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“Amor com património”
Paulo Inácio, Presidente da  
Câmara Municipal de Alcobaça 

Setor têxtil em destaque  

Vila Nova de Cerveira é, 
verdadeiramente,  
a Vila das Artes.
Fernando Nogueira, Presidente da  
Câmara Municipal de Cerveira
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PAÍS POSITIVO

As paisagens deste município são majestosas, 

singulares. É a simbiose perfeita entre o Rio Mi-

nho, os montes e os vales. Isto acrescido de um 

vasto património edificado. Estes recursos per-

mitem uma panóplia de atividades, sejam elas 

desportivas ou de lazer, de acordo com as pre-

ferências de cada um.

Turismo  

hisTórico-culTural 

Durante o calcorrear destas terras, em cada re-

canto, encontrará uma peça de arte, que repre-

senta o local onde está, a sua freguesia e o mu-

nicípio. Verdadeiras obras de arte espalhadas 

– século XVI –, a Capela da Senhora da Encar-

nação, a Capela de S. Sebastião, a Capela de 

Santa Luzia – século XIV -, a Capela de S. João 

(século XVI), entre outro património religioso. 

O Aquamuseu do Minho, algo único no país 

que recria todo o rio, desde a sua fauna à sua 

flora, passando pelas atividades tradicionais. O 

Museu Bienal de Cerveira é já um marco no 

concelho por toda a dinâmica que traz. O For-

te de São Francisco de Lovelhe data à época da 

Guerra da Restauração. De salientar que a Bi-

blioteca Municipal está sediada no Solar dos 

Castros, um edifício que remonta ao século 

XVII.

convenTo  

de sanPayo

O Convento de SanPayo foi erguido nos fi-

nais do século XIV, foi o quarto convento 

franciscano a ser construído em Portugal. 

Hoje, é um espaço dedicado ao turismo ha-

bitação, com um museu e ainda realiza os 

mais diversos eventos.

Turismo aTivo

Se prefere algo mais radical, existem estrutu-

ras criadas para a prática de desportos ao ar 

livre. O Aeroclube de Cerval pode fazer pas-

seios de avião ultraleve. A Animaminho de-

senvolver programas de acordo com o seu 

gosto, que pode passar por trilhos (caminha-

das ou BTT), canoagem, passeios a cavalo, 

jogos tradicionais, paintball, entre outras. A 

Portnautic oferece passeios no Rio Minho de 

catamaran. A MinhAventura está mais focada 

nos challengers, não deixam de parte os de 

passeios de kayak, de todo o terreno e trilhos 

pedestres. No Centro de Treino de Escalada 

tema possibilidade de praticar esta atividade 

cada vez mais requisitada. 

Quem visita Vila Nova de Cerveira volta no-

vamente porque, aqui, há sempre algo novo 

para descobrir e apreciar! 

pelos cerca de 109 quilómetros quadrados do 

concelho.

As tão famosas e belas paisagens de Cerveira 

podem ser apreciadas do Miradouro do Cervo, 

no Alto do Castro. Um local onde também 

pode apreciar a escultura que simboliza os 

veados que outrora existiram no território. A 

partir do Castelo de Vila Nova de Cerveira 

pode também vislumbrar o paraíso natural mi-

nhoto.

Percorrendo as várias freguesias irá encontrar 

diversas igrejas e capelas, cada uma delas com 

uma entidade muito própria. Não pode deixar 

de visitar a Igreja Matriz, a Capela de S. Roque 

Venha descobrir Vila Nova de Cerveira…

No Norte de Portugal, já Na froNteira com esPaNha, eNcoNtramos Vila NoVa de cerVeira, coNhecida Por Vila das artes, 
deVido à sua ligação a este muNdo. Porém, os atributos desta cidade Não se ficam Por aqui. atreVa-se a coNhecer este 
coNcelho miNhoto.
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Quase 65 anos depois, os valores defen-

didos na declaração schuman ainda 

estão assentes no projecto europeu?

Ao longo destas décadas, independentemente 

das dificuldades, a Europa constituiu-se como 

um dos grandes blocos mundiais. As pessoas têm 

tendência a esquecer alguns factos da história. 

Na Europa, para além de guerras, houve períodos 

de enorme crise que determinaram grandes va-

gas migratórias. Este projecto europeu permitiu, 

sem esquecer as dificuldades, que ao longo des-

tas décadas a Europa se tivesse constituído como 

o bloco mundial onde os direitos humanos são 

mais defendidos, a que tem o melhor sistema pú-

blico de segurança social do mundo, do ponto de 

vista da investigação científica e tecnológica tem 

conseguido dar passos assinaláveis e tem as me-

lhores políticas de solidariedade a nível interna-

cional, sobretudo com os países mais necessita-

dos. Num momento em que a economia é mun-

dial, sobretudo quando as grandes empresas têm 

que ser globais e entram num ritmo competitivo 

mais elevado, alguns dos valores que se desen-

volveram sobre o ponto de vista do humanismo 

são colocados em causa. Apesar de tudo, no con-

texto internacional a Europa continua a ser uma 

referência sempre que falamos de pessoas, de-

senvolvimento, educação e saúde.

mas a política económica europeia tem 

sido colocada em causa…

A Europa enfrenta um problema muito grave, 

com mais de 20 milhões de desempregados e 

aqueles que potencialmente o poderão vir a ser a 

prazo. Os ritmos de crescimento não são idênti-

cos aos de outras partes do mundo mas são mais 

sustentáveis. As perspectivas de desenvolvimento 

de alguns países europeus são muito interessan-

tes e estamos a partir de patamares de desenvol-

vimento muito altos. À escala internacional, 

quando se fala em qualidade e exigência, os pro-

dutos europeus estão entre os melhores. A classe 

média dos países em vias de crescimento conso-

me produtos europeus e já começam a comprar 

calçado e roupa portugueses. 

a liberdade de circulação de pessoas e 

o aumento do desemprego criou no-

vas formas de fluxos migratórios. Que 

importância têm estes fluxos para a 

economia?

desde embaixadas a escritórios consulares. 

Para além disso, desde há menos de três anos 

que os nossos funcionários vão ocasionalmen-

te a 179 cidades fazer a permanência consular, 

com equipamentos móveis de produção nacio-

nal. Depois, temos uma rede cultural, princi-

palmente na promoção da língua portuguesa, 

que embora tenha sido reduzida em termos de 

número de professores, é a única rede pública 

nesta área de todos os países lusófonos e so-

mos a maior de todos os países europeus. Te-

mos cursos de português em 300 universidades 

de todo o mundo através do Instituto Camões, 

uma rede de ensino básico e secundário que 

diretamente tem cerca de 350 professores no 

terreno e indirectamente apoia cerca de 30 mil 

alunos. Existe ainda um conjunto de iniciativas 

culturais que, directamente ou indirectamente, 

são promovidas ou apoiadas. No plano social, 

onde sempre existiram dificuldades, temos 

uma teia de instituições das próprias comuni-

dades que trabalham connosco para conse-

guirmos chegar às pessoas carenciadas ou pre-

sos, que são mais de 1500 identificados. Na 

maior parte dos casos são parcerias recentes. 

Investimos muito no trabalho com quadros lo-

cais, em que trazemos regularmente a Portugal 

líderes de opinião e do associativismo da diás-

pora empresarial.

as comunidades portuguesas são es-

senciais para a promoção da cultura e 

dos produtos portugueses?

Uma das grandes formas de promovermos os 

nossos produtos é através das cerca de quatro 

milhões de pessoas com nacionalidade portu-

guesa, onde 2,4 por cento nasceram em Portu-

gal, e das 250 milhões de pessoas no mundo 

que falam português. Muitos dos produtos que 

têm sucesso no exterior são divulgados através 

do chamado mercado da saudade e que poste-

riormente são integrados no mercado local. 

Procuramos que as nossas empresas aprendam 

a trabalhar com as comunidades. As remessas 

financeiras também têm tido bons resultados. 

Em 2011 as remessas atingiram 2400 mil mi-

lhões de euros e em 2014 chegaram 3057 mil 

milhões de euros. Os resultados de janeiro des-

te ano indicam algum crescimento, apesar do 

decréscimo em Angola.

Segundo dados da ONU existem mais de 230 

milhões de migrantes, dos quais 2,3 por cento 

são nascidos em Portugal. Esta mobilidade é váli-

da para o trabalhador pouco qualificado e para o 

especializado. As grandes empresas vão ter cada 

vez mais pessoas em circulação permanente. 

Este fluxo constitui um problema novo, já que 

essas pessoas têm os seus objectivos pessoais, o 

que faz com que diversos sectores se tenham que 

adaptar a esta nova realidade. Portugal está a co-

meçar a conviver com esta situação e alguns por-

tugueses emigram por opção, mas a maioria é 

por necessidade. A verdade é que a mobilidade é 

a lógica do mercado de trabalho, ou seja, as pes-

soas qualificadas e especializadas têm que per-

ceber que poderão ser emigrantes, como já 

acontece noutros países há algum tempo, e te-

mos que nos preocupar no mercado interno de 

trabalho na mesma lógica. As nossas empresas 

têm que ser fortes, conseguir competir no merca-

do global e para isso vão ter que colocar traba-

lhadores noutros países.

as comunidades portuguesas têm Que 

estar preocupadas com estes fenóme-

nos, nomeadamente com os emigran-

tes do norte de África?

As comunidades que já estão integradas de um 

modo geral não têm problemas. A preocupa-

ção maior é com os novos emigrantes, que 

emigraram nesta última década, onde existem 

algumas dificuldades de integração no merca-

do de trabalho e de desadequação das habilita-

ções académicas. Muitas vezes não estão pre-

parados para fazer certo tipo de trabalhos. A 

campanha “Trabalhar no Estrangeiro” procura 

informar as pessoas sobre os diversos merca-

dos de trabalho e as oportunidades que exis-

tem nos países. A maioria das pessoas emigra 

sem acautelar estas situações, normalmente 

consegue encontrar trabalho, mas há casos de 

pessoas que ficam em situações inimagináveis.

de Que forma é Que a secretaria de esta-

do se adaptou a esta nova realidade?

O país tem que acompanhar este fenómeno 

através de vários instrumentos que nos permi-

tem ir estando próximo destas comunidades e 

tenho a consciência que por vezes não o con-

seguimos. Temos uma rede consular com 126 

estruturas espalhadas pelo mundo, que vão 

“O mercado de trabalho
é baseado na mobilidade”
Para José Cesário, seCretário de estado das Comunidades Portuguesas, os novos 
fluxos migratórios são essenCiais Para o desenvolvimento da eConomia e as emPre-
sas Portuguesas têm que se adaPtar a esta realidade global.

josé cesÁrio

secretário de estado das comunidades portuguesas



/Junho

QUALIDADE DE VIDA

Seria de todo intereSSante Saber Se há 

qualidade de vida em alfandega da fé e, 

que argumentoS apreSenta que juStifi-

quem tal afirmação.

Em Alfândega da Fé existe qualidade de vida do 

ponto de vista ambiental e no dia-a-dia.

Qualquer serviço pode ser acedido a pé ou de 

bicicleta. As crianças têm escolas de qualidade, 

temos lindas paisagens, não há poluição nem 

longas filas para chegar a qualquer lugar, temos 

boas acessibilidades e a rede de água e sanea-

mento cobre todo o concelho. 

o paíS, devido aoS tempoS menoS favo-

ráveiS que atraveSSa, tem Sofrido com 

algunS problemaS como é o caSo da 

deSertificação e do envelhecimento da 

população. de que forma o executivo 

pretende ultrapaSSar eSteS deSafioS?

O executivo tem poucos meios para reverter a 

tendência do despovoamento e envelhecimento 

que é comum a todo o interior do país, mais ago-

ra quando foram retirados às autarquias muitos 

meios, diminuindo as transferências do estado de 

uma forma brutal.

Alfândega da Fé recebia, em 2010, cerca de 6 

e azeitonas como as principais produções. Temos 

ainda as hortofrutícolas da Vilariça, pêssegos, 

nectarinas etc.

Temos o leite dos nossos rebanhos de cabras e 

ovelhas e com todos estes produtos fazemos 

queijos de ovelha e cabra, compotas, doçaria tra-

dicional de amêndoa (barquinhos e rochedos)

Temos ainda o fumeiro tradicional (alheiras, 

chouriços doces, salpicões etc), o mel, o folar tra-

dicional na Páscoa, carne de cabrito e borrego e 

na nossa gastronomia temos pratos tradicionais 

com todos estes produtos.

O restaurante do Hotel Spa de Alfândega ad Fé 

está a desenvolver ementas com base nos pro-

dutos locais acrescentando inovação a partir 

da tradição.

num pequeno balanço, quaiS oS proje-

toS que goStaria de deStacar que fo-

ram realizadoS e que eStão por reali-

zar?

Temos muito trabalho a  fazer e em muitas áreas, 

mas o que podemos fazer dependerá do próximo 

quadro comunitário e da reposição dos recursos 

que nos foram retirados com os cortes desde 

2010, que limitaram seriamente a nossa capaci-

dade de investir.

No quadro comunitário que agora finda fizemos 

a recuperação urbana do centro da vila, tornan-

do -a mais atrativa e promovendo assim a quali-

dade de vida dos residentes e a atração dos turis-

tas que nos visitam, melhoramos as acessibilida-

des para muitas das nossas aldeias que tinham 

estradas antigas e pouco seguras, um problema 

tanto mais importante de resolver quanto nós 

transportamos todos os dias as nossas crianças de 

todas as aldeias para o agrupamento escolar da 

vila; estamos a recuperar a Torre do Relógio, um 

dos monumentos mais antigos da vila, que se su-

punha ter sido parte integrante do Castelo de Al-

fândega da Fé, já completamente desaparecido; 

recuperamos a capela da Legoinha que tem pin-

turas murais elas próprias recuperadas e de gran-

de valor com o objetivo de construirmos  uma 

rota de pinturas murais no concelho onde temos 

várias igrejas e capelas com pinturas murais, etc.  

goStaria de deixar uma menSagem aoS 

noSSoS leitoreS?

Visitem Alfândega da Fé, fiquem no Hotel &Spa 

ou num dos nossos alojamentos locais, e com-

prem e comam os nossos produtos de qualidade. 

São bem-vindos!

milhões por ano de transferências do orçamento 

do estado e com os cortes acumulados, atual-

mente, pouco mais recebe que cinco milhões.

Na nossa opinião é preciso investimento e em-

prego para fixar os jovens no país e em particular 

no interior e contrariar a sua saída para as cida-

des ou para países estrangeiros como tem estado 

a acontecer.

Temos de mudar as políticas nacionais e as autar-

quias estão cá para colaborar e dar o seu melhor.

a miniStra da agricultura eSteve pre-

Sente no voSSo município para inaugu-

rar o regadio. qual a importância do 

regadio?

O regadio é muito importante porque, sendo a 

agricultura a nossa principal atividade económi-

ca, o regadio aumenta muito a produtividade 

agrícola e o rendimento dos agricultores promo-

vendo a criação de riqueza e o desenvolvimento 

do concelho e do país.

alfândega da fé é um polo de atração 

turíStica? o que Se pode e deve viSitar 

no concelho?

Podem ver a lindas paisagens, visitar os monu-

mentos, ficar no Hotel Spa em plena Serra de 

Bornes e degustar e comprar os produtos locais 

de qualidade. 

de que forma é que o edil dinamiza o 

concelho, quer a nível cultural, deS-

portivo?

Temos uma agenda cultural de qualidade gerida 

pela Casa da Cultura e pela Biblioteca Municipal 

e apoiamos as associações desportivas e o des-

porto escolar.

Temos teatro, banda de música, orquestra juvenil, 

grupos de cantares, de concertinas etc., e toda esta 

atividade conta com o apoio da autarquia. 

Apresentamos, regularmente, os livros novos dos 

autores portugueses e transmontanos em particu-

lar com a presença dos escritores e em colabora-

ção com a biblioteca escolar.

o turiSmo gaStronómico arraSta, Sem 

dúvida, muita gente. quaiS aS iguariaS 

que Se podem deguStar em alfandega 

da fé?

Em Alfândega temos cereja, amêndoa, castanha 

berta nuneS

presidente da cm alfândega da fé

Alfândega da Fé: 
vale a pena visitar!
Em EntrEvista ao País Positivo, a PrEsidEntE da câmara dE alfândEga da fé, BErta 
nunEs, rEvEla as PotEncialidadEs do municíPio, quE dEvEm sEr aProvEitadas E maximi-
zadas, E ainda a aPosta do ExEcutivo no Próximo quadro comunitário Para consEguir 
fazEr facE às advErsidadEs E alavancar o concElho.
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Ensino supErior Em VisEu

Marie Françoise Cruz, presidente do campus, ex-

plica que o facto do instituto se enraizar num 

projeto de Sociedade Integradora influenciou  a 

escolha dos locais onde se instalou. “É na ótica 

de desenvolver o interior do país que nasceram 

os Estabelecimentos de Ensino Superior tutelados 

pelo I. Piaget – em particular os que nasceram   

em Viseu em 1993, 1996 e 1997, constituindo o 

Campus Universitário situado na freguesia de 

Lordosa”. 

na instituição. Esta empresa desenvolve ativida-

des na produção, formação, gestão, industrializa-

ção, comercialização, análise e investigação na 

área alimentar a nível nacional (nomeadamen-

te em Viseu); montou – entre outros projetos o 

seu Gabinete de Apoio à Indústria Agroalimen-

tar (G-A-I-A) acreditado pelo Instituto Portu-

guês da Acreditação (IPAC).

O “Piaget Saúde” é uma empresa criada para 

promover e ajudar na criação de outras estrutu-

ras ligadas ao setor, nomeadamente no mate-

rial de laboratório. Trabalha à escala interna-

cional na montagem e apetrechamento de la-

boratórios para ensino e investigação das Insti-

tuições  de Ensino Superior do Instituto Piaget

As “Edições Piaget” têm acompanhado o pro-

jeto desde o início e são reconhecidas interna-

cionalmente. Hoje, as obras publicadas são li-

das no mundo universitário da CPLP. 

Destacamos ainda a APDES – Agência Piaget 

para o Desenvolvimento; criada em 2004, tem 

como objeto de intervenção as comunidades 

mais vulneráveis e em risco de exclusão. De 

um casamento feliz com o Instituto Piaget,  re-

sultou a RECI – “Research Unit in Education 

and Community Intervention”,. Hoje, a APDES 

é reconhecida como ONGD e tem audição 

junto de instâncias internacionais. 

