Portugal e Timor-Leste iniciaram-se 
em 1999 e resultam de uma profunda 
relação histórica entre estes dois 
países. Timor-Leste tem sido dos 
principais beneficiários da Ajuda 
Pública ao Desenvolvimento (APD) 
concedida por Portugal e, no período 
de 2014 a 2017, correspondente ao 
último Programa Estratégico de 
Cooperação entre Portugal e Timor-
-Leste, esta ajuda foi superior a 42 
milhões de euros.

Mostra da Cooperação 
Portuguesa em Timor Leste

Com a presença do Presidente da 
República e do Primeiro-ministro foi 
assinado, no dia 11 de junho, a bordo 
do navio-escola Sagres, um protocolo 
entre o Camões, I.P. e as universidades 
do Algarve, Aveiro, Coimbra, Minho e 
Porto e a Universidade de Massachu-
setts-Dartmouth.

O principal objetivo Protocolo de coo-
peração é o de criar um acordo-base 
para trabalhar com estas universida-
des com o intuito de operacionalizar 
o intercâmbio académico de profes-
sores, pós-doutorados, estudantes 
de licenciatura e de pós-graduação,  
informações académicas e de inves-
tigação, não só para a internacionali-
zação do ensino superior e o desen-
volvimento dos Estudos Portugueses 
no Estado do Massachusetts e em 
Portugal, mas também para o au-
mento de acordos bilaterais em áreas 
específicas que permitam  fortalecer 
e promover a investigação e a ciência 
portuguesas.

Ao Camões, I.P. caberá, designada-
mente, um papel de elemento de 
ligação à comissão de coordenação 
constituída pelas seis universidades.

Protocolo com 
universidades 
portuguesas e de 
Massachusetts
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A 
parceria do Camões - Ins-
tituto da Cooperação e da 
Língua com a faculdade 
de Filologia vai permitir à 
Universidade de Sevilha, 
já para o próximo ano leti-

vo, a contratação de um professor para o 
ensino de português, além de prever um 
plano de atividades de cultura portugue-
sa ao longo de todo o ano, adicionando-se 
a eventos culturais organizados pelo 
consulado-geral de Portugal na Andalu-
zia e na Extremadura.

Luís Faro Ramos, realçou a importância 
do protocolo «desde logo no sentido de 
estreitar a cooperação com a Univer-
sidade de Sevilha, mas também para a 
cooperação entre Portugal e Andaluzia e 
naturalmente entre Portugal e Espanha», 
ressaltando o facto de agora os números 
de ensino em português na Andaluzia 
irem crescer cada vez mais, contribuindo 
para vincar o potencial da língua portu-
guesa, a quarta mais falada no mundo.

O Presidente do Camões destacou 
também o aspeto da formação de do-
centes, um «setor que é cada vez mais 
solicitado em Espanha e na Andaluzia 
em particular», para que os docentes 
«possam vir a ensinar o português como 
língua estrangeira aos interessados, se-
jam estudantes espanhóis ou de outras 
nacionalidades».

«É o início de um processo que vai ter 
continuidade e que vai certamente ter su-
cesso», referiu Faro Ramos, sublinhando a 
«conjugação de esforços e o trabalho pre-
paratório que foi feito pelo consulado-ge-
ral em Sevilha, pelo cônsul João Queirós e 
pelo cônsul anterior, Jorge Monteiro, pela 
coordenação do ensino de português em 
Espanha e também pela embaixada de 
Portugal em Madrid».

De acordo com dados do instituto 
Camões, o ensino de português em 
Espanha reúne um total de 28.109 alunos, 
contando com um total de 73 professo-
res, aos quais se vai juntar o docente a 
contratar pela Universidade de Sevilha, 
para lecionar português na faculdade de 
Filologia. Além da «incidência específica 
na questão do ensino do português», Luís 

Faro Ramos frisou ainda «a preocupa-
ção na área da cultura, das atividades 
culturais», não só na Andaluzia como 
na vizinha Extremadura, comunidade 
autónoma também sob jurisdição do con-
sulado-geral de Portugal em Sevilha.

Este protocolo, assinado no contexto 
das comemorações do Dia de Portugal 
no sul de Espanha, «possibilita também 
que seja apresentado, dentro do plano de 
atividades culturais que todos os anos 
aprovamos em relação aos vários países 
onde esses planos têm execução, uma con-
tribuição, não só da faculdade de filologia, 
mas também da Universidade, em geral, 
para essas atividades culturais que já têm 
um significado relevante na Andaluzia e 
que têm potencial para crescer um pouco 
mais», afirmou o presidente do Camões. 