RECI (http://www.IpIagEt.oRg/RECI)

A RECI (Unidade de Investigação em Educa-

ção e Intervenção Comunitária) foi criada há 

cerca de um ano e foi recentemente reco-

nhecida pela FCT, com a classificação de 

“Muito Bom”, atribuída por um painel inter-

nacional de peritos. Com Sede em Viseu, em-

bora de âmbito nacional,   “surgiu  pela ne-

cessidade de aglomerar todas as pessoas 

que, no âmbito do Instituto Piaget e da AP-

DES, já faziam investigação e, por outro 

lado, pela necessidade de contribuir para a 

solução de problemas existentes nas diferen-

tes comunidades, cumprindo assim a voca-

Piaget Viseu: em prol 
da comunidade
O InstItutO PIaget cOnstItuídO em 1979 cOmO cOOPeratIva sem fIns lucratIvOs, as-
sume a sua denOmInaçãO de “cOOPeratIva Para O desenvOlvImentO HumanO, Integral 
e ecOlógIcO, crl.” cOm O IntuItO de PrOPOrcIOnar uma fOrmaçãO de qualIdade, crIar 
cOnHecImentO e dIfundIr valOres HumanOs fundamentaIs. as PrImeIras lInHas  de 
fOrmaçãO  que crIOu, sItuam-se na área da educaçãO; POsterIOrmente em muItas Ou-
tras áreas, nOmeadamente a saúde, tOdas elas cOm uma lIgaçãO IntIma às cOmunIda-
des de InserçãO. recentemente, a unIdade de InvestIgaçãO em educaçãO e Interven-
çãO cOmunItárIa fOI recOnHecIda e avalIada cOm a nOta de “muItO BOm” Pela funda-
çãO Para a cIêncIa e tecnOlOgIa.

Jean Piaget

O epistemólogo suíço Jean Piaget nasceu em 

Neuchâtel, a 9 de agosto de 1896 e faleceu em 

Genebra, a 16 de setembro de 1980. Foi um 

dos mais importantes pensadores do século XX. 

A partir da trilogia: O nascimento da inteligência 

na criança; A construção do real na criança; A 

formação do símbolo na criança - Piaget relata 

seus estudos sobre o desenvolvimento cognitivo 

para demonstrar que “a capacidade cognitiva 

humana nasce e se desenvolve, não vem pron-

ta”, afirmando que “o conhecimento tem ori-

gem na interação sujeito-objeto”.

EquIpa dE ExCElênCIa

A presidente do campus revela que ao longo da 

vida institucional, em Portugal continental (no-

meadamente Viseu), nasceram novas entidades 

que se tornaram autónomas, Uma delas é a “Nu-

clisol Jean Piaget” , uma associação que gere ins-

tituições que acolhem crianças, e desenvolve 

projetos de intervenção social na área da terceira 

idade. “ 

O “Piaget Alimentar”, cuja génese teve como re-

ferência os cursos na área alimentar ministrados 
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Ensino supErior Em VisEu

ção social das instituições fundadoras, explana 

Zaida Azeredo, coordenadora da unidade. 

Desdobra-se em duas linhas de investigação, 

uma dirigida para a “inclusão e aprendizagem 

ao longo da vida” e outra direcionada para as 

“práticas sociais e bem-estar das comunida-

des”. Ambas privilegiam metodologias partici-

pativas, associando à produção teórica a inter-

venção prática e incitando à cooperação de 

cientistas, cidadãos e políticos. O objectivo é 

contribuir para a implementação de políticas 

públicas mais justas, humanistas e cientifica-

mente suportadas nos domínios da saúde e da 

educação.

Segundo Cabral Pinto, a Linha de investigação 

1 orienta a sua atividade para os espaços so-

ciais onde os processos de exclusão são mais 

incisivos, a saber: a escola, a comunidade e o 

trabalho; “reconhecemos que a formação ao 

longo da vida, enquanto factor decisivo da in-

clusão, não se circunscreve ao plano laboral, 

mas antes se estende à cidadania e à cultura”.

Marta Pinto, por seu lado, sublinha a incidên-

cia da Linha 2 sobre modelos de abordagem 

compreensiva da saúde e da exclusão social 

com vista ao estudo e criação de intervenções 

comunitárias inovadoras, eficazes e politica-

mente consequentes. 

Assim, a RECI, para além de ajudar a resolver 

problemas na sociedade, alerta o poder políti-

co para as necessidades da população e a ur-

que, Brasil e Guiné Bissau. 

Lúcia Pereira,  diretora da Escola Superior de 

Saúde Jean Piaget/Viseu , explica que há uma 

mobilidade entre os alunos dos vários países 

onde o Piaget está instalado. “Os alunos ango-

lanos dos cursos de Medicina e de Enferma-

gem da UniPiaget de Angola, por exemplo, 

passam aqui quatro meses, partilhando as suas 

atividades entre complemento de formação 

teórica e estágios no Hospital de Viseu. É uma 

mobilidade dentro da própria instituição, tipo 

“Erasmus”. 

Marie Françoise Cruz, Teresa Panteleitchouk 

( Diretora do polo Universitário do I. Piaget 

em Viseu) e Lúcia Pereira mostram-se con-

fiantes em relação ao futuro do Instituto Pia-

get e das instituições académicas, culturais e 

sociais que o integram. “A dimensão atual da 

nossa instituição garante-nos a continuidade 

evolutiva do Projeto.  Para isso têm sido fei-

tas as reestruturações convenientes. Os tem-

pos mudam e as organizações sendo dinâmi-

cas, adaptam-se à evolução, apesar do con-

texto de crise nacional e internacional (Em 

2014/15, a ESS J. Piaget em Viseu até aumen-

tou o número de alunos).

Para o ano letivo 2015/16, o  Campus Univer-

sitário do I. PIAGET em Viseu acolherá alunos 

nas áreas de Enfermagem, Motricidade Huma-

na, Fisioterapia, Ciências da Nutrição, Psicolo-

gia (licenciaturas), (as três últimas únicas na 

Região de Viseu), em Cursos Técnicos Superio-

res Profissionais (áreas de intervenção social/

desporto, lazer e bem-estar/gerontologia), ou 

ainda em Mestrados na área da Educação Físi-

ca ou Ensino da Música  (uma e outra, únicas 

em Viseu, conferem habilitações de natureza 

profissional para a docência no Ensino Básico/

Secundário ou para o Ensino Especializado 

(caso da Música)).  As portas estão igualmente 

abertas a todas as pessoas procurando aperfei-

çoar ou aumentar os seus conhecimentos em 

áreas de especialização através da realização 

de Pós Graduações e/ou fazer investigação de 

âmbito comunitário.

gência da mudança de certas políticas sociais. 

A RECI está disponível para criar respostas de 

investigação-ação de âmbito comunitário e 

para avaliar experiências desse tipo já em cur-

so. (contacto: reci@ipiaget.org)

InstItuto pIagEt nos paísEs dE língua 

poRtuguEsa

A atuação do Instituto Piaget tem vindo a di-

versificar-se, como acima foi ilustrado - abran-

gendo uma multiplicidade de áreas – mas 

igualmente nas sociedades onde intervém: nos 

países da CPLP, foram criadas as Universidades 

Jean Piaget de: Angola, Cabo Verde, Moçambi-
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ensino e formação

A EscolA sEcundáriA dE sAntA MAriA dA 

FEirA cElEbrA 40 Anos. são quAtro décA-

dAs Ao sErviço dA coMunidAdE. coMo é 

quE EstA EscolA sE tEM vindo A ModErni-

zAr E AdAptAr às novAs nEcEssidAdEs?

Todas as instituições e em particular as educa-

tivas têm que acompanhar as mudanças que o 

tempo exige. Se não o fizerem morrem. Esta 

escola tem conseguido essa mudança. Muito 

pelo empenho dos seus profissionais e com a 

ajuda de todos em particular dos Pais, da Au-

tarquia e da administração educativa. Esta es-

cola sempre disse presente aos desafios que 

foram aparecendo, procurando responder ao 

seu público-alvo, que são os alunos deste mu-

nicípio. O lema do seu projecto educativo 

sempre foi “manter a identidade num mundo 

em transformação”. É lógico que a intervenção 

de requalificação realizada pela Parque Escolar 

transformou este edifício numa escola moder-

na, confortável e acolhedora e facilitou a diver-

sificação de ofertas curriculares nomeadamen-

te em termos de cursos profissionais. Esta reali-

dade veio trazer uma nova etapa na vida desta 

instituição reforçando a sua visibilidade e o 

seu papel na comunidade. 

A oFErtA EducAtivA é bAstAntE vAstA. 

quAis os cursos disponívEis?

A nossa oferta formativa tenta ir de encontro às 

necessidades do mercado de trabalho, de acor-

do com os recursos físicos e humanos que te-

mos e que nos permitem proporcionar um en-

sino e uma formação profissional de qualidade 

reconhecida pelos parceiros. Por isso, a nossa 

oferta tenta ser estável (ciclos de 3 anos pelo 

menos) e diversificada. Temos cursos profissio-

nais na área das tecnologias de informação, da 

hotelaria, do design, da saúde e do comércio. 

Oferecemos todos os cursos cientifico-hu-

manísticos do nível do secundário. Temos o 

ensino articulado da música no 2º e no 3º ciclo 

em parceria com academias de música exis-

tentes na comunidade. Somos uma escola de 

referência para alunos surdos na educação pré

-escolar e no 1º ciclo. No fundo, temos uma 

oferta diversificada que responde a todo o per-

curso educativo e formativo de um jovem. 

quE AtividAdEs são rEAlizAdAs pArA dAr A 

conhEcEr o vosso trAbAlho, ou sEjA, tAn-

to dos Alunos coMo dos docEntEs?

As nossas actividades são divulgadas pela nos-

sa página da internet, pela comunicação social 

e por divulgação direta aos pais e outras enti-

dades que são parceiras. A comunidade educa-

tiva está sempre muito atenta ao dia-a-dia da 

nossa escola e do nosso agrupamento porque 

nos considera uma instituição de referência e 

porque confia no nosso trabalho. 

hojE, MAis do quE nuncA, dEvE hAvEr 

uMA ligAção FortE EntrE As EscolAs E o 

tEcido EMprEsAriAl. coMo é A rElAção 

dEstA EscolA coM As EMprEsAs E dEMAis 

EntidAdEs? 

A Associação Empresarial da Feira é uma entida-

de presente no nosso Conselho Geral desde há 

muitos anos. Participa ativamente nas nossas de-

cisões sobre oferta formativa e é parceira ativa na 

concretização do nosso projecto. Organizamos 

um evento em parceria que tem projecção nacio-

nal - o MODAFEIRA. Este evento realiza-se no 

âmbito de um projeto denominado “Juntos pela 

Educação” que pretende aproximar a escola ao 

mercado de trabalho. Para além desta parte mais 

visível temos protocolos de estágios com deze-

nas de empresas. Alguns já com mais de 30 anos. 

Sempre fomos uma escola com uma forte com-

ponente de formação para o trabalho e desde 

sempre tivemos resposta positiva das empresas 

para a sua concretização. O tecido empresarial 

confia no nosso trabalho e entram em contato 

connosco com muita frequência a pedir contatos 

de alunos que já acabaram ao sua formação para 

lhes proporcionar emprego.  

o Ensino EM  portugAl é, por vEzEs, Muito 

criticAdo. no EntAnto, é tAMbéM vErdAdE 

quE cAdA vEz MAis jovEns portuguEsEs 

são rEconhEcidos intErnAcionAlMEntE. 

coMo vê o pArAdigMA dA EducAção?

Os portugueses são sempre muito críticos em 

relação a si e ao seu trabalho. Internamente, 

temos sempre um discurso negativo em rela-

ção ao nosso trabalho. Consideramos sempre 

que os outros são melhores que nós. Mas, 

quando saímos daqui e nos deparamos com as 

outras realidades percebemos que afinal … até 

funcionamos bem e que a qualidade do nosso 

trabalho é tão boa ou melhor que a dos outros. 

Os projetos de intercâmbio internacional entre 

escolas de diferentes países permitem fazer 

essa avaliação comparativa. Os nossos alunos 

saem-se sempre muito bem nesses encontros o 

que provoca sempre um orgulho muito grande. 

A educação é uma das áreas mais importantes 

para a evolução de uma sociedade e de um 

país e ninguém está desligado dela. Seja qual 

for o seu papel. É por isso que todos os dias 

“acontecem notícias relacionadas com a esco-

la”. Sendo uma área tão importante está sem-

pre debaixo de “fogo”. 

EstA EscolA, coMo Foi rEFErido AntE-

riorMEntE, tEM dEixAdo A suA MArcA no 

concElho EM quE EstA sEdiAdA, Muito 

por culpA dos vAlorEs quE sEguE, uM 

dElEs A rEsponsAbilidAdE, E do sEu pro-

jEto EducAtivo. FAlE-nos uM pouco so-

brE EstAs duAs MAtériAs Muito iMpor-

tAntEs. 

Ao longo de 38 anos a Escola Secundária fez o 

seu caminho alicerçado no seu Projeto Educa-

tivo que sempre teve como visão ser uma esco-

la de referência e de excelência. Atualmente 

vivemos uma nova etapa. Deixamos de cami-

nhar sozinhos. Passamos a ser escola sede de 

um agrupamento com mais de três mil alunos. 

O nosso trabalho passou a ser desde os 3 anos 

de idade até ao final do Ensino Secundário. É 

mais um desafio. Por isso, estamos construindo 

um novo projeto educativo que respeite a nos-

sa história e a importância que a comunidade 

reconhece no nosso papel, e que vá de encon-

tro às novas realidades e aos novos tempos. O 

compromisso de assumir toda a responsabili-

dade pelo trabalho feito em prol do sucesso 

dos nossos alunos está sempre presente e os 

pais reconhecem-no procurando cada vez 

mais a nossa escola/agrupamento.

lucindA FErrEirA

diretora da Escola secundária de santa Maria da Feira

“Manter a identidade num 
mundo em transformação”
EntrEvista a Lucinda FErrEira, dirEtora da EscoLa sEcundária dE santa Maria da 
FEira.



/Junho

Congresso de optometria e CiênCias da Visão – 2015

A Optometria é uma profissão complementar 

e essencial na melhoria da saúde ocular em 

Portugal. O tratamento médico e cirúrgico 

dos problemas da visão corresponde à Oftal-

mologia cabendo ao Optometrista os cuida-

dos primários da saúde visual. Por isso, o op-

tometrista é muitas vezes o primeiro profis-

sional a quem a população tem acesso pe-

rante um problema com os seus olhos. A 

colaboração entre os vários profissionais na 

área da saúde visual é muito frequente quer 

no domínio clínico de cuidados à popula-

ção, quer no domínio científico. 

A Optometria tem uma longa história em 

muitos países do Mundo, desenvolvendo um 

papel fundamental naqueles que gozam dos 

serviços de saúde (públicos e/ou privados) 

mais avançados. 

Embora a realidade profissional seja muito 

diversa entre os diferentes países, cabe ao 

Optometrista zelar pelos cuidados da saúde 

visual da população a um nível primário, 

compensando anomalias visuais que não se-

jam causadas por patologias e encaminhan-

do as restantes situações que possam reque-

rer tratamento médico e/ou cirúrgico. A sóli-

da formação em Física, Ótica e Ótica Fisioló-

gica permitem ao Optometrista prescrever as 

ajudas óticas necessárias para a compensa-

ção da visão quer em pessoas com proble-

mas refrativos (miopia, hipermetropia ou as-

tigmatismo) quer em pacientes com baixa 

visão devido a patologias oculares. O Opto-

metrista adapta ainda lentes de contacto 

para corrigir diferentes problemas visuais, 

muitas vezes para resolver ou aliviar patolo-

gias oculares graves, integrado em equipas 

multidisciplinares ou de modo independen-

te. Ainda adquire competências para pres-

crever e orientar exercícios de terapia ou 

treino visual que permitam ao sistema visual 

trabalhar com ambos os olhos com o menor 

esforço possível, bem como, integrar qua-

dros de empresas de fabrico/comercializa-

ção de materiais e equipamentos.

Formação Universitária  

em optometria

O curso de Licenciatura em Optometria e 

Ciências da Visão na Universidade do Minho 

tem tido, desde a sua criação há 25 anos, 

uma adesão que tem permitido ano após ano 

preencher todas as vagas colocadas a con-

curso, sendo que na Universidade do Minho 

já se formaram mais de 700 profissionais, 

com uma taxa de empregabilidade muito 

perto dos 100%. Relativamente ao emprego 

dos futuros profissionais, existem ainda vá-

rias carências em certas zonas do país (cen-

tro, sul e ilhas), pelo que se prevê nos próxi-

mos anos uma procura acentuada desta for-

mação na Universidade do Minho. A Institui-

ção tem estado atenta e tem procurado 

investir em novos programas de formação 

avançada ao nível de Mestrado e Doutora-

mento que vão de encontro a uma maior es-

pecialização permitindo aos detentores des-

tes graus sobressair no contexto laboral.

Em prol da melhoria 
da saúde ocular
A UniversidAde do Minho teM UM cUrso denoMinAdo optoMetriA e ciênciAs dA visão. 
QUe coMpetênciAs AdQUireM os estUdAntes e QUAis As sAídAs profissionAis? portU-
gAl teM vAgAs pArA estes profissionAis? sAibA MAis, no Artigo QUe se segUe, do prof. 
doUtor António QUeirós pereirA, diretor de cUrso dA licenciAtUrA eM optoMetriA 
e ciênciAs dA visão.

Onde obter mais informação?

A informação sobre a Licenciatura em Op-

tometria e Ciências da Visão e/ou sobre o 

Mestrado em Optometria Avançada po-

dem ser obtidas no portal da Universida-

de do Minho (http://www.uminho.pt/es-

tudar/oferta-educativa/cursos/licenciatu-

ras-e-mestrados-integrados)
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Fale-nos Um poUco sobre o 

GrUpo de Ótica e ciências 

da visão. QUal as necessida-

des identiFicadas para a 

criação deste GrUpo?

O Grupo de Ótica e Ciências da 

Visão insere-se no Centro de Físi-

ca da Universidade do Minho e é 

constituído pelos investigadores 

doutorados que dedicam a sua 

investigação à Ótica, Optometria 

e às Ciências da Visão. A criação 

deste grupo teve como objetivo 

agregar os investigadores com in-

teresses comuns para otimizar os 

recursos e potenciar as sinergias criadas entre os 

vários investigadores. 

como caracteriza a investiGação por-

tUGUesa, e mais concretamente na Uni-

versidade do minho, nesta área?

A investigação em Portugal passa por dias con-

turbados em termos financeiros devido à situa-

ção atual do País mas esses constrangimentos 

têm sido minimizados no nosso grupo com o au-

mento das parcerias com as empresas nacionais 

e internacionais o que nos permite continuar a 

trabalhar em áreas de ponta das ciências da vi-

são. Em Portugal, tem-se assistido a um crescente 

interesse por esta área e consequentemente um 

aumento das publicações científicas. O Grupo 

de Ótica e Ciências da Visão do Centro de Física 

da Universidade do Minho é responsável por cer-

ca de 30 por cento das publicações feitas em re-

vistas internacionais com revisão por pares o que 

demonstra a dinâmica do grupo e também a ca-

pacidade de realizar investigação de ponta em 

áreas relevantes para o desenvolvimento do co-

nhecimento sobre a visão.

na investiGação, QUais os projetos QUe 

Gostariam de destacar?

O grupo desenvolve investigação em diversas 

áreas, desde a ótica básica até as aplicações clinicas 

de novas metodologias e técnicas. A área da Mio-

pia, do seu aparecimento e desenvolvimento, é 

uma das áreas de investigação mais antigas e uma 

das que envolve mais investigadores e com um 

grande número de publicações científicas. A visão 

das cores é também uma área com grande relevân-

cia onde se tem realizado trabalho de grande valor 

na caracterização da capacidade cromática dos 

daltónicos e de novos métodos para potencializar a 

visão cromática desta população. 

As lentes de contacto e a superfície 

ocular são uma área chave do gru-

po de investigação envolvendo vá-

rios investigadores e com uma in-

tensa relação com as empresas do 

sector. A baixa visão é uma área 

mais recente no grupo estando nes-

te momento a desenvolver um tra-

balho de enorme mais-valia numa 

área muito pouco desenvolvida em 

Portugal. Alem destes trabalhos são 

também desenvolvidos trabalhos 

de enorme valia como são os tra-

balhos na área da instrumentação 

oftálmica e na visão e desporto.

QUe oUtras atividades têm?

A investigação é a principal atividades do grupo 

mas para além disso, o grupo desenvolve tarefas 

com grande relevância para a comunidade como 

é o caso da divulgação da ciência para crianças 

e jovens nas escolas, participação em palestras e 

publicação de artigos de divulgação científica, 

organização de congressos e jornadas de divul-

gação científica. A relação com a industria no-

meadamente a consultoria em estudos de novos 

materiais e equipamentos é também uma das 

áreas a que o grupo de dedica.

QUal o Feedback QUe têm recebido nacio-

nal e internacionalmente?

O grupo é uma referência a nível nacional nesta 

área de investigação e isso pode ser aferido não 

só pelo número de publicações científicas mas 

também pelas parcerias estabelecidas com as 

inúmeras empresas e outros organismos do sec-

tor das ciências da visão. Em termos internacio-

nais e apesar de sermos um grupo pequeno para 

o padrão internacional, praticamente todos os 

membros do grupo são revisores ou tem funções 

editoriais em revistas científicas internacionais o 

que demonstra o reconhecimento da comunida-

de internacional. Esse reconhecimento também 

se pode medir pelo número de convites para a 

realização de palestras em encontros científicos 

em todo o mundo assim como pelas parcerias 

com as universidades e com outros organismos 

estrangeiros. Este reconhecimento leva-nos a tra-

balhar cada vez mais e focar a nossa energia em 

temas de ponta para podermos estar sempre na 

primeira linha do desenvolvimento científico na-

cional e internacional.

“A investigação é a principal 
atividade do grupo”
prof. doUtor Jorge Jorge, responsável pelo grUpo de investigAção eM optoMetriA 
e ciênciAs dA visão nA UniversidAde do Minho eM discUrso direto.
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nos dias 25 e 26 de abril, 

a Universidade do mi-

nho Foi palco do 12º 

conGresso internacio-

nal de optometria e 

ciências da visão (cio-

cv’15). QUal o balanço 

QUe Faz deste evento? 

Faça Uma breve resenha 

do ciocv’15.  

Este evento atingiu este ano 

o seu maior nº de pessoas 

inscritas reunindo mais de 

meio milhar de profissionais 

da área de Optometria e 

Ciências da Visão, membros 

de empresas do ramo, estu-

dantes e investigadores de 

vários países: Estados Uni-

dos, Brasil, Colômbia, Nepal, Reino Unido, Es-

panha e Portugal fazendo com que o auditório 

estivesse sempre completo. A Comissão Orga-

nizadora está orgulhosa com o caminho que 

tem seguido e afirma que tudo correu muito 

bem mostrando-se satisfeita com o resultado 

final. Depois da sessão de abertura, o congres-

so apresentou uma sessão intitulada “Optome-

tria no Mundo” onde se abordou e debateu a 

realidade desta profissão nos diferentes países. 

Ao longo dos dois dias foram abordados diver-

sos temas nas áreas atuais mais emergentes das 

Ciências da Visão como a Visão e Desporto, as 

Distrofias corneais e Influência dos problemas 

de saúde geral na visão, etc. No programa 

científico participaram especialistas de várias 

áreas onde se destacam a presença de Oftal-

mologistas, Especialistas em Medicina Interna 

e Geral e Familiar, Psiquiatra, entre outos. 

O programa incluiu, ainda, uma sessão de co-

municações livres e posters, onde foram apre-

sentados trabalhos de investigação científica 

realizadas nas universidades portuguesas mas 

também de várias Universidades de Espanha, 

Reino Unido, Colômbia, entre outros. Devido 

ao crescente nº de licenciados em Optometria 

e áreas afins, o evento tem potencial para con-

tinuar a crescer e tem ainda grande importân-

cia a nível dos 2º e 3º Ciclos de estudos, Mes-

trado em Optometria Avançada e o Programa 

de Doutoramento em Optometria e Ciências 

da Visão respetivamente, onde os estudantes 

podem apresentar os principais resultados ob-

tidos nos seus trabalhos. Tentaremos, sempre 

que possível, trazer os temas 

mais atuais e com importân-

cia, não apenas para o avan-

ço científico do nosso país, 

mas também para a aplica-

ção clinica dos profissionais 

da área.

QUais as novidades na 

área da optometria e 

das ciências da visão 

QUe podemos e devemos 

estar atentos?

Várias são as componentes 

desta área que se encontram 

em fase de investigação e de-

senvolvimento que nos po-

dem trazer informação muito 

importante tanto para trans-

mitir aos nossos alunos, como para os profis-

sionais da área das ciências da visão. Devemos 

estar atentos à evolução das novas terapias e 

técnicas para a redução da progressão da mio-

pia, tema que tem vindo a ter grande destaque 

na comunidade científica pelo aparecimento 

crescente número de míopes, sendo já consi-

derada um problema de saúde pública. Deve-

mos também ter em atenção o desenvolvimen-

to de novas lentes de contacto com proprieda-

des não apenas de compensação refractiva, 

mas também de libertação de fármacos, con-

trole de algumas doenças (por ex. diabetes), 

entre outas. Ainda a salientar os temas da im-

portância da visão na prática desportiva para o 

melhoramento do rendimento dos atletas e 

também a evolução da terapia genética aplica-

da à área da visão.

Congresso de Optometria 
e Ciências da Visão – 2015
entrevistA A prof. doUtorA MAdAlenA lirA (presidente ciocv 2015).

O congresso apresentou 
uma sessão intitulada 
“Optometria no 
Mundo” onde se 
abordou e debateu a 
realidade desta 
profissão nos diferentes 
países

124x307.indd   3 6/11/15   5:47 PM



/Junho

QUALIDADE DE VIDA

No início da nossa conversa, pedimos à nossa 

entrevistada que caracteriza-se o seu conce-

lho. Prontamente, com um sorriso rasgado, res-

pondeu: “Paraíso!”. Só calcorreando as ruas do 

centro histórico, visitando os vários miradou-

ros e apreciando as belas paisagens se percebe 

o porquê de tal adjetivo.   

Durante o decorrer da entrevista, Maria do Céu 

Quintas, faz uma visita guiada pelo município 

pelo qual se apaixonou ainda em pequena por 

influência da sua mãe. “Freixo de Espada à 

Cinta conquista quem por aqui passa, quer pe-

las suas belas paisagens, como pela hospitali-

dade dos freixenistas”.

Natureza

Este é, sem dúvida, o ponto mais forte deste 

concelho. As suas paisagens idílicas podem ser 

apreciadas desde os vários miradouros existen-

tes (Miradouro das Alminhas, Miradouro do 

Carrascalinho, Miradouro do Colado, Mira-

douro da Cruzinha e Miradouro de Penedo 

Junqueiro Velho, em homenagem ao pai de 

Guerra Junqueiro, nasce pela vontade de gente 

da família que vê naquele espaço o local ideal 

para a promoção da cultura e assim alavancar 

o concelho. 

“Na entrada de Freixo de Espada à Cinta, o 

“Passeio Guerra Junqueiro” estão gravadas, por 

ordem cronológica, as obras do poeta”, revela 

a nossa interlocutora. 

ação Social

O interior do país vive uma realidade bem di-

ferente dos concelhos do litoral. Aqui as câma-

ras, juntamente com as instituições de solida-

riedade social, têm um papel preponderante 

na ajuda aos mais desfavorecidos. 

Maria do Céu Quintas explana a realidade do 

município e revela as medidas adotadas pelo 

executivo para fazer face aos desafios impostos 

pelos dias de hoje. “Juntamente com a Santa 

Casa da Misericórdia articulamos esforços para 

assim conseguirmos ter uma rede que cobre, a 

100 %, a nossa população. Estamos muito bem 

servidos no que toca ao apoio aos mais caren-

ciados”.

Já o flagelo do desemprego é uma situação que 

preocupa a autarca de Freixo de Espada à Cin-

ta, que se mostra esperançosa na atitude em-

preendedora dos freixenistas. “Os produtos en-

dógenos são, com certeza, uma aposta. Temos 

a melhor seda do mundo. Em nenhum outro 

local se encontra seda com estas característi-

cas, com esta qualidade. O setor agropecuário 

é um motor da economia local que deve ser 

dinamizado. A edilidade disponibiliza um ga-

binete de apoio ao empreendedorismo que 

ajuda os cidadãos que quiserem, por exemplo, 

candidatarem-se aos fundos do novo quadro 

comunitário”.

A presidente da câmara de Freixo de Espada à 

Cinta não se quis despedir sem antes convidar 

todos os nossos leitores “a visitarem o conce-

lho, a desfrutarem da gastronomia, da natureza 

e do vasto património”. 

Durão). Aqui pode-se vislumbrar a diversidade 

de fauna e flora, respirar o mais puro dos ares”.

A praia fluvial da Congida atrai, todos os anos, 

milhares de pessoas, pela água cristalina do 

Douro calmo. “Podem praticar os vários des-

portos náuticos, usufruir da esplanada, ou en-

tão fazer um belo passeio de barco.”

PatrimóNio

 Portugal é um país riquíssimo no que toca a 

património edificado. Ora, Freixo de Espada à 

Cinta não foge à regra. “Temos a Vila mais Ma-

nuelina do País, temos uma igreja que é quase 

uma miniatura do Mosteiros dos Jerónimos e 

vestígios da passagem dos judeus”.

Guerra JuNqueiro

O poeta Guerra Junqueiro nasceu em Freixo de 

Espada à Cinta no dia 15 de Setembro de 1850. 

Se ele marcou o concelho por tudo aquilo que 

fez por esse mundo fora, também o seu pai, 

José António Junqueiro, o fez. A Casa Museu 

maria do céu quiNtaS

Presidente da cm Freixo espada à cinta

Freixo de Espada à Cinta, 
um paraíso para descobrir
Em FrEixo dE Espada à Cinta o rio douro dEmarCa a FrontEira dE portugal E Espa-
nha. É tambÉm nEstE ConCElho quE sE produz a mElhor sEda. o país positivo EntrE-
vistou maria do CÉu quintas, prEsidEntE da Câmara, para FiCarmos a ConhECEr a 
tErra dE guErra JunquEiro.
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ação social

A Santa Casa da Misericórdia de Arouca possui um 

conjunto de valências que, interligadas, oferecem à 

comunidade, em que está inserida, um conjunto de 

respostas, sobretudo sociais, que procuram ir de en-

contro às suas reais necessidades, nas mais diversas 

áreas, da saúde ao social, passando pela cultura, 

sempre pautada pelo rigor e qualidade. Assim, a 

comunidade arouquense tem ao seu dispor um lar 

de idosos, um centro de dia, uma creche e ainda 

um hospital. 

Uma realidade que por vezes é descurada é o im-

pacto das Santas Casas da Misericórdia na econo-

mia. Em concelhos como o de Arouca, as Miseri-

córdias surgem como maiores empregadores. No 

âmbito da economia social, “somos a entidade em-

pregadora, que mais empregos criou, nos últimos 

dez anos, no concelho de Arouca. Se deixássemos 

de existir, por qualquer motivo, o impacto negativo 

na comunidade seria brutal. Apesar dos tempos di-

fíceis, a que os políticos nos remeteram, há que en-

carar o futuro com algum otimismo, considerando 

a resistência às adversidades, por parte das Miseri-

córdias, ao longo dos últimos cinco séculos.”

Lar e Centro de dia 

Em 2006, ano em que esta equipa entrou em fun-

ções, a Santa Casa da Misericórdia de Arouca era 

uma entidade algo resignada, um tanto ou quanto 

desajustada no tempo. O atual executivo deparou-

se com um lar de idosos a necessitar de obras de 

adaptação à realidade dos tempos modernos. As-

sim, foi sendo sujeito a obras constantes de melho-

ramento. “Hoje, o lar aloja cerca de cento e dez 

pessoas em regime permanente. O Centro de Dia 

tem capacidade para cinquenta pessoas e está 

completamente lotado. A par disto, desenvolvemos 

um serviço de apoio ao domicílio com uma respos-

ta a nível concelhio muito significativa.”

O período que o país atravessa coloca novos desa-

fios ao edil da Misericórdia de Arouca, particular-

terapia, exames auxiliares de diagnóstico e pelas 

consultas de especialidade. É necessário frisar a 

existência de diversos acordos, não só com o 

SNS – Serviço Nacional de Saúde, mas também 

com vários subsistemas de saúde e seguradoras 

(Médis, Multicare, ADSE, ADM, etc). 

Também aqui urge um alargamento. Victor Bran-

dão explica que “o grupo administrativo tem em 

mente a elaboração de um novo projeto, que passa 

pela ampliação e modernização do atual hospital, 

permitindo assim a prestação de mais e melhores 

serviços, nomeadamente em termos de exames au-

xiliares de diagnóstico, de cirurgias e de interna-

mento. É uma forma de fazer com que os habitantes 

de Arouca não tenham que sair do seu concelho 

para usufruir da esmagadora maioria dos cuidados 

de saúde.”

Para o Provedor da Misericórdia de Arouca a saú-

de em Portugal não é compreendida, logo exis-

tem falhas devido a essa falta de visão, de enten-

dimento das necessidades de cada região, de 

cada concelho. “A saúde não tem que ser igual 

para o país todo. A realidade do interior é bem 

diferente da do litoral. O Estado devia organizar-

se e delegar, nestes meios, como o de Arouca, às 

entidades que demonstram qualidade de serviço 

e de gestão. Devia aglutinar o Serviço Nacional 

de Saúde às estruturas de saúde que já lá existem, 

porque o país não tem dimensão para haver uma 

duplicação de serviços. Deveria haver um acor-

do de parceria, apostar em algo maior, com mais 

serviços. Só assim se conseguia fazer medicina 

de qualidade, acabando até por reduzir os encar-

gos.”

CuLtura

Este é um aspeto deveras importante para a Mise-

ricórdia de Arouca, que complementa toda a sua 

oferta. “Fizemos uma aposta muito forte na arte, 

principalmente na arte sacra, com dois projetos 

de conservação, preservação e divulgação do pa-

trimónio da Instituição. Atualmente, possuímos 

dois núcleos museológicos, para além da Capela 

da Misericórdia que só por si é um museu. Temos 

o Museu da Arte Sacra, nos espaços da antiga 

Casa do Despacho e da Sacristia, anexos à Cape-

la, que reúne um conjunto significativo de obras 

de arte com um valor patrimonial incalculável. 

Recentemente, abrimos ao público, o Núcleo 

Museológico da Lavoura e do Linho, numa ver-

tente mais ligada aos usos e costumes da ativida-

de agrícola. 

O segredo para o sucesso e crescimento contínuo da 

Misericórdia de Arouca está na sua equipa de admi-

nistradores e nos seus colaboradores, na forma visio-

nária como olham para o apoio social. É com orgulho 

que Victor Brandão afirma que “somos um exemplo a 

seguir. Estamos disponíveis para transmitir as nossas 

experiências e conhecimentos, contribuindo, desta 

forma, para um país mais justo e solidário.”

mente, no que toca à população sénior. É aqui que 

se focam as maiores atenções. “Queremos alargar e 

readaptar o lar para ele poder responder às necessi-

dades, e, eventualmente, certificá-lo”, afirma o pro-

vedor.

CreChe

Esta valência, com capacidade para 43 crianças, 

veio colmatar uma lacuna há muito sentida nos ho-

rizontes da Misericórdia. “Trata-se de um edifício 

moderno inserido no complexo da sede da nossa 

Instituição, onde o convívio inter-geracional passou 

a ser uma realidade, sendo, também, mais uma re-

posta à comunidade arouquense.”

hospitaL

O Hospital da Santa Casa da Misericórdia de 

Arouca foi criado com o intuito de proporcionar 

aos arouquenses um atendimento médico - hos-

pitalar de qualidade, com valências que passam 

pelo internamento, cuidados continuados, fisio-

ViCtor Brandão, provedor e Vitor sousa, Vice-provedor

Santa Casa da Misericórdia de Arouca: 
um exemplo de gestão e de zelo pela sua comunidade
Victor Brandão, juntamente com a sua equipa, define o caminho a seguir pela santa casa da misericórdia de arouca há cerca de dez anos. uma década recheada de conquis-
tas, onde o lema serVir cada Vez melhor a comunidade se encaixa na perfeição.
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A fundação desta Misericórdia remonta ao ano 

de 1502. “A Misericórdia esteve sedeada em 

vários locais da cidade, estando hoje instalada 

em edifício próprio, na faceira poente do Ros-

sio Marquês de Pombal, desde Novembro de 

2014, data em que foi inaugurada a nova Sede/

Secretaria Geral da Instituição”, explica o nos-

so interlocutor. 

Convento das Maltesas

O Convento das Maltesas, inicialmente, Con-

vento de São João da Penitência, foi mandado 

construir por D. Manuel I, serviu de casa às 

freiras da Ordem de Malta a partir do século 

XVI. O claustro deste convento está classifica-

do como Monumento Nacional. Miguel Rai-

mundo explica que “hoje, é património desta 

instituição. Porém, por forma a potenciar todo 

aquele espaço, foi outorgado em 1993, entre a 

Câmara Municipal de Estremoz, a Universida-

de de Évora e a Misericórdia um protocolo vi-

sando a sua dinamização. Nesse local encon-

tra-se atualmente instalado o Centro de Ciên-

te ponto da história a atividade social da Mise-

ricórdia abrandou um pouco, para em 1999 

assumir o funcionamento da UAI – Unidade de 

Apoio Integrado - , dirigida a pessoas em situa-

ção de dependência. Esta unidade funcionou 

em local anexo ao novo Centro de Saúde de 

Estremoz, tendo encerrado por indicação da 

ARS de Évora. Posteriormente, a Misericórdia, 

em parceria com a Delegação de Estremoz da 

Cruz Vermelha Portuguesa, procedeu à criação 

da Clinica Social Rainha Santa Isabel. No en-

tanto, há cerca de cinco anos, a Santa Casa da 

Misericórdia cedeu os seus cinquenta por cen-

to dessa estrutura à Cruz Vermelha Portuguesa 

tendo esta ficado a administrar a referida clíni-

ca em exclusividade. 