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua assinou um protocolo de cooperação com a 
Universidade de Sevilha para o ensino da língua portuguesa. De acordo com dados do instituto, o 

ensino de português em Espanha reúne um total de 28.109 alunos, contando já com 73 professores.

ENSINO DO PORTUGUÊS 
NA UNIVERSIDADE DE SEVILHA
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Sardinhada em Berlim – 1 de 
julho, Volkspark Friedrichshain 
– Alemanha

Dia 1 de Julho será dia 
de sardinhas e de festa 
portuguesa em Berlim. Este 
ano a sardinhada tem três 
novidades: O local é diferente: 
Volkspark Friedrichshain, 
entre o Märchenbrunnen e o 
lago, entrada pela rua “Am 
Friedrichshain”; além das 
sardinhas, vai haver também 
carne e salsichas; o Rancho 
Folclórico vai estar presente. 
Esta festa é organizada pela 
Associação 2314.

I Encontro Intercalar de 
Investidores da Diáspora – de 
5 a 8 de julho, Praia da Vitória 
– Açores

Encontro aberto a investidores 
da diáspora, não apenas 
açorianos, mas de outros 
pontos do país e do mundo, 
incluindo empresários 
sedeados em Portugal que 
desejem concretizar a sua 
internacionalização com base 
na diáspora. A iniciativa contará 
com a presença de membros 
do Governo de Portugal e do 
Governo Regional dos Açores, 
bem como de responsáveis de 
entidades públicas. 

Peça Portuguesa “Do bosque 
para o mundo” – de 6 a 24 de 
julho, Festival de Avignon - 
França

A peça de teatro “Do bosque 
para o mundo”, de Inês 
Barahona e Miguel Fragata, 
que tenta explicar aos mais 
novos o drama dos refugiados, 
será apresentada em julho 
no arranque do Festival de 
Avignon, em França.

Festa Anual de Santo António – 
de 12 a 15 de julho, Portsmouth 
- EUA

A 90ª edição da Festa de 
Santo António de Portsmouth 
vai trazer música portuguesa, 
danças folclóricas, gastronomia, 
um leilão, a procissão de 
St. António e a atuação 
dos Portuguese Kids. No 
Portsmouth Portuguese 
American Citizens Club - PPACC  

Exposição “Made in Portugal” 
– até 14 de julho, GCA Gallery 
- Paris

A GCA Gallery apresenta “Made 
in Portugal”, uma lista dos mais 
influentes artistas portugueses 
de street art. Nascidos, na 
grande maioria, no início dos 
anos Hip-Hop, a influência da 
arte urbana é aqui transposta 
a partir de universos múltiplos 
com técnicas artísticas bem 
distintas: stencils, colagens, 
pintura a pincel e a spray, 
recortes.

Camané e UHF na Mostra 
Gastronómica de Santana – 
entre 21 e 27 de julho – Madeira

Camané e UHF são as 
grandes atracções do cartaz 
de animação da Mostra 
Gastronómica de Santana, que 
se realiza na Praça da Cidade, 
entre 21 e 27 de julho. O fadista 
português vai abrilhantar a 
noite de fado marcada para 25 
de julho, às 22 horas. Já os UHF 
serão cabeça de cartaz da noite 
pop rock na cidade do norte da 
ilha da Madeira, agendada para 
o dia 21. A abrir-lhes caminho 
estarão os madeirenses Stratus.

Cristina Branco em Digressão 
– 28 de julho – Nuremberga – 
Alemanha

A Alemanha vai conhecer 
a versão personalizada de 
‘Branco’”, o mais recente 
álbum da cantora portuguesa 
Cristina Branco, que atua em 
bardentreffen, Nuremberga, 
a 28 de julho. O espetáculo 
agendado no território reflete 
o ligar de toda a tradição do 
fado à atualidade da música 
portuguesa.

AGENDA CULTURAL 
DA DIÁSPORA JULHO
A Revista PORTCOM traz-lhe os salpicos de arte e cultura, 
nas suas mais variadas formas, que vai poder encontrar, 
ao longo do mês de julho, na Diáspora portuguesa. Teatro, 
concertos, festas populares, exposições são algumas das 
nossas sugestões.
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