Casa de abrigo

Esta valência inaugurada em 31 de Agosto de 

2009 proporciona abrigo a vítimas de violên-

cia doméstica. O Provedor explica que “a sua 

localização tem de ser mantida em profundo 

sigilo e, geralmente recebe pessoas de fora do 

cia Viva, que recebe muitos visitantes, sendo a 

maior parte estudantes. Este acordo proporcio-

na à Misericórdia a obtenção de proveitos, já 

que a autarquia nos paga uma contrapartida 

para o Pólo da Universidade de Évora, aí insta-

lado, poder usufruir da maior parte do conven-

to”.

Anexa ao Convento existe ainda a Igreja da Mi-

sericórdia, aberta ao culto religioso.

antigo Hospital

Nesse mesmo local, entre 1881 e 1976/77, a 

Santa Casa da Misericórdia teve a seu cargo o 

Hospital de Estremoz, “que recebia não só 

gentes de Estremoz, mas também das terras vi-

zinhas. Instaurados os centros de saúde, o hos-

pital foi encerrado. Começou  a funcionar aí o 

Centro de Saúde, recebendo então a Misericór-

dia uma renda mensal do Ministério da Saúde 

pelo arrendamento do espaço”. 

Sem que, no entanto, a Misericórdia deixasse 

de proceder a ajudas aos mais vulneráveis da 

nossa sociedade através de diversas ações, nes-

Santa Casa da Misericórdia de Estremoz

EstrEmoz, tErra ondE morrEu a rainha santa isabEl. rainha quE na sua ação dE ajuda aos pobrEs, já prEconizava o Espirito das 
santas casas. Em EntrEvista ao país positivo, miguEl raimundo, provEdor da santa casa da misEricórdia dE EstrEmoz, dá nota 
do trabalho dEsEnvolvido por Esta instituição E quais os novos projEtos.

“Hoje, [o Convento 
das Maltesas] é 
património desta 
instituição. Porém, 
por forma a potenciar 
todo aquele espaço, 
foi outorgado em 
1993, entre a Câmara 
Municipal de 
Estremoz, a 
Universidade de Évora 
e a Misericórdia um 
protocolo visando a 
sua dinamização. 
Nesse local encontra-
se atualmente 
instalado o Centro de 
Ciência Viva, que 
recebe muitos 
visitantes, sendo a 
maior parte 
estudantes”
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concelho e dos concelhos limítrofes, tendo em 

vista manter as vítimas distantes dos potenciais 

agressores. Neste momento, prestamos apoio a 

dezassete utentes. Esta não é uma estrutura fá-

cil de gerir, apesar da equipa especializada 

que temos, visto que lidamos com pessoas, al-

gumas delas, muito perturbadas emocional-

mente. Quando estão mais estabilizadas e fora 

de perigo ajudamos a reintegrá-las na vida ati-

va, colaborando, por exemplo, no pagamento 

da renda de casa, da água, da luz, durante os 

dois ou três primeiros meses, bem como  já te-

mos colaborado na aquisição de algum equi-

pamento domestico. Isto só tem sido possível 

com a colaboração do Estado.”

residênCia sénior

O lar de idosos é a nova valência desta institui-

ção. É a menina dos olhos de Miguel Raimun-

do, que apenas exerce as funções de provedor 

há cerca de quatro anos. “Temos o lar quase 

pronto. Pretendemos inaugurá-lo quanto antes, 

talvez no próximo mês de Julho. Terá uma ca-

pacidade para vinte e seis idosos”. 

Para além das valências já mencionadas, a 

Santa Casa da Misericórdia de Estremoz “pres-

ta ajuda a famílias carenciadas no que concer-

ne ao pagamento das despesas inerentes de 

uma habitação (renda, água, luz, alimentação), 

transportes para  consultas hospitalares e até já 

temos adiantado dinheiro para pagar funerais”.

O Provedor sublinha que esta Instituição não 

ajuda só as famílias mais desfavorecidas, mas 

toda a comunidade ao criar novos postos de 

trabalho, contribuindo assim para o sustento 

de mais famílias e, simultaneamente, para um 

maior desenvolvimento da economia local.

Futuramente, Miguel Raimundo “gostaria de 

ampliar o lar ou criar novas respostas sociais. 

Para as vagas disponíveis na Residência a inau-

gurar temos mais de cem inscrições. Seria inte-

ressante possuir uma estrutura vocacionada 

para acolher pessoas com demência, nomea-

damente, Alzheimer, mas isto é uma matéria 

que deverá ser pensada e trabalhada em rede a 

nível nacional”.

O Provedor frisa que cumprir a missão da pa-

droeira local - a Rainha Santa Isabel - , “só tem 

sido possível graças às verbas provenientes da 

Segurança Social e das receitas próprias da Ins-

tituição”. 

Sem dúvida que o caminho faz-se caminhan-

do, mas o futuro continuará a passar, com mais 

ou menos dificuldades, por ajudar quem mais 

precisa, estabelecendo um maior número de 

parcerias com o Estado, mas nunca descoran-

do o impacto e a influência da Misericórdia na 

vida do Terra onde está inserida. 

“Seria interessante 
possuir uma 
estrutura 
vocacionada para 
acolher pessoas com 
demência, 
nomeadamente, 
Alzheimer, mas isto 
é uma matéria que 
deverá ser pensada e 
trabalhada em rede 
a nível nacional”
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O edifício remonta a meados do século XVI, épo-

ca em que pertencia a D. Gonçalo de Sousa, fi-

dalgo da Casa Real, tendo mais tarde vindo a per-

tencer aos Congominhos, uma das famílias mais 

antigas da cidade, da qual descendem os Monfa-

lins. No século XIX, a outrora fortaleza de fidal-

de dimensões variáveis, onde pode ver televisão, 

ler um livro à lareira, conviver, tomar um bom 

vinho alentejano ou simplesmente relaxar.

Notável é também a sua sala de refeições pro-

fusamente iluminada por grandes portas que 

comunicam com uma varanda exterior com 

vista sob a cidade de Évora. Nesta sala outrora 

palco de grandes manjares, delicie-se com um 

variadíssimo pequeno-almoço repleto de igua-

rias regionais e comece o seu dia com energia 

para visitar o Templo Romano, a Universidade 

de Évora, o Museu, o Palácio do Cadaval, ou 

até mesmo a igreja de S. Francisco com a sua 

capela dos ossos, tudo num raio de 500 me-

tros. Visite ainda o Cromeleque dos Almendres 

situado a cerca de 10 km de Évora.

O Hotel Solar Monfalim oferece-lhe 25 quartos e 

uma suite com uma decoração simples e acolhe-

dora, sem perder a sua natureza clássica. 

Parta à aventura do sossego e da tranquilidade 

de uma casa tão típica do Alentejo.

gos deixa de pertencer aos Monfalins e recebe o 

seu primeiro hóspede em 1892, tornando-se as-

sim no primeiro Hotel de Évora.

O Hotel Solar Monfalim preserva até hoje in-

tacta a sua traça arquitetónica. A fachada prin-

cipal conserva a sua silhueta primitiva com um 

magnífico varandim de cinco arcos de volta 

inteira, divididos por colunas de granito, orien-

tada para uma praça ladeada de jacarandás 

centenários. A sua escadaria imponente con-

duz-nos até ao interior do edifício, repleto de 

abóbadas, arcos góticos e recantos com histó-

rias para contar.

Todo o edifício comunica por corredores labirín-

ticos e pátios interiores que culminam em salas 

Tranquilidade e requinte no 
centro de Évora
Situado em pleno centro hiStórico de Évora, no largo da miSericórdia, lado a lado 
com a praça do giraldo, o hotel Solar de monfalim preServa o charme e o requin-
te de um palacete renaScentiSta, com SÉculoS de hiStória. 

Coordenadas GPS: N38.57033º W7.90695º

Endereço: Hotel Solar de Monfalim ** Largo da Misericórdia nº 1, 7000 - 646 Évora

Contactos: Telefone - 266 739 529 E-mail - info@solarmonfalim.com



/Junho

Cooperação portugal-Israel

A história do povo judeu e das suas raízes na 

Terra de Israel data de há 35 séculos. Nesse 

território foi formada a sua identidade cultural, 

nacional e religiosa, cuja presença física foi 

mantida sem ruptura através dos séculos, mes-

mo após a maioria ter sido forçada ao exílio. 

Com o estabelecimento do Estado de Israel, em 

1948, a independência judaica, perdida há 2 

mil anos, foi renovada. Israel está localizado 

no Médio Oriente, ao longo da costa leste do 

mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com Líba-

no, Síria, Jordânia e Egipto. Israel é um país de 

imigrantes. Desde o seu nascimento, em 1948, 

a população de Israel multiplicou-se quase dez 

vezes. Os 8,3 milhões de habitantes (em 2015) 

formam um mosaico de pessoas com diversas 

etnias, estilos de vida, religiões, culturas e tra-

dições. Hoje, os judeus compreendem cerca 

de 75,4 por cento da população do país, en-

quanto os cidadãos não judeus, a maioria ára-

bes (20,5 por cento), somam cerca de 24,6 por 

cento. Aproximadamente 92 por cento dos ha-

bitantes de Israel vivem em perto de 200 cen-

tros urbanos, alguns dos quais localizados em 

locais históricos antigos. Cerca de cinco por 

cento são membros de assentamentos coope-

rativos rurais únicos: os kibbutz e os moshav. 

Em entrevista, Tzipora Rimon, Embaixadora de 

Israel em Portugal, dá-nos a conhecer a reali-

dade actual do Estado de Israel, reconhecendo 

as vantagens da cooperação estratégica com 

Portugal, em domínios como o turismo e a cul-

tura, em que a Rede das Judiarias vai assumin-

do relevo.

Israel ocupa uma posIção geoestraté-

gIca muIto preponderante no planeta, 

tendo estado na orIgem e IntermedIa-

do conflItos… como classIfIca as re-

lações actuaIs do estado de Israel com 

o mundo?

É complexo… Mas é verdade o que afirma re-

lativamente à vertente geopolítica. Se recuar-

mos na história, constatamos que, durante sé-

culos, e refiro-me mesmo a períodos pré româ-

nicos, todas as rotas usavam a terra de Israel. 

Trata-se de um ponto histórico muito impor-

tante para religiões como o islamismo, o cris-

tianismo e o judaísmo, hoje aberto a todos os 

que pretendam praticar a sua religião e, apesar 

de termos passado por épocas muito difíceis, 

como sucedeu aquando do Holocausto, vive-

mos hoje numa verdadeira multiplicidade cul-

tural. Houve um momento chave na nossa his-

tória, a resolução da ONU em 1947, que visou 

a criação de dois estados, na altura o Estado 

Judaico (mais tarde, aquando da declaração, o 

Estado de Israel) e o Estado Árabe. Israel acei-

tou esta resolução e, assim, temos pelo menos 

um lar para aqueles que o pretendem. Daí que 

judeus espalhados por mais de cem países do 

mundo possam emigrar para Israel e serem ci-

dadãos de pleno direito. Em suma, estendemos 

a mão pela paz a todos os países vizinhos, des-

Uma história de 500 anos que nos une
EntrEvista com tzipora rimon, Embaixadora dE israEl Em portugal.

Houve um momento chave na nossa história, a 
resolução da ONU em 1947, que visou a criação 
de dois estados, na altura o Estado Judaico 
(mais tarde, aquando da declaração, o Estado 
de Israel) e o Estado Árabe. Israel aceitou esta 
resolução e, assim, temos pelo menos um lar 
para aqueles que o pretendem. Daí que judeus 
espalhados por mais de cem países do mundo 
possam emigrar para Israel e serem cidadãos 
de pleno direito.
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de o Egipto à Jordânia, passando pela Síria ou 

Líbano até aos Palestinianos. Por outro lado, a 

ideia de muitos outros sempre consistiu em ne-

gar a existência de Israel, algo que mudou en-

tretanto na maior parte dos países árabes. 

Hoje, temos acordos de paz com o Egipto e a 

Jordânia e, apesar de todas as alterações moti-

vadas pela «primavera árabe», os mesmos não 

foram beliscados. Um processo semelhante 

também foi iniciado relativamente aos palesti-

nianos e já alcançámos alguns acordos impor-

tantes.

acredIta que algum dIa será verdadeI-

ramente alcançado um consenso en-

tre as duas nações?

Acredito sempre! O desafio e a responsabilida-

de são enormes mas também significam uma 

oportunidade. Porém, para além das oportuni-

dades, continuam a existir ameaças, como a 

ditada pelo Irão que, por detrás da sua ideia de 

acordo e de negociações, continua com um 

programa nuclear… Para nós, israelitas, é ex-

tremamente importante alcançar a paz com to-

dos, para que possamos deixar de ter que in-

vestir em serviços militares ou que controlar 

outros povos. Naturalmente, o mesmo se apli-

ca aos palestinianos. Pena que a sua liderança 

fuja actualmente das negociações.

em que medIda poderá Israel desempe-

nhar um papel decIsIvo no combate ao 

terrorIsmo?

Essa é uma questão muito importante! Só agora 

os estados se deram conta da problemática. 

Repare que temos um conjunto de países, 

como a Jordânia, a Arábia Saudita, o Egipto, os 

países do Golfo, todos eles absolutamente con-

tra o programa nuclear desencadeado pelo 

Irão, assim como contra o terrorismo hoje ma-

terializado pelo Estado Islâmico. Num momen-

to em que alcançámos uma mudança fulcral 

na estratégia da região, com países moderados, 

podemos pensar num futuro diferente. Por ou-

tro lado, temos o terrorismo da Al-Qaeda, do 

Estado Islâmico, o Hamas com palestinianos 

sunitas que recebem muito apoio do Irão, o 

Hezbollah, tudo grupos que organizam com-

bates na região, a maior parte dos quais ao ser-

viço do Irão. Não é fácil, trata-se de uma 

ameaça para o mundo, sobretudo quando te-

mos grupos militarizados que fazem parte de 

governos e tantos estados frágeis na região… 

Temos que nos proteger, temos meios e uma 

cúpula de ferro chamada investigação e desen-

volvimento capaz de responder a essas amea-

ças. Paralelamente, temos abrigos e sistemas 

de alerta, mas não é esta a situação que preten-

demos para o futuro. Este ano, celebrámos os 

67 anos do estabelecimento do Estado de Israel 

e não podemos pensar exclusivamente na se-

gurança. Temos fantástica alta tecnologia, que 

partilhamos com outros países e muito poten-

cial noutros domínios.

bem maIs pacífIcas serão as relações de 

Israel com portugal… quaIs são os 

prIncIpaIs eIxos dessa colaboração es-

tratégIca entre os doIs estados?

As relações entre o Estado de Israel e o Estado 

de Portugal expressam-se em diferentes cam-

pos, tal como sucede relativamente a outros 

países. Desde logo, no plano político, existe 

“Queremos dar a conhecer 
Israel aos portugueses”

a associação dE amizadE portugal-israEl (aapi) passou por uma fasE dE pouca 
atividadE. Em EntrEvista, antónio caria mEndEs, prEsidEntE da associação, Explica 
como Está a procurar rEtomar a atividadE E como procura Estimular o intErEssE Em 
israEl.

antónIo carIa mendes

presidente da associação

um diálogo muito próximo e anual entre os 

respectivos Ministérios dos Negócios Estran-

geiros, relações diplomáticas, encontros e visi-

tas mútuas. Partilhamos, analisamos situações 

políticas, estratégicas e pontos de vista em 

conjunto. Portugal também representa uma po-

sição privilegiada no que concerne ao conti-

nente africano, nomeadamente com os países 

que constituem a CPLP. Por outro lado, Portu-

gal é membro da União Europeia. Existe um 

intercâmbio que beneficia os dois estados, seja 

a nível político, diplomático, económico, cul-

tural, entre outros. Por outro lado, fruto da crise 

que assolou a zona euro, a UE tornou-se mais 

aberta à participação de países externos e Is-

rael tem partilhado conhecimentos e práticas 

no âmbito da inovação, das start ups, da agri-

cultura, da biotecnologia marítima, da medici-

na, da gestão dos recursos hídricos e muitas 

outras áreas em que acumulámos know-how. 

Por outro lado, temos vindo a aprender com 

Portugal em sectores como o turismo,  (tirar 

um) domínio em que o país tem dado um 

exemplo de grande sucesso. No ano passado, 

mais de 60 mil israelitas visitaram Portugal, um 

indicador que duplicou em dois anos. Espera-

mos que venha a ser possível aumentar tam-

bém o fluxo de turistas de Portugal a Israel.

ao que não será certamente alheIa a 

constItuIção da rede de JudIarIas…

O conteúdo histórico é muito importante. 

A cultura e o turismo são âmbitos associados 

e que podem potenciar desenvolvimentos 

conjuntos entre Portugal e Israel. Israel pos-

sui uma miscelânea cultural, com fusões de 

tradições e hábitos que resulta numa herança 

maravilhosa que pretendemos partilhar. Te-

mos partilhado dança, música, design técni-

co e artístico e esse projecto chamado Rede 

de Judiarias, que tem vindo a ser trabalhado 

com o apoio da Embaixada de Israel. Temos 

envolvido as autarquias portuguesas cujos 

territórios contêm marcos da presença judai-

ca em Portugal e onde persistem hoje comu-

nidades judaicas. Convidamo-las a visitar Is-

rael e reunimos periodicamente e, assim, 

também contribuímos para a criação de inte-

resse em áreas como a investigação acadé-

mica desta história com 500 anos ou do tu-

rismo cultural e religioso.

depoIs de um período de InatIvIdade, 

como estão a tentar revItalIzar a asso-

cIação de amIzade portugal-Israel?

Estamos a ressuscitá-la através da realização de 

alguns eventos, nomeadamente conferências, 

em parceria com algumas instituições como a 

Universidade Lusófona, a Cátedra de Estudos Se-

farditas “Alberto Benveniste” da Faculdade de Le-

tras da Universidade de Lisboa e o Núcleo de 

História da Medicina da Ordem dos Médicos. 

Procuramos, nesta fase, fazer a promoção da 

amizade entre os dois povos ou nações, Portugal 

e Israel, nas universidades para captar o interes-

se dos universitários porque pensamos que será 

para eles muito útil essa relação, não nos esque-

çamos que Israel é a nação que, de longe, mais 

prémios Nobel possui. Portanto, conquistar o 

ensino superior é, de momento, o nosso princi-

pal objectivo e aquele onde com mais eficácia 

podemos intervir. Neste sentido, queremos alar-

gar o âmbito das nossas actividades para outras 

áreas, nomeadamente para a literatura, as artes e 
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as tecnologias ou ainda, a filosofia, a história e o 

turismo.

Não somos uma associação de judeus. Quere-

mos que a AAPI seja uma associação aberta a 

todos quantos estejam interessados em aprofun-

dar o seu conhecimento sobre Israel, as suas cul-

turas e o seu povo e promover um relacionamen-

to mais profundo entre as duas Nações.

a função prIncIpal da assocIação aIn-

da é desenvolver as relações bIlateraIs 

entre os doIs países?

Sim, como anteriormente afirmámos, o objec-

tivo principal da nossa Associação é promover 

uma maior relação entre os dois povos e faze-

mo-lo por vários meios, nomeadamente dando 

a conhecer o modus vivendi israelita aos portu-

gueses. Não somos políticos nem religiosos, 

não queremos intrometer-nos nessas áreas que 

pertencem a ambos os governos, portanto o 

nosso caminho é diverso daquele, permitindo 

uma relação entre Israel e Portugal muito mais 

livre e directa. Em Portugal, devido às nossas 

condicionantes demográficas, sociais e econó-

micas temos que adoptar uma estratégia dife-

rente da nossa congénere israelita. Israel é um 

país novo e cheio de jovens prontos para a 

vida, no entanto, possivelmente graças ao nível 

etário e cultural dos portugueses, o maior inte-

resse no nosso país, sobre a cultura judaica e 

israelita assenta na história dos judeus portu-

gueses e sefarditas e na sua difusão pelo mun-

do. Desta forma, para atingir os nossos objecti-

vos, temos, frequentemente, de utilizar a histó-

ria como trampolim de apresentação de Israel 

e, por este meio, atender à realidade actual da 

relação entre os dois países. É ainda, frequente 

termos de recorrer à génese do pensamento e 

da religião judaica  para que as pessoas que 

nos procuram, compreendam e se integrem na 

cultura israelita.

Tal desconhecimento julgo que tem muito a ver 

com o ensino de História de Portugal nas escolas. 

Eis alguns exemplos de ilustríssimos relacionados 

com judeus e cristãos-novos ignorados em Portu-

gal: 

Os judeus já estavam em Portugal muito an-

tes da ocupação romana pois vieram para a 

Península possivelmente com os fenícios e os 

gregos. Lisboa foi conquistada por D. Afonso 

Henriques com um empréstimo financeiro 

de Yahia ben Yahia, a quem o rei Conquista-

dor nomeou Rabino-Mor do Reino e seu “Mi-

nistro das Finanças”. Os descobrimentos fi-

caram a dever-se em grande parte aos judeus 

portugueses que os financiaram e aos cartó-

grafos judeus, nomeadamente a Abraham e 

Jehuda Cresques (Jaime de Mallorca), natu-

rais daquela ilha mediterrânica e fundadores 

da chamada Escola de Sagres. Isaac Abrava-

nel, estadista de D. Afonso V, filósofo, co-

mentarista da Bíblia, é ainda hoje venerado e 

discutido em todas as comunidades judias 

do mundo. Dª Grácia Náci, fugida de Portu-

gal no Reinado de D. Manuel, tornou-se 

Conselheira de Suleiman, o Magnífico, e a 

primeira pessoa do mundo a criar uma estru-

tura de apoio aos refugiados que, naquela 

época, eram os judeus fugidos às garras terrí-

ficas da Inquisição. António Nunes Ribeiro 

Sanches, médico, filósofo, e enciclopedista, 

natural de Penamacor, médico da Corte Rus-

sa e da Czarina Ana Ivanovna, médico-chefe 

do Corpo Imperial dos Cadetes de São Pe-

tersburgo, e membro da Academia de Ciên-

cias de São Petersburgo e de Paris. E, João 

Cidades Duarte, que ao abraçar a vida mo-

nástica se passou a chamar João de Deus, e 

Pedro Nunes, e Garcia da Horta, e Abraão 

Zacuto, de Salamanca, astrónomo e Historia-

dor de D. João II, forte impulsionador da des-

coberta do caminho marítimo para a ìndia, e 

o filósofo Baruch Espinosa, e o pintor Pizar-

ro, e tantos, tantos outros…

No futuro vamos tentar promover o conhecimen-

to da relação e da história dos dois países no en-

sino secundário. 

Sou professor e infelizmente noto que os jo-

vens sabem pouca História, tendo grandes difi-

culdade em situar os factos no tempo e no es-

paço. E, neste caso, a questão é muito mais 

sensível porque as tradições judaicas são dife-

rentes, no mesmo espaço e tempo, das tradi-

ções cristãs e desconhecendo esta, muito mais 

difícil é compreender a outra.Apesar de existir 

uma história muito próxima, os acontecimen-

tos são vistos de maneira diferente entre as 

duas culturas. 

Queremos dar a conhecer Israel em Portugal e 

as suas diferentes culturas. Israel tem uma mul-

tiplicidade cultural enorme que assenta em ba-

ses diferentes das do catolicismo. Em termos 

reais, é um mundo tão diversificado que per-

mite perceber e aceitar a multiplicidade de re-

ligiões e vias religiosas o que, se traduz na prá-

tica, numa verdadeira e assumida democracia. 

Não podemos esquecer que, contra tudo o que 

é propagandeado, Israel tem no seu Parlamen-

to, o Knesset, diversos grupos muçulmanos. 

Esta é uma das características que se deve va-

lorizar para que as pessoas possam compreen-

der melhor o mundo judaico e israelita. Assim, 

consideramos que defender e apoiar Israel é, 

acima de tudo, proteger e apoiar a Europa, e o 

mundo dito ocidental, contra movimentos ex-

tremistas que, longe de desejar criar um espa-

ço de liberdade e aceitação, fomentam o ódio, 

a destruição e o caos entre os seus próprios ir-

mãos.

Em Portugal existe no Parlamento uma boa Asso-

ciação de Amizade com Israel constituído por 

pessoas dos diversos quadrantes políticos com 

uma actividade notável pró-Israel. A AAPI tem or-

gulho na relação de amizade que com aquela 

Associação estabeleceu e de ser no exterior a sua 

congénere. 

Por fim, a Associação de Amizade Portugal-Israel 

orgulha-se de ter sido a primeira das associações 

de amizade com Israel europeias a assinar, no 

passado dia 10 de Maio, no Bundestag, em Ber-

lim, a constituição de uma aliança cuja designa-

ção legal é European Alliance for Israel.

está a cumprIr o seu prImeIro mandato 

como presIdente da câmara de comér-

cIo portugal-Israel. está a conseguIr 

cumprIr os obJetIvos?

Vim para a Câmara em 2011 como vogal e o 

nosso trabalho foi essencialmente perceber 

como podíamos reforçar as ligações às institui-

ções públicas de cada país. Os empresários 

querem entender como se podem estabelecer, 

as vantagens que vão ter e o que isso represen-

ta. Isto só é possível se tivermos forma de agili-

zar bem os processos, nomeadamente com as 

instituições públicas. Temos uma atividade 

muito ligada à diplomacia e aproveitamos atra-

vés da política de diplomacia económica do 

atual Governo e do AICEP para fortalecer essas 

ligações. Em Israel, e graças ao nosso embaixa-

dor, que tem feito um excelente trabalho junto 

das instituições israelitas, temos conseguido 

chegar com as nossas start ups. Israel é a start 

up nation e tem um vasto conhecimento nesta 

área. No seguimento destes contactos conse-

guimos atingir as áreas da agropecuária e do 

mar, que consideramos muito importantes e 

onde existem grandes oportunidades entre os 

dois países.

para além de uma hIstórIa muIto próxI-

ma, portugal e Israel têm especIfIcIda-

des comuns…

“Sentimos algum borbulhar nas relações 
comerciais entre Portugal e Israel”
os sEtorEs agropEcuário E do mar são alguns dos ExEmplos do potEncial dE invEs-
timEnto EntrE portugal E israEl. frEdErico moura pinhEiro, prEsidEntE da dirEcção 
da câmara dE comércio portugal-israEl Explica Em EntrEvista como procuram li-
gar a Economia dos dois paísEs.

frederIco moura pInheIro
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Israel e Portugal têm muita afinidade. São paí-

ses pequenos, com países vizinhos que são 

concorrentes e têm que se virar para o mar. Há 

um fator que Portugal não explora tão bem 

como Israel, que é a enorme diáspora. Já o co-

meçamos a fazer de uma forma mais correta, 

através das plataformas que existem, mas os 

israelitas aproveitam o facto de terem muitos 

emigrantes e uma grande comunidade judaica 

em todas as partes do mundo.

ambos os países podem benefIcIar em 

conJunto com as comunIdades de emI-

grantes?

Esse foi o segundo passo que estabelecemos já 

dentro do meu mandato. Não queremos ver a 

Câmara só como um meio de estabelecer rela-

revIsItemos a hIstórIa da comunIdade Is-

raelIta de lIsboa… que raízes encontra-

mos?

A comunidade foi fundada no início do século 

XIX por pessoas maioritariamente de origem mar-

roquina, vindas de Gibraltar. Naquela altura, o 

Tribunal da Inquisição já se encontrava muito en-

fraquecido e, ao longo do século XIX, essas pes-

soas vão criando pequenas sinagogas em aparta-

mentos e instituições de beneficência porque, na 

verdade, a comunidade enquanto tal não podia 

ser reconhecida legalmente. Falamos numa épo-

ca em que ainda não existia em Portugal a separa-

ção entre estado e religião mas esse facto não im-

pediu as pessoas de se organizarem e criarem la-

ços comuns, preparando o terreno para a consti-

tuição de uma comunidade. Em 1897, realizou-se 

uma reunião magna dos Judeus de Lisboa, que 

decidiram então comprar, em nome de particula-

res, o terreno que viria a albergar a construção 

desta sinagoga. Esta sinagoga foi inaugurada em 

1904, sendo a primeira construída de raiz ainda 

no tempo da não separação, daí o facto de estar 

afastada da rua.

 

a comunIdade JudaIca tem muItos exem-

plos de sucesso em dIversas áreas profIs-

sIonaIs e do conhecImento mas verIfIca-

se algum low profIle e fechamento por 

parte dessas pessoas que, normalmente, 

não se dão muIto a conhecer… em que 

medIda terá esse facto a ver com o passa-

do hIstórIco de perseguIção?

Sim, tem a ver com a história judaica… Aliás, 

ções bilaterais. A Câmara, como Portugal em si 

mesmo, pode ser um hub para estabelecer re-

lações com terceiros, nomeadamente com os 

países da CPLP. Neste sentido, encetámos rela-

ções com instituições homólogas de outros 

países. Existe grande interesse das empresas 

israelitas em países como Moçambique e Ti-

mor e querem-se expandir para países asiáticos 

com quem temos excelentes relações. Também 

existe um grande interesse no Brasil e quere-

mos ser o ponto de ligação.

esta lIgação procura promover as em-

presas portuguesas nesses países?

Procuramos trazer as empresas israelitas e faci-

litamos os contactos com outras instituições 

para atrair investimento para Portugal, nem 

existia um ditado universal muito comungado 

entre os judeus que dizia que, para sermos feli-

zes, era melhor estarmos escondidos… Feliz-

mente, isso acabou. Mas, até que as mentalida-

des mudem, é preciso muito mais tempo. A tí-

tulo de exemplo, a Comunidade é reconhecida 

pelo governo republicano em 1912 mas, du-

rante parte do século XX e aquando do Estado 

Novo, apesar de gozar de liberdade de culto, 

era considerada como uma espécie de corpo 

estranho à sociedade. Mesmo tendo nascido 

em Portugal, não éramos bem portugueses… A 

realidade começa a mudar com o 25 de Abril 

mas, ainda assim, foi preciso esperar até 2001, 

com a Lei da Liberdade Religiosa, para as co-

munidades não católicas serem reconhecidas 

com os mesmos direitos da igreja católica. 

Hoje temos, por um lado, as pessoas filiadas e 

que pagam quotas, que em Lisboa são cerca de 

600, mas há muitos judeus não filiados em ne-

nhuma comunidade… Mas a comunidade ju-

daica, a nível nacional, é pequena. Por uma 

razão muito simples: Portugal não é hoje um 

país tão atrativo como era em meados do sécu-

lo XVI, com os Descobrimentos. 

 

apesar da desIgnação da comunIdade, a 

verdade é que os seus membros não são 

exclusIvamente IsraelItas…

Obviamente que não! São judeus. Quando foram 

criadas as comunidades israelitas ainda não exis-

tia o Estado de Israel e, devido ao anti-semitismo, 

muitos judeus evitavam a designação comunida-

de judaica. E esta comunidade, tal como a de 

“Foi preciso esperar até 2001 
até sermos efetivamente reconhecidos”
EntrEvista a EsthEr mucznik, vicE-prEsidEntE da comunidadE israElita dE lisboa. .

que seja só para abrir um armazém para depois 

exportar. As áreas de grande interesse e desen-

volvimento entre Portugal e Israel são a agro-

pecuária e o mar, principalmente na pesquisa 

de recursos. Israel tem uma indústria farma-

cêutica muito forte e Portugal tem excelentes 

recursos hídricos que podem ser explorados. 

Temos a maior zona de exploração económica 

da União Europeia, eles têm a tecnologia e é 

possível criar sinergias. É uma mais-valia tra-

zermos as tecnologias e técnicas israelitas para 

Portugal porque assim conseguimos triplicar o 

que produzimos. Não queremos que só nos ve-

nham vender estas tecnologias. Queremos ex-

portar os produtos que Israel tem escassez e 

dificuldade em produzir, como é o caso do ar-

roz.

França, nasceu com a designação de Comunida-

de Israelita.

 

que tIpo de atIvIdades promove e desen-

volve a comunIdade IsraelIta de lIsboa?

Uma comunidade judaica tem como missão 

principal permitir aos seus membros a prática 

da sua religião. É uma questão religiosa, identi-

tária e cultural. Temos o serviço da sinagoga, 

temos um departamento de educação que ofe-

rece diariamente aulas de hebraico, judaísmo e 

história judaica, temos o rabino, o líder espiri-

tual da comunidade, que também ministra au-

las e prepara para o ciclo de vida judaico, for-

necemos alimentação casher, banhos rituais e 

dois departamentos: o Jovem Geração, uma or-

ganização de jovens dos 3 aos 18 anos, que se 

reúne todos os domingos no Clube Judaico, pre-

parando os jovens de uma forma mais lúdica em 

torno de atividades desportivas, lúdicas, didáticas 

e artísticas; e outro departamento para os mais 

idosos, que inclui um coro e potencia o envolvi-

mento na vida comunitária. Temos ainda uma or-

ganização de beneficência, que existe desde 

1865, o serviço dos cemitérios e, paralelamente, 

organizamos outro tipo de eventos, como concer-

tos de música judaica, conferências…Há que fri-

sar ainda a questão da naturalização dos descen-

dentes dos judeus sefarditas: a lei implica que as 

duas comunidades radicadas, a do Porto e a de 

Lisboa, passem os certificados que reconhecem 

a descendência judaico portuguesa, uma res-

ponsabilidade que encaramos com o devido 

rigor e é muito interessante constatarmos que 

temos vindo a realizar um trabalho muito im-

portante para a construção da história da diás-

pora judaico-portuguesa.

a lIgação hIstórIca entre as duas co-

munIdades pode ser um vetor Impor-

tante para promover o turIsmo?

Existem uma ligação histórica forte com Israel e à 

comunidade judaica. Não nos podemos esquecer 

que a maior sinagoga da Península Ibérica fica no 

Porto, que já se produz um vinho kosher em Portu-

gal e da Casa de Aristides de Sousa Mendes, que 

recebeu o título de “Justo” por ter ajudado a comu-

nidade judaica. Os israelitas viajam muito porque é 

um país que tem alguma pressão constante e assim 

contactam com a sua diáspora. Continuam a existir 

contactos para que a El Al, a empresa de aviação 

israelita, voe diretamente para Lisboa. Desde que 

estou na Câmara tenho visto alguma melhoria nas 

relações comerciais entre Portugal e Israel e senti-

mos algum borbulhar.  

 

aInda persIste algum tIpo de estIgma 

sobre o povo Judeu em portugal?

Desde o século XIX, os judeus integraram-se mui-

to bem na sociedade portuguesa. Desde logo por-

que possuem uma grande capacidade de adapta-

ção, fruto de terem sido forçados em toda a vida 

a mudar de um território para outro. Tanta gente 

da nossa comunidade atual chegou aqui com 

uma mão à frente e outra atrás antes ou durante a 

guerra e são hoje profissionais de sucesso… Há 

um estigma ainda hoje muito presente em Portu-

gal: o de que os judeus são ricos… É verdade que 

estamos perante um povo que não se resigna e 

que tenta sempre melhorar a vida mas esse é um 

estigma que vem da idade média.

esther mucznIk
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Carlos Teixeira

General Manager espanha e Portugal

Sistema Nervoso Central 

A Teva é líder mundial em tratamentos ino-

vadores para doenças do Sistema Nervoso 

Central. Criada em 1901 em Jerusalém, as-

sinou em 1987 um acordo com o Instituto 

Weizmann para o desenvolvimento de um 

fármaco inovador para o tratamento da Es-

clerose Múltipla. Desde então, tem investi-

gado e desenvolvido fármacos em áreas im-

portantes do Sistema Nervoso Central, das 

quais se destacam a Esclerose Múltipla, a 

Doença de Parkinson e os Distúrbios do 

Sono.

Conscientes de que a mentalidade israelita é 

muito diferente da forma de estar europeia, 

fomos ao encontro de Carlos Teixeira, res-

ponsável pela Teva Ibérica, e descobrimos a 

fórmula do sucesso: Trabalho e empenho! De 

acordo com o nosso entrevistado, a Teva é 

um grupo que, em termos de portfólio, tem 

“largura e profundidade. Se é verdade que o 

grande foco da empresa são os genéricos, 

não menos verdade é que apostamos forte-

mente na inovação e temos tido uma aposta 

grande nas áreas terapêuticas com mais tec-

nologia, nomeadamente nas áreas do siste-

ma nervoso central e das doenças respirató-

rias”, advoga Carlos Teixeira. Conforme per-

cebemos, o posicionamento da Teva, no 

mundo, é simples: Trazer para o mercado 

produtos de elevada qualidade, componente 

não negociável, a um preço justo. E a verda-

de é que a Teva é, cada vez mais, um apoio 

fundamental para os governos porque “traze-

mos produtos de excelente qualidade, a pre-

ços justos e isto é fundamental para que os 

Ministérios da Saúde, nomeadamente, consi-

gam programar aquilo que serão os budgets 

alocados à área da medicação”. 

A gestão israelita faz, no fundo, toda a dife-

rença quando falamos em qualidade e exce-

lência. Apesar de terem uma cultura muito 

próxima da americana, sendo bastante prag-

máticos e com elevada capacidade de ava-

liação daquilo que são oportunidades, os is-

raelitas têm também uma componente muito 

mediterrânica, trazendo para este pragmatis-

mo, níveis emocionais elevados, o que lhes 

permite ter uma visão global sobre as deci-

sões bastante certeira e eficiente. Além dis-

so,” a cultura israelita é muito menos for-

mal, interessa bem mais o que vale a pes-

soa do que aquilo que ela veste e isso per-

mite discussões sem contenções porque o 

sentimento de hierarquia é ténue e permite 

trocas de ideias muito interessantes e que fa-

zem toda a diferença na hora de tomar deci-

sões”, admite. 

o hoMeM Por Trás da Teva ibériCa

Carlos Teixeira é o homem que lidera a Teve na 

península ibérica e isso traz-lhe, além de toda 

a responsabilidade, uma visão muito global 

daquilo que são oportunidades e formas de es-

tar. Espanha, por ventura, será o sétimo merca-

do mundial relativamente à indústria farma-

cêutica, mas nunca esquecendo que Portugal 

tem uma cultura muito própria que interessa 

não deixar cair por terra. 

Carlos Teixeira tem um percurso profissional 

invejável, com desafios bastante interessantes 

e com uma tônica comum: Sucesso. 

Médico por formação, trabalhou em contex-

to hospitalar durante alguns anos o que lhe 

permitiu ter uma visão global da dinâmica da 

saúde. No entanto, deixa os hospitais e se-

gue pelo ramo empresarial em 1990, onde 

foi diretor médico da Beecham tendo passa-

do, por fruto da fusão com a SmithKlein, 

para a Glaxo. No entanto, em 1995 a Glaxo 

faz a fusão com a Wellcome, mas Carlos Tei-

xeira tinha outras ambições e na altura em 

que a Glaxo Wellcome e a SmithKlein se fun-

diram em 2001, assumiu a Direção Comer-

cial e conseguiu fazer um trabalho exemplar, 

lançado dezenas de produtos e deixando o 

grupo em 4º lugar do ranking. Entretanto, “o 

vice-presidente da Glaxo foi para a Teva e 

lançou-me um desafio: Em Portugal eramos 

seis pessoas, vendemos cerca de 300 mil eu-

ros ano, nem sequer aparecemos no IMS e 

temos perdas acumuladas de cerca de um 

milhão de euros. Tendo em conta este pano-

rama, perguntou se estava interessado em as-

sumir este desafio”. Adepto de desafios, Car-

los Teixeira entrou para a Teva em 2007 e, 

em sete anos, “passamos de 300 mil euros/

ano, para 72 milhões de euros, sendo só Teva 

até 2010. Criámos valor e cem postos de tra-

balho, quer por via orgânica, quer por via de 

termos aproveitado as oportunidades que 

nos foram surgindo, tendo adquirido a Ratio-

pharm e, posteriormente, a Cephalon”.

Na vanguarda da tecnologia

A TevA é umA empresA fundAdA em IsrAel em 1901 que, desde sempre, AposTou nA 
InovAção e nA TecnologIA como formA, InTrínsecA, de se posIcIonAr no mercAdo fAr-
mAcêuTIco. 

Doenças respiratórias 

Na área respiratória, a Teva disponibiliza 

um leque de medicamentos inovadores 

para várias doenças, incluindo a asma, a 

doença pulmonar obstrutiva crónica 

(DPOC) e rinite alérgica, e investe tam-

bém na inovação dos dispositivos de 

inalação. Em Portugal calcula-se que a 

asma afecte cerca de 11% das crianças 

e 5% dos adultos, atingindo um total de 

600.000 pessoas1.

A rinite alérgica é uma doença frequen-

temente associada à asma. Caracteriza-

se por inflamação da mucosa nasal, de 

origem alérgica e cursa com sintomas 

como espirros, prurido nasal, congestio-

namento e corrimento nasal. 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(DPOC) é uma doença bronco-pulmo-

nar que resulta de uma obstrução das 

vias aéreas. Entre nós calcula-se que so-

fram de DPOC entre os 35 e os 69 anos, 

5,42% da população portuguesa.
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A Rede de Judiarias foi fundada em 2011 por 

nove municípios, seis entidades regionais de 

turismo e a Comunidade Judaica de Belmon-

te. Hoje, ao contrário do que se previa, conta 

com a presença de trinta municípios, cinco 

regiões de turismo e duas comunidades ju-

daicas. E, ao contrário da rede de judiarias 

espanhola, a rede portuguesa, engloba várias 

entidades e não só os municípios. No misto 

de orgulho e espanto, o nosso entrevistado 

confessa que “não esperava que a rede assu-

misse tamanha importância num curto espa-

ço de tempo.” 

Esta rede nasceu numa reunião na Covilhã, 

enquanto o atual secretário-geral da Rede de 

Judiarias era presidente da Região de Turismo 

da Serra da Estrela. Com sede em Belmonte, 

esta rede pretende preservar memórias, sabe-

res, património da comunidade judaica por-

tuguesa. Para Jorge Patrão, “até à criação 

desta rede, este era um tema esquecido na 

sociedade portuguesa que, ainda hoje, não 

têm a consciência da influência, do impacto 

dos portugueses judaicos nas diversas áreas, 

desde a economia, à náutica, passando pelas 

ciências. Havia e há muito património, mate-

rial e imaterial, tanto em Portugal como no 

estrangeiro. Assim sendo, temos apelado à 

recuperação e conservação integrada desse 

material.”

“Quase todos os médicos, na altura 

denominados de físicos, eram ju-

deus.”

Ao longo dos tempos a comunidade judaica 

foi deixando um vasto património, quer edi-

ficado, quer documental e memorial. O pro-

jeto EEA Grants, do governo norueguês, vem 

atestar isso mesmo. “Atribuíram-nos a totali-

dade da verba e a partir daí começamos a 

dar inicio à requalificação de algum patrimó-

nio edificado e recuperação de memórias. 

Temos vários intervenientes a cooperar na 

identificação da identidade judaica dos vá-

rios concelhos.”

o potencial da rota de sefarad

Nos últimos tempos, Portugal tem sido noticia 

nos outros países nem sempre pelas melhores 

razões. Para o secretário-geral da Rede de Ju-

diarias, “esta é uma forma de se falar em Portu-

gal por boas razões. Por esse mundo fora estão 

espalhados muitos descendentes de portugue-

ses judeus que têm uma influência tamanha 

nos países onde vivem. Por exemplo, uma das 

famílias que fundo a bolsa de Nova Iorque é 

portuguesa. Isto são temas que nos abrem facil-

mente as portas.”

Foi com muito gosto que viram aprovada por 

unanimidade no Parlamento a nova lei da na-

cionalidade. Esta medida levou a um aumento 

exponencial de pedidos de nacionalidade por-

tuguesa por parte da comunidade judaica es-

palhada pelo mundo. “Esta é uma medida que 

prestigia o país. Estamos a receber, todos os 

dias, de diversos pontos do planeta, pedidos de 

nacionalidade.”

Caixa de Texto

“A Sinagoga Portuguesa de Amesterdão é can-

didata a Melhor Museu da Europa 2015. Mais 

uma vez o nome de Portugal está ligado a algo 

positivo e prestigiante” 

   É de notar o impacto socioeconómico da 

Rede de Judiarias. Para além de movimentar 

toda a comunidade judaica, traz aos municí-

pios as pessoas interessadas. Esta rede faz mo-

vimentar a economia portuguesa porque atrai 

turistas, gerando assim emprego. “Informação 

de fontes oficiais consta que, nos últimos três 

anos, o turismo israelita tem crescido a uma 

média de 67% ao ano. A comunicação social 

israelita tem dado um grande enfoque à Rede 

de Judiarias de Portugal. Isto faz falar Portugal 

pela positiva” 

Rede de Judiarias – 
Rotas de Sefarad
A comunidAde judAicA portuguesA espAlhou-se pelo mundo e deu um contributo im-
portAntíssimo nAs mAis vAriAdAs áreAs. no sentido de preservAr e dAr A conhecer o 
legAdo deixAdo pelos judeus foi criAdA A rede de judiAriAs. jorge pAtrão, secretá-
rio-gerAl, revelou Ao pAís positivo os motes pArA A criAção destA rede, As expectA-
tivAs, A importânciA dA suA criAção e, o quê que o futuro pode trAzer.

Alenquer Foi durante a idade média que a vila de Alenquer viu chegar os primeiros judeus, que se assenta-
ram no centro histórico. Com um grande poder económico, chegaram mesmo a contribuir com uma das 
mais elevadas taxas para o reino, eram alfaiates, ferreiros, sapateiros e artesãos.
Natural de Alenquer, Damião de Góis, que apesar de não ter sido judeu, foi uma das mais famosas vitimas 
da Inquisição, já que teve dois processos e chegou a ser preso em 1571. Este humanista e historiador, foi 
uma grande personalidade do renascimento e chegou a ser nomeado guarda-mor dos Arquivos Reais da 
Torre do Tombo. Em 1560 mandou restaurar a Igreja de Stª. Maria da Várzea, local que havia preparado 
para o receber após a morte (1574).

Castelo Branco Na zona medieval de Castelo Branco existem diversos vestígios de edificação típica judaica, 
sobretudo quinhentista, que resultaram da elevada fixação de judeus expulsos de Espanha, onde se estima 
que tenham aumentado em 60 por cento a população. Num levantamento recente foram registados 291 
portados biselados dos quais seis são em arco quebrado, 112 janelas biseladas, um conjunto muito signifi-
cativo de lintéis de portas e janelas trabalhadas, dois símbolos religiosos claramente judaicos (uma Menorah 
danificada com sobreposição de cruciforme e um Mesusah) e 63 cruciformes associados à presença de 
cristãos-novos. 
Depois da data do decreto de expulsão (1496/7), a cidade tornou-se um importante centro de marranismo 
e de cristãos novos. Algumas figuras predominantes da história eram naturais de Castelo Branco, onde se 
destacam Afonso de Paiva (explorador judeu designado por D. João II para prospecionar por terras do orien-
te juntamente com Pêro da Covilhã, informações sobre o Caminho Marítimo para a Índia), Amato Lusitano 
e Elijah Montalto (duas das personalidades mais relevantes da sua época e que mais contribuíram para as 
bases científicas da medicina no mundo).
Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, foram levantados 400 processos inquisitórios por denúncia de judaís-
mo, contra naturais ou moradores de Castelo Branco, dos quais resultaram 14 mortos. Desses, cita-se o 
caso de Maria Gomes, idosa de 117 anos, a vítima da inquisição mais idosa que se conhece.

Castelo de Vide A comunidade judaica de Castelo de Vide desenvolveu-se entre dois espaços, o velho 
Largo do Mercado e a Fonte da Vila. Foi a partir do Édito de 1492 que a comunidade judaica de Castelo de 
Vide aumentou e desenvolveu a atividade comercial e manufatureira desta vila. Alguns judeus notabiliza-
ram-se na botânica e na medicina, como são o caso de Garcia de Orta e o Mestre Jorge o Físico.
Os diversos vestígios da presença dos judeus em Castelo de Vide, que apesar de terem sofrido diversas re-
novações, ainda são visíveis, como as portas ogivais de habitação e de oficina ou comércio (algumas deco-
radas com símbolos profissionais), as velhas calçadas e o edifício que se julga ser a antiga Sinagoga, que se 
localiza na confluência da Rua da Judiaria com a Rua da Fonte.

Covilhã A Covilhã recebeu uma das maiores e mais fortes comunidades judaicas de Portugal, chegando a 
ser mesmo a mais importante da Serra da Estrela entre o século XII até à sua diluição, que desenvolveram 
economicamente esta vila beirã. 
Já no século XX chegou a reinstalar-se neste concelho a terceira comunidade do país, onde existiram seis 
mil cripto-judeus. Construíram uma sinagoga, chamada Sha’ari kabbalah (“As Portas da Tradição”), que foi 
demolida em meados do mesmo século. Com a implantação da ditadura em 1932, a atividade missionária 
judaica entre os cripto-Judeus diminuiu na Covilhã e as inquirições das denúncias contra os judeus secretos 
ou judaizantes eram feitas nas igrejas de Santa Maria e da Madalena.

Elvas Durante a Idade Média, a comunidade judaica na  cidade de Elvas, recentemente nomeada Patrimó-
nio Mundial da Humanidade, foi uma das seis mais populosas de Portugal, onde existiram mesquitas e si-
nagogas. Existem provas da existência da judiaria em Elvas desde 1386, onde a Velha se localizava exterior-
mente à Alcícova, e a Nova envolveria mais a zona da Praça Nova, rua da Feira e a rua Carreira dos Cavalos.

Évora Évora chegou a ser a segunda cidade portuguesa durante a Idade Média e, por isso, a Judiaria era 
uma das maiores do país. Os vestígios da presença da comunidade judaica estão patentes num vasto con-
junto de portais ogivais góticos que se situam bem perto da Praça do Giraldo, local de uma feira anual 
desde 1275. Durante o século XV a judiaria chegou a ter duas sinagogas e todos os serviços inerentes a uma 
vasta comunidade, como escola, hospital, estalagem e um “ mikve” (local de banhos rituais).
A Biblioteca pública possui algumas raridades, tais como o famoso Almanach Perpetuum de Abraham Za-
cuto (impresso em Leiria, em 1496, e traduzido pelo mestre José Vizinho) e o Guia Náutico de Évora 
(1516), obras que contribuíram para o avanço científico que Portugal registava sobre a Europa. Em Évora 
sediou-se também uma das 7 ouvidorias jurídicas (tribunais judaicos portugueses).
Foi o tribunal da Inquisição sedeado em Évora que mais processos de acusação por judaísmo processou 
(cerca de 9.500).

Fornos de Algodres Apesar de não existirem muitos dados sobre a presença da comunidade judaica em Fornos 
de Algodres, está comprovado, através de processos inquisitórios e por marcas cruciformes, que o concelho re-
cebeu muitos cristãos-novos, principalmente artesãos e que se dispersaram pelas freguesias rurais.
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Lisboa Desde há 900 anos que Lisboa é a cidade sefardita peninsular que provavelmente concentrou ao 
longo dos séculos a maior história judaica. A importância da comunidade judaica sempre moldou a ca-
pital portuguesa e foi berço das mais influentes e emblemáticas famílias que perduram hoje na simbologia 
hebraica internacional. Tanto no tempo dos judeus como no dos cristãos-novos, Lisboa esteve sempre 
presente na história judaica. Durante a II Guerra Mundial foi refúgio e ponto de partida para dezenas de 
milhares de refugiados.
O característico bairro de Alfama, que incorporava uma das 3 judiarias existentes, mantém ainda o mesmo 
traçado das antigas ruas tortuosas. No largo da igreja de S. Domingos existe um memorial que regista o ataque 
que em 1506 muitos fanáticos promoveram contra cristãos-novos lisboetas vitimando alguns milhares.
Um passeio pela capital portuguesa pode permitir começar pela Idade Média, observar os locais dos 
descobrimentos onde muitos astrónomos e empresários judeus participaram, atravessar o tempo da in-
quisição e visitar as zonas da baixa onde os refugiados da II Guerra conviviam na segurança que faltava 
à Europa.

Freixo de Espada à Cinta A vila histórica de Freixo de Espada à Cinta albergou uma importante comuni-
dade judaica, que ali encontrou a primeira porta de entrada na fronteira com Espanha. O fluxo de capitais 
que resultou do movimento migratório de judeus durante os séculos XVI e XVII para a Índia e para o con-
tinente americano permitiu que fossem efetuadas diversas obras públicas e construídas enormes moradias 
nesta vila, onde se destaca a Casa do Carrasco.
Com um tecido económico, dominado pola burguesia de raiz judaica, sem descender diretamente das 
grandes famílias aristocráticas, não abundam os exemplos heráldicos.

Mêda As referências à comunidade judaica de Mêda estão documentadas anteriormente ao decreto de D. 
Manuel, datado de 1496 e as marcas de presença cristã-nova estão disseminadas pelo concelho. Na cidade 
de Mêda encontra-se visível na sacristia da Igreja Matriz uma lamparina de Shabbat, presumivelmente oriunda 
de uma antiga sinagoga. Já em Marialva, está comprovada documentalmente a existência da judiaria. Cerca de 
70 processos da Inquisição foram levantados contra habitantes do município de Mêda

Fundão Foram os cristãos-novos que permitiram que a cidade do Fundão assumisse uma grande impor-
tância como centro urbano proeminente. Foram os judeus expulsos pelos espanhóis em 1942 que funda-
ram diversos bairros, como o que se situava em volta da rua da Cale. O influxo de mercadores e artesãos 
judeus transformaria a cidade num centro importante para o comércio e a indústria.
Durante a Inquisição foram efetuadas diversas perseguições aos judeus e cristãos-novos, que levaram a 
expropriações, torturas e execuções. Durante cerca de dois séculos, mais de 400 naturais ou moradores 
foram acusados pelo Tribunal do Santo Ofício, um número raro nas cidades portuguesas. O único caso 
conhecido de uma revolta organizada contra a Inquisição em Portugal deu-se no Fundão, em 1580. 
Foi o Marquês de Pombal, que após equiparar legalmente os cristãos-novos aos cristãos-velhos, procurou 
restaurar a preeminência económica da cidade fundando a Real Fábrica de Lanifícios, onde hoje está si-
tuada a Câmara Municipal. Nessa altura voltaram a ser exportados em quantidade os tecidos de lã do 
Fundão. Entre as personalidades de grande relevância, naturais do Fundão, regista-se António Fernández 
Carvajal, um grande empresário que, perseguido pela Inquisição, se veio a instalar em Inglaterra onde 
acabou por sediar uma grande empresa de navegação comercial oceânica.

Penamacor Penamacor é a terra-natal de Ribeiro Sanches, um dos mais conhecidos médicos da história 
portuguesa, que depois de ter sido perseguido pela Inquisição alcançou grande prestígio na corte de Ca-
tarina II, na Rússia.
Penamacor possui vestígios da antiga judiaria de quinhentos nas cercanias da Rua de S. Pedro, uma das 
ruas históricas da vila. O incremento do número de habitantes judeus após a expulsão de Espanha acon-
teceu devido à situação de grande proximidade da fronteira.

Guarda A comuna judaica da cidade da Guarda foi durante longos períodos uma das mais importantes 
do país e ainda hoje existe o bairro judeu, que se encontra muito perto da Porta d’El-Rei. Os primeiros 
vestígios de judeus nesta cidade remontam a 1199  e sua dinâmica permitiu oferecer uma série de servi-
ços à comunidade.
A judiaria tinha o seu início junto à Porta d’El-Rei e estendia-se até ao adro da igreja de S. Vicente, limitada 
pela muralha e pela Rua Direita que dava acesso àquela Porta. Em 1465 este acesso foi fechado devido 
aos protestos dos cristãos.

Porto  Desde o início da nacionalidade que a cidade do Porto possuía várias judiarias e, atualmente, possui 
mesmo a maior sinagoga da Península Ibérica. Em 1386, D. João I mandou concentrar os judeus no bairro do 
Olival, dentro das muralhas medievais. A nova judiaria confinava com duas das portas dessa muralha, locais 
ainda hoje referenciáveis. A Sinagoga situava-se no local do atual convento de S. Bento da Vitória.
Durante a época medieval, o Porto era sede de uma das sete ouvidorias (administração autónoma de 
justiça) judaicas do país, a de Entre Douro e Minho.
Já no tempo dos cristãos-novos, estes, principalmente ligados à burguesia mercantil e ao negócio maríti-
mo, são obrigados a fixar-se na R. de S. Miguel, principal eixo do bairro, onde há poucos anos foi desco-
berta a Sinagoga secreta, cujo Hejal está agora preservado e visitável.

Idanha-a-Nova Apesar de existirem referências a anteriores judiarias, é no tempo dos cristãos-novos que 
Idanha-a-Nova vê aumentar a presença de importantes núcleos cripto-judeus. Durante a Inquisição, cer-
ca de 200 pessoas ligadas ao município de Idanha-a-Nova foram acusadas formalmente.
Uma das principais figuras judaicas deste concelho foi o médico Samuel Nunes (Diogo Nunes Ribeiro), 
que protagonizou uma fuga dramática de Lisboa para Londres, tendo sido um dos primeiros sefarditas a 
viver na América do Norte. Alguns descendentes norte-americanos de Samuel Nunes ganharam grande 
notoriedade, como o seu bisneto Manuel Mordechai Noah, dramaturgo, jornalista e diplomata que se 
tornou no primeiro judeu nascido nos Estados Unidos a ter notoriedade nacional, e o Comodoro Uriah 
Phillips Levy, um dos mais graduados membros da marinha americana durante a Guerra Civil.

Seia A cidade de Seia destaca-se historicamente pelo trabalho da indústria da lã que, muito provavelmen-
te, foi incentivado pela presença de cristãos-novos presentes no concelho. A existência de muitos cruci-
formes gravados em portais por todo o atual município, não indiciando presença anterior ao decreto de 
expulsão de D. Manuel, parece confirmar a sediação de cristãos-novos.
Mais de uma centena de processos do Tribunal do Santo Oficio foram intentados contra naturais ou moradores 
de Seia e muitos destes acusados eram cardadores, mercadores de panos de lã, paneiros, trapeiros e tecelões.
Foi em Seia que surgiu o processo inquisitório mais antigo, referente ao Mestre Rodrigo, em 1541.

Torre de Moncorvo A judiaria de Torre de Moncorvo está confirmada desde a Idade Média e foi durante 
o reinado de D. Dinis que se tornou uma das sete sedes de ouvidoria (regiões com administração judicial 
e civil) autónoma existentes em Portugal e que tutelava Trás-os-Montes.
Após o decreto de D. Manuel e, já no tempo dos cristãos-novos, a vila e o concelho de Moncorvo torna-
ram-se um dos mais importantes centros cripto-judeus do norte de Portugal, facto que é comprovado 
pelos mais de trezentos processos levantados na inquisição contra moncorvenses como pelo rasto e im-
portância que muitos deles ou seus descendentes tiveram na história da diáspora judaica portuguesa.

Lamego Já no século XIV os judeus assumiam grande preponderância na cidade de Lamego, onde chega-
ram a ter dois bairros e uma sinagoga. Os vestígios da presença judaica predominam pela cidade, onde 
na Rua Nova (antiga judiaria nova) pode ver-se um característico portal ogival, granítico (agora com ins-
crição cristã).
José de Lamego, sapateiro judeu, foi quem recebeu de Pêro da Covilhã, na cidade do Cairo, as informa-
ções que de seguida permitiram a D. João II conhecer todos os dados referentes às costas leste africana, 
arábica e índia que lançou a viagem de Vasco da Gama.

Tomar A sinagoga de Tomar, construída entre 1430 e 1460, por ordem do Infante D. Henrique, testemu-
nha a importância que a comunidade judaica terá tido na cidade desde o século XIV, primeiro ao serviço da 
Ordem do Templo, e depois da Ordem de Cristo. A sua existência enquanto templo seria contudo efémera, 
efeito da conversão forçada dos judeus ao cristianismo decretada por D. Manuel I. As funções que o edifício 
teve ao longo dos tempos foram diversas, chegando a ser cadeia pública, capela e armazém.
Classificada como Monumento Nacional de 1921, foi comprada por Samuel Schwarz em 1923. Este ju-
deu polaco, investigador e apaixonado pela cultura hebraica, reabilitou o antigo templo, promovendo 
obras de limpeza e desaterro, doando-o ao Estado português, em 1939, para aí ser instalado o museu 
luso-hebraico. Do acervo da sinagoga, para além de inúmeras doações dos judeus visitantes, fazem parte 
algumas lápides, umas originais e outras reproduções, provenientes de vários locais do país.
Adossada ao edifício principal da sinagoga, após escavações arqueológicas, foi encontrada uma sala, 
destinada ao mikvah, o banho ritual de purificação das mulheres. A Sinagoga de Tomar encerra um forte 
simbolismo. É com efeito a única sinagoga do século XV, construída de raiz, que ainda hoje se mantém de pé.

Vila Nova de Foz Côa Vila Nova de Foz Côa possui uma judiaria localizada no bairro do Castelo, onde os 
judeus continuaram a residir após o decreto de expulsão de 1497. É aqui, segundo os populares, que se 
localiza ainda hoje o edifício correspondente à antiga sinagoga e que há séculos foi transformado na Ca-
pela de St. Quitéria.
Na sequência da Revolução Francesa (1789), vários emigrados judeus transmontanos em Bordéus e 
Bayonne pugnaram e conseguiram igualdade de direitos políticos e de voto depois consagrados na De-
claração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1791). Terá sido este facto que em 1808 esteve na ori-
gem do ataque de cristãos-velhos a cristãos-novos em Vila Nova de Foz Côa, durante as invasões francesas 
e que aconteceram sob a acusação de estes se terem aliado aos invasores.
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Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches 

nasceu a 19 de julho de 1885, em Cabanas de Vi-

riato, vila situada no concelho de Carregal do Sal, 

a cerca de 30km a sul de Viseu. Pertencia a uma 

família aristocrática e católica da Beira Alta e cur-

sou Direito na Universidade de Coimbra, tendo 

sido um dos seis melhores estudantes do seu curso. 

Em 1910, ainda durante a monarquia, Aristides in-

gressou na carreira diplomática exercendo funções 

como cônsul de carreira na Guiana Britânica, em 

Zanzibar, no Brasil, nos Estados Unidos, em Espa-

nha, no Luxemburgo, na Bélgica e em França. De-

tentor de uma grande cultura geral, era uma pessoa 

com muita delicadeza, sendo-lhe reconhecida a 

facilidade com que fazia amigos.

No início de 1940, Aristides é formalmente avisa-

do por Salazar para não conceder mais vistos a 

judeus, sob pena de incorrer em procedimento dis-

ciplinar. Entretanto, a cidade de Paris cai ante o 

avanço das tropas nazis, a 14 de junho, e, no dia 

seguinte, Bordéus fica submergida de refugiados. 

Uma cidade de 200 mil pessoas passava então a 

albergar um milhão. Registos de Manuela Franco, 

autora de “Vidas Poupadas – a ação de três diplo-

matas portugueses na II Guerra Mundial”, revelam 

um telegrama datado de 21 de junho, enviado por 

Aristides de Sousa Mendes ao Ministério dos Ne-

gócios Estrangeiros, onde este confirma ter ordena-

do que se passassem vistos “indiscriminadamente 

e de graça”. 

O historiador Yehuda Bauer, no seu livro “A History 

of the Holocaust”, afirma que “o Cônsul Português 

em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes, concede 

vistos de trânsito a milhares de judeus refugiados, 

em transgressão das regras do seu governo. Talvez 

a maior ação de salvamento feita por uma só pes-

soa durante o holocausto”. 

Segundo os registos da polícia política PVDE, que 

RogéRio AbRAntes, PResidente dA CâmA-

RA muniCiPAl de CARRegAl do sAl

“A Câmara Municipal está de corpo inteiro e forte-

mente empenhada na recuperação da Casa do 

Passal e na reabilitação da figura de Aristides de 

Sousa Mendes”

o HeRói, o ConCelHo e A CAsA do PAssAl!

Aristides de Sousa Mendes transportou o nome de 

Portugal pelo Mundo quando, como cônsul portu-

guês em Bordéus, salvou 30 mil pessoas durante a 

II Guerra Mundial para fugirem ao Holocausto, co-

locando em perigo a sua vida, a dos 14 filhos e da 

sua família. 

A Casa do Passal, onde viveu desde que nasceu, 

chegou a acolher inúmeros refugiados judeus na 

década de 1940 e, no concelho, ainda há memó-

rias desses tempos. Esta residência, mesmo ainda 

num processo de reabilitação, e enquanto durava a 

conclusão da primeira fase de intervenções, onde 

foram efetuadas obras de recuperação da cobertu-

ra, das janelas e de toda a parte estrutural dos pila-

res que sustentam o edifício, era já e desde então, 

pelo fluir de visitantes, um potencial atrativo turís-

tico no Município de Carregal do Sal, sem que, 

para tal, se tenha dado início à fase final de recu-

peração do edifício. 

“Com a conclusão do restauro da Casa de Aristides 

de Sousa Mendes, que pensamos que será a curto 

prazo, contamos aumentar ainda mais o número 

de visitas ao Concelho. Se já era muito visitada por 

inúmeras pessoas, designadamente da comunida-

de judaica, que ficavam admirados ao ver o estado 

evolutivo em que a Casa se encontrava, depois de 

restaurada e concluída, pensamos que a partir daí, 

teremos mais um motivo de forte atração cultural e 

turística para que as pessoas venham visitar o Con-

celho”. A autarquia tudo fará para garantir este no-

bre objetivo, revela Rogério Abrantes, Presidente 

da Câmara Municipal de Carregal do Sal.

A ideia é criar um museu em memória de Aristides 

de Sousa Mendes, reunindo tudo o que seja possí-

vel sobre a vida do ex-cônsul e de todos os locais 

por onde passou. “O papel da Câmara Municipal, 

como membro da Administração da Fundação 

Aristides de Sousa Mendes, é fazer esta ligação e 

aproximar a Fundação e a DRCC. A primeira fase 

de recuperação da Casa ficou a cargo da DRCC, a 

qual atingiu uma verba de 300 mil euros e demo-

rou mais do que seria de esperar.

A Administração da Fundação já fez algumas reu-

niões abertas com a população e ouviu ideias para 

o que poderá ser o futuro da Casa. A ideia não é 

criar um museu maçador, que não seja apelativo, e 

queremos chegar a um consenso para atrair mais 

visitantes. Uma pessoa que salva 30 mil vidas é 

extraordinária, temos que nos sentir orgulhosos do 

filho da nossa terra, perpetuando a sua memória”, 

explica Rogério Abrantes.

No futuro próximo, e tendo como referência in-

contornável a Casa de Aristides de Sousa Men-

des, bem como os potenciais recursos histórico

-patrimoniais do território concelhio, hoje am-

plamente conhecidos a nível nacional e interna-

cional, Rogério Abrantes pretende atrair um 

investidor para a construção de um hotel no 

concelho e, assim, potenciar exponencialmente 

o setor do turismo. 

Inequivocamente identificado e associado a esta 

vertente, às suas magníficas paisagens, entre o 

Rios Dão e Mondego, à sua centralidade e loca-

lização geográficas, boas vias de acesso, clima e 

riquezas naturais, o Município de Carregal do 

Sal não poderá deixar de ter em boa conta as 

potencialidades do seu vastíssimo património 

monumental e atuais espaços museológicos, 

que se têm revelado como fatores determinantes 

e cruciais para o desenvolvimento económico, 

fomento do turismo, divulgação e promoção do 

concelho, cuja gestão patrimonial e turística se 

tem processado através do nosso Museu Munici-

pal, que inclui o Posto de Turismo, a funciona-

rem no mesmo edifício.

“O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria 

é uma Instituição Museológica, que foi criada com 

o objetivo de estudar, preservar e promover o lega-

do histórico e identitário do Município de Carregal 

do Sal. Esta Instituição, polinucleada, através das 

coleções que alberga (arqueologia, pintura, escul-

tura, armaria e etnografia), proporciona um conhe-

cimento abrangente da história do concelho e 

constitui o ponto de partida para visitar o que de 

mais relevante existe no seu território, designada-

mente os monumentos e sítios arqueológicos inte-

grados em circuitos (Circuito Pré-Histórico Fiais/

Azenha, Circuito Arqueológico da Cova da Moira, 

Percurso Patrimonial das Cimalhinhas e Percurso 

Patrimonial de Chãs, o Núcleo Museológico do la-

gar de Varas de Parada, o Núcleo Museológico do 

Complexo Patrimonial de Cabris e o Núcleo Mu-

seológico das Escolas Primárias do Município, que 

vamos inaugurar brevemente.

Com efeito, saliente-se que o Museu Municipal, 

para além de enriquecer e dar vida ao contexto 

urbanístico em que se insere, representa por si, e 

a partir de 1945 se transformara na PIDE, entraram 

em Portugal, só nos dias 17, 18 e 19 de junho de 

1940, cerca de 18 mil pessoas com vistos assina-

dos pelo “Cônsul desobediente”. O Alto Comissa-

riado para os Refugiados da Sociedade das Nações 

calculou que, nesse verão, terão entrado em Portu-

gal mais de 40 mil refugiados, número confirmado 

pela organização judaica “Joint”. 

Na sua casa em Cabanas de Viriato, Aristides rece-

beu dezenas de refugiados, sobretudo no verão de 

1940, nomeadamente as famílias dos Ministros 

belgas, no exílio, Albert de Vleeshchouwer e Van 

Zealand, um alto responsável das finanças belga, 

assim como muitas freiras e outros religiosos co-

nhecidos do seu tempo de Louvain.

A 23 de junho de 1940, Salazar determina o seu 

afastamento do cargo, e envia o Embaixador Teotó-

nio Pereira para o substituir. Em Portugal, Sousa 

Mendes solicita, em vão, uma audiência a Oliveira 

Salazar, mas este determina, a 4 de julho, a abertu-

ra de um processo disciplinar ao diplomata, que 

viria a ser instaurado a 1 de agosto de 1940. Como 

consequência, é afastado da Carreira Diplomática 

e de qualquer atividade profissional. No segui-

mento da sua autodefesa convicta, também os re-

fugiados e os próprios filhos de Sousa Mendes con-

tinuaram a divulgar e a defender a sua atuação 

como Cônsul de Portugal em Bordéus, na fatídica 

semana de 17 a 23 de junho de 1940, em que se 

disputava o futuro da França e da Europa em Bor-

déus. 

Os depoimentos do Rabbi Chaim Krugger e de ou-

tros refugiados foram recolhidos e confirmados  

pelo Yad Vashem, que reconheceu Aristides de 

Sousa Mendes como Justo entre as Nações, 

“Righteous Gentile”, em outubro de 1966. 

Finalmente, em maio 1987, o Presidente Mário 

Soares confere-lhe, a título póstumo, a Ordem da 

Liberdade. Em1995, é-lhe concedida, a título pós-

tumo, uma das mais altas condecorações nacio-

nais, a Grã-Cruz da Ordem de Cristo e a Associa-

ção Sindical dos Diplomatas Portugueses (ASDP) 

cria um prémio anual com o seu nome.

Em novembro de 1998,  Aristides de Sousa Mendes é 

homenageado no Parlamento Europeu em Stras-

bourg e, em 2000, nas Nações Unidas, em New York. 

Em 2004 comemorou-se o 50º aniversário da morte 

de Aristides de Sousa Mendes e foram celebradas 

missas e outras cerimónias religiosas e ecuménicas 

em honra ao seu Ato da Consciência em mais de 30 

cidades em todos os continentes.

Aristides de Sousa Mendes: 
Justo entre as nações
Aristides de sousA Mendes foi uM diploMAtA português que durAnte A ii guerrA 
MundiAl, eM 1940, sAlvou MAis de 30 Mil vidAs dA perseguição nAzi, no que é consi-
derAdo coMo A MAior Ação de sAlvAMento eMpreendidA por uMA pessoA individuAl.

RogéRio motA AbRAntes

Presidente da Cm Carregal do sal
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Fundação foi comprar a casa, então na posse de 

entidades particulares e a degradar-se. Nessa altu-

ra, a principal preocupação focava-se na não des-

truição da casa e na difusão de Aristides Sousa 

Mendes nacional e internacionalmente, algo que é 

hoje uma realidade conseguida. 

O problema de mais complicada resolução verifi-

cou-se no que respeita à reabilitação da casa. Entre-

tanto, fruto de dois protocolos celebrados com a Di-

reção Regional da Cultura do Centro, conseguimos 

que a primeira fase do projeto fosse executada, o que 

evitou que a casa ruísse. Relativamente à segunda 

fase, a reabilitação, existem três entidades fundamen-

tais para a desejável resolução: a Fundação, proprie-

tária do imóvel, a Câmara Municipal do Carregal do 

Sal, Concelho de Aristides, e a Direção Regional de 

Cultura do Centro, entidade que, juntamente com a 

CCDR Centro, pode candidatar-se a projetos comu-

nitários. Neste momento, mantemos um diálogo es-

treito com estas entidades, assim como com a Secre-

taria de Estado da Cultura, no sentido de encontrar-

mos uma solução para a segunda fase, tendo em 

conta o quadro comunitário. 

Obviamente, aspiramos podermos concentrar-nos 

naquilo que é realmente mais importante: a pro-

moção de iniciativas que visam a divulgação de 

Aristides de Sousa Mendes e a defesa dos direitos 

humanos”.

José leitão, PResidente do CA dA FundA-

ção ARistides sousA mendes

“A Fundação Aristides de Sousa Mendes foi consti-

tuída no ano 2000 com os objetivos de divulgar o 

Ato de Consciência de Aristides de Sousa Mendes 

e de desenvolver e executar o projeto de recupera-

ção da casa de família de Sousa Mendes, a Casa do 

Passal, em Cabanas de Viriato. 

A Fundação Aristides de Sousa Mendes foi criada 

pela Família Sousa Mendes, por escritura notarial, 

em fevereiro de 2000, e reconhecida pelo Gover-

no Português, em 7 de abril do mesmo ano, a fim 

de dignificar e divulgar a incomparável figura de 

Aristides de Sousa Mendes, diplomata português 

que salvou 30 000 vidas. Sacrificando interesses 

pessoais, numa atuação humanitária corajosa, fir-

me e continuada, sofreu abnegadamente a perse-

guição sistemática dos poderes instituídos, até ao 

fim da sua vida, sem renegar o seu gesto solidário. 

Com o apoio financeiro do Ministério de Negócios 

Estrangeiros, a Fundação adquiriu a ‘Casa do Pas-

sal’ em 2001, a antiga Casa de Família de Aristides 

de Sousa Mendes em Cabanas de Viriato, Carregal 

do Sal, com o intuito de perpetuar uma homena-

gem viva e permanente a Aristides de Sousa Men-

des e ao seu Ato de Consciência. O primeiro ato da 

pelas fortes potencialidades de atração turístico-

cultural que encerra, um ponto de convergência 

e foco irradiador para o conhecimento de outros 

pontos de interesse turístico do concelho, daí 

que, como complemento ao Museu, o seu patri-

mónio arquitetónico e arqueológico represen-

tem, cada vez mais, recursos indissociáveis nos 

roteiros turísticos do futuro e fatores potenciado-

res do desenvolvimento do Concelho, assim 

como na transformação da realidade sociocultu-

ral e revitalização económica a nível local. 

Como espaço de preservação de memória, o 

nosso Museu, disponibilizando toda a informa-

ção que é necessária, designadamente as inú-

meras publicações turísticas, será certamente 

um dos motivos aliciantes para conhecer a nossa 

identidade concelhia e, seguidamente, conhe-

cer o concelho e provar a nossa gastronomia”, 

conclui Rogério Abrantes.  

Dos monumentos e sítios que poderão ser visita-

dos, destacam-se: Museu Municipal Soares de Al-

bergaria; Dólmen da Orca (Orca dos Fiais da Te-

lha); Túmulo Fernão Gomes de Góis; Casa do Vis-

conde; Lagar de Varas, para além de um imponen-

te património edificado e natural.

José leitão

Presidente do Conselho de Administração da 

Fundação Aristides de sousa mendes
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Com o intuito de dar a conhecer o património, 

de o preservar e de divulgar a história e a liga-

ção de Torres Vedras com a comunidade judai-

ca irá ser criado um Centro de Interpretação. 

“Este centro será implantado num edifício re-

qualificado para o efeito, próximo do castelo 

de Torres Vedras e da rua da Antiga Judiaria. 

Uma localização estratégica que vem comple-

mentar e dar a conhecer a história, quase invi-

sível, dos judeus neste território”, revela Ana 

Umbelino. 

A vereadora da cultura explica que “a presença 

dos judeus no concelho está bem documenta-

da desde a segunda metade do século XIII, rei-

nado de D. Afonso III, como revela o historia-

dor Pedro Gomes Barbosa. 

Eram naturais de Torres Vedras dois rabis-mor 

de D. Dinis, D. Judah Guedelha e seu filho D. 

Guedelha ben Judah, que tiveram uma influên-

cia muito assinalável do ponto de vista político 

e social à época. De relevar o papel fundacio-

nal de D. Judah Guedelha na construção da 

sinagoga grande de Lisboa, no ano de 

1306/1307. Igualmente, porque temos suporte 

ção muito próxima com os portugueses. Mui-

tas são as figuras que, sendo judaicas, levaram 

o nome de Portugal por esse mundo fora. Ana 

Umbelino explana que “o facto de a história de 

Portugal, e de diversos territórios em particular, 

se confundir com a história dos judeus, sendo 

inextrincável, foi um dos grandes impulsos 

para a criação do centro de interpretação. 

Acresce, claro, todo o potencial turístico que o 

legado que nos foi deixado transporta”. A ve-

readora da cultura sublinha ainda que “este 

centro para além de alavancar o turismo vem 

enriquecer a comunidade do ponto de vista 

pedagógico, desvelando uma parte oculta da 

sua história”. 

Torres Vedras é um dos municípios que perten-

ce à Rede de Judiarias. Esta rede promove, dá a 

conhecer, toda a herança judaica que está es-

palhado pelo país. Para a nossa entrevistada 

não há dúvidas que esta rede vem beneficiar 

todo o país”.

“O investimento que está a ser feito na criação 

deste centro visa captar o interesse de públicos 

muito específicos, mas também públicos que 

têm um interesse genérico, motivados pela cul-

tura em sentido lato”. Ana Umbelino afirma 

que esta é uma ligação importante, um com-

plemento ao que já existe no concelho, desde 

o Museu Leonel Trindade e a sua rede de cen-

tros de interpretação, ao Teatro-Cine, Galerias 

Municipais, Fábrica das Histórias…

O executivo tem apostado também numa 

oferta cultural mais abrangente, incentivan-

do as organizações locais a participarem na 

criação de uma oferta regular. “Apostamos 

em novas atividades, potencializando os re-

cursos endógenos. Mantemos as nossas tra-

dições ao longo do ano, como é o caso do 

Carnaval, a Feira de S. Pedro (que remonta 

ao reinado de D. Dinis), e privilegiamos no-

vos eventos como o Ocean Spirit, os Acor-

deões do Mundo, que marcam as festas da 

cidade, e este ano iremos levar a cabo o Fes-

tival Novas Invasões – 27 a 30 de Agosto -, 

que é, sem dúvida, uma grande aposta, espe-

rando uma grande invasão artística e cultu-

ral”, revela a nossa interlocutora. 

documental, pretendemos dar a conhecer o 

quotidiano da judiaria de Torres Vedras. Dete-

mos evidências que nos permitem identificar 

figuras ilustres (v.g. cirurgião mestre Josepe au-

torizado por D. Afonso V para tratar os cris-

tãos), as profissões dessa comunidade flores-

cente (v.g. sapateiros, alfaiates, ferreiros) que 

registava uma dinâmica comercial assinalá-

vel”.

O Museu Municipal Leonel Trindade já faz al-

gumas referências à presença dos judeus no 

município, detendo, nesse particular, uma re-

levante coleção de estelas funerárias medie-

vais. Assim, como a rua da Antiga Judiaria evo-

ca a presença desta comunidade, onde inclusi-

vamente, hoje, há um Paço que, acreditamos, 

esteja implantado no local onde existiu a sina-

goga, pela análise e interpretação da docu-

mentação que menciona precisamente a sina-

goga dos judeus nessa localização. Esta rua 

acaba por perpetuar a memória do que foi a 

vivência e a influência dos judeus em Torres 

Vedras”, acrescenta a nossa interlocutora. 

A comunidade judaica sempre teve uma rela-

Torres Vedras terá um 
Centro de Interpretação Judaico

Pelo País fora muitos são os vestígios deixados Pelos judeus desde a idade média. em entrevista ao País Posi-
tivo, ana umbelino, vereadora da cultura de torres vedras, revela causas da criação do centro e a imPor-
tância do legado judaico Para o turismo no concelho e no País..

“Este centro será 
implantado num 
edifício requalificado 
para o efeito, 
próximo do castelo 
de Torres Vedras  
e da rua da Antiga 
Judiaria. 
Uma localização 
estratégica que vem 
complementar e dar 
a conhecer a história, 
quase invisível, dos 
judeus neste 
território”
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No âmbito da Rede de Judiarias Portuguesas, Lei-

ria elaborou um projeto que mereceu, da entida-

de financiadora – a EEAGRANTS – um louvor, 

tornado este num projeto âncora pela sua singula-

ridade. Mas afinal, em que consiste o projeto de 

Leiria? “Basicamente o que o nosso projeto pro-

põe é a reabilitação da Igreja da Misericórdia, es-

paço onde existiu, anteriormente, uma Sinagoga, 

localizada bem no coração da antiga Judiaria de 

Leiria”. 

Atualmente, não existe uma presença judaica em 

Leiria, mas existe a memória e as descobertas re-

lacionadas com a própria presença judaica. 

Exemplo disso é a própria igreja que, pelo tama-

nho, pela espessura das paredes e pela sua orien-

tação, fazem vencer a tese de que, ali, já existiu 

uma Sinagoga. Assim, e como base de todo o pro-

jeto, “está o intuito de criar naquele espaço um 

local de reflexão e união entre duas religiões – 

Católica e Judaica -, fazendo com que Leiria se 

pela abertura de uma das primeiras tipografias 

do País e onde se imprimiu uma série de livros 

relacionados com a própria cultura e religião 

judaica, mas não só: “Foi aqui, nesta pequena 

tipografia judaica, que se imprimiu o Almana-

ch Perpetuum, a primeira obra científica e ma-

temática, que possuía as tabuas astronómicas, 

que permitiu a navegação dos mundos e os des-

cobrimentos”. Ou seja, Leiria fica intrinseca-

mente ligada aos descobrimentos por isto mes-

mo, já que seria impossível navegar os oceanos 

sem estes manuais astronómicos. 

A IgrejA, A SInAgogA e o turISmo 

A Igreja da Misericórdia é um espaço edificado, 

visitável, mas a precisar de obras de recupera-

ção. Ainda assim, possuiu todos os elementos 

da presença católica, mas a presença judaica 

perdeu-se no tempo e, fisicamente, não é possí-

vel decifrar que, ali, em tempos, houve uma Si-

nagoga. Assim, “o nosso projeto visa um traba-

lho de interpretação do espaço, criando diálo-

go entre ambas as presenças e recorrendo a di-

versas ferramentas que possibilitem a interação 

entre ambas as religiões e edifícios. O que nos 

interessa, neste momento, é tornar o espaço vi-

sitável e onde se possa realizar atividades e ma-

nifestações culturais que permitam promover 

esse diálogo intercultural que tanto procura-

mos”.

Este ano, a autarquia promoveu já rotas judai-

cas e começou já a trabalhar nesta área da pro-

moção do Judaísmo em Leiria. A rota Judaica 

promove a visita à Igreja da Misericórdia, ao 

antigo Bairro Judeu – percebendo que, apesar 

de as casas serem diferente, as ruas se mantêm 

iguais -, uma ida ao Moinho de Papel e acaban-

do com um almoço que visa a gastronomia Ju-

daica. Portanto, “são estes tipos de produtos 

turísticos que estamos a começar a construir. 

Esta é uma área em que Leiria tem muito para 

oferecer mas que ainda tem muito para fazer, 

sendo que esta é a nossa missão, de construir 

pacotes turísticos que vão de encontro às ne-

cessidades dos nossos turistas”. 

O potencial turístico da cultura judaica é enor-

me e pode criar um motivo extra para visitar 

Leiria e depois temos muitas capacidades insta-

ladas para o diálogo intercultural. Por exemplo, 

estamos a realizar concertos de música judaica 

e porque Leiria tem uma vocação para a músi-

ca bastante interessante e, então, pegamos nes-

ta capacidade que temos e elaboramos um pro-

grama cultural que visa a interculturalidade 

através da música. O segundo concerto decor-

reu na igreja da misericórdia com a presença 

da Embaixadora de Israel. Ou seja, já começa-

mos o trabalho de aproximação com Israel. 

Temos, sem dúvida, o património e a cultura 

bem identificados e divulgados, mas não pode-

mos esquecer as personagens. Já falamos de Sa-

muel Hortas, mas temos ainda mais duas pes-

soas que foram fulcrais para Leiria e para a cul-

tura judaica: Francisco Rodrigues Lobo, poeta 

Cristão Novo. Quando o Rei D. Manuel I deci-

diu expulsar os judeus ou obriga-los a conver-

terem-se ao cristianismo, este poeta foi um dos 

que se converteu e é um dos mais representati-

vos da cultura e literatura portuguesa e que bem 

representa essa transição. Muito recentemente, 

um padre natural de Leiria foi distinguido por par-

te do Governo Israelita, por parte da Embaixada, 

porque durante o holocausto era reitor de um 

colégio católico em Roma e na altura deu gua-

rida e salvou judeus que estavam a ser perse-

guidos pelos alemães, o Padre Carreira.

AS oportunIdAdeS

Ao fazer parte da Rede de Judiarias Portuguesas, 

Leiria passará a fazer também parte de mais um 

ponto de interesse daquilo que Portugal tem para 

oferecer a quem procura história e cultura judai-

ca. “E os judeus têm uma enorme apetência e 

vontade de conhecer a história dos seus antepas-

sados e é natural que neste circuito de visitas ao 

que já existe, Leiria possa ser mais uma oferta des-

ta rede e por isso estamos muito expectantes rela-

tivamente a este projeto de tornar a igreja da mi-

sericórdia num espaço intercultural”, advoga 

Gonçalo Lopes. 

torne num espaço de diálogo, de paz e concórdia 

entre os povos e religiões”. 

O projeto, cujas obras terão início ainda este ano 

e se estenderão até 2016, será um grande desafio 

para autarquia, quer pela obra em si, quer pelo 

facto de conseguir ter o espaço disponível e con-

cretizado em 2017, aquando da visita do Papa a 

Fátima. “O Papa Francisco representa bem aquilo 

que são as preocupações da interculturalidade e 

da paz e, assim, pela proximidade que temos 

com Fátima, gostaríamos de fazer chegar ao Papa 

uma imagem de Leiria como espaço ecuménico, 

promovendo atividades culturais de relevo”. 

Mas a história judaica de Leiria não se resume 

a uma Sinagoga ou a uma pequena Judiaria. Por 

altura da expulsão dos judeus de Castela, fixou-

se em Leiria – talvez por aqui existir bairro ju-

deu com cerca de hectare e meio e por existir 

uma indústria do papel concretizada pelo Moi-

nho do Papel – Samuel de Hortas, responsável 

gonçAlo lopeS

Vereador da Cm de leiria

Leiria:  
Entre a interculturalidade 
e a concórdia
Gonçalo lopes, vereador da autarquia de leiria, fala, em entrevista à nossa publi-
cação, fala sobre a importância da cultura judaica no concelho e quais os projetos 
delineados para esta área.
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As referências da presença da comunidade he-

braica no concelho de Figueira de Castelo Rodri-

go remontam a 1209, como consta na carta de 

Foral do Reino de Leão. Foi no reinado de D. Di-

nis, em 1316, que a vila foi integrada no território 

português e o rei confirmou os privilégios da co-

munidade judaica já existente. A Judiaria ficava 

localizada dentro das muralhas da aldeia históri-

ca de Castelo Rodrigo e que atualmente corres-

ponde às ruas da Sinagoga e do Páteo do Conce-

lho. Os vestígios deixados estão bem patentes 

por toda a área com diversos motivos que refle-

tem a cultura e costumes judaicos. 

O maior crescimento populacional da comuni-

dade judaica em Figueira de Castelo Rodrigo dá-

se após 1492, com a chegada de muitos refugia-

dos oriundos de Espanha. É no reinado de D. 

Manuel I, após ter recolhido os judeus vindos do 

país vizinho, que a Judiaria deixa de existir ofi-

cialmente e começa a perseguição e expulsão 

dos judeus sefarditas no processo inquisitório. 

Nesta altura dá-se uma forte renovação urbanísti-

ca no ordenamento do território e os cristãos-no-

vos passam a ocupar outras áreas, onde se reu-

niam clandestinamente. A antiga Sinagoga deu 

vada e a dispersar, pelo que passam a encontrar-se 

em vários sítios mais encobertos e discretos, desig-

nadamente na zona da Igreja da vila de Figueira de 

Castelo Rodrigo. Verificou-se uma tentativa em con-

vertê-los em cristãos-novos, mas eles continuaram a 

praticar os seus hábitos e crenças, encontrando-se 

clandestinamente, do que deixaram vários vestí-

gios. Em Castelo Rodrigo é onde estes vestígios e 

marcas são mais evidentes. As habitações têm uma 

porta mais pequena e uma mais larga. As janelas 

também são típicas da arquitetura judaica. Em Esca-

rigo e Mata de Lobos também se notam as caracte-

rísticas típicas da passagem dos judeus”, explica.

Os processos levantados aos judeus pelo Tribu-

nal da Inquisição encontram-se bem docu-

mentados sendo possível verificar que a comu-

nidade judaica que passou por Figueira de 

Castelo Rodrigo estava essencialmente ligada 

ao comércio, à medicina e à educação. “Te-

mos um conjunto de listas que documentam a 

presença judaica e os nomes de judeus perse-

guidos. Um técnico da autarquia fez um levan-

tamento exaustivo, identificando o nome, a fa-

mília, o estatuto, a idade, a profissão e o crime 

que cometeram. A grande maioria foi conde-

nada pelo crime de praticar o judaísmo. É inte-

ressante ver as suas profissões como capitães 

de navio, almocreves, estudantes, sapateiros e 

lavradores. Nota-se que alguns eram abastados 

e possuidores de muitos conhecimentos, como 

é o caso de médicos e rendeiros”, revela Paulo 

Langrouva.

AutArquiA quer criAr um centro in-

terpretAtivo

O judeu sefardita e natural de Castelo Rodrigo 

que mais se notabilizou foi Ephraim Bueno (ver 

caixa). Depois de ter emigrado para Bordéus, 

onde se formou como médico, estabeleceu-se 

em Amesterdão, onde se notabilizou e contribuiu 

para a importância da “Nação Judaica Portugue-

sa” na Holanda. Foi imortalizado pelo pintor ho-

landês Rembrandt e o seu retrato a óleo está ex-

posto num museu holandês. Está sepultado no 

cemitério português de Ouderkerk e a sua lápide 

possui uma homenagem à diáspora lusitana e 

aos que tiveram de fugir por força da Inquisição. 

A inscrição está em português e apenas a data do 

seu falecimento, em 1665, se encontra colocada 

segundo o calendário hebraico. “Nasceu Martim 

Alvares e foi o judeu português mais influente nas 

relações com a Holanda. Não se sabe muito bem 

a história do tempo que passou em Castelo Ro-

drigo e estamos a tentar recuperá-la”, salienta 

Paulo Langrouva. 

Figueira de Castelo Rodrigo aderiu recente-

mente à Rede de Judiarias, o que vai permitir 

dinamizar e aprofundar o conhecimento das 

marcas judaicas no concelho. O primeiro pas-

so será a construção de uma estátua para ho-

menagear Ephraim Bueno e a criação de um 

centro interpretativo em Castelo Rodrigo, po-

tenciando ainda mais o turismo. “Queremos 

fazer um levantamento exaustivo da sua vida e 

da marca que deixou. Estamos a trabalhar para 

fazer o levantamento e explorar e dinamizar 

esta rede. Queremos construir um centro inter-

pretativo da comunidade judaica em Castelo 

Rodrigo. O facto de aderirmos à Rede de Judia-

rias vai permitir criar uma nova dinâmica. 

Queremos fazer uma recriação da sinagoga, 

dos costumes e rituais que existiam na altura. 

Estamos em conversações com a Rede e vamos 

ver se é possível o enquadramento numa can-

didatura ao Portugal 2020.

Pretendemos recolher mais elementos, na Ho-

landa e na Torre do Tombo. Será feita esta investi-

gação e serão reunidos os todos os elementos 

que demonstrem a importância do judaísmo nes-

ta comunidade. Foi, de facto, marcante a sua pas-

sagem por aqui, afirmando-se sobretudo no do-

mínio do comércio e da educação. É importante 

demonstrarmos a importância que teve a passa-

gem desta comunidade pelo concelho, e que 

ainda se reflete no contexto atual”, salienta.

turismo é fundAmentAl pArA figuei-

rA de cAstelo rodrigo

A história e condições únicas de Figueira de Cas-

telo Rodrigo permite aos elementos da autarquia 

ver o turismo como uma atividade central do 

concelho. Banhado por dois rios, Douro e Águe-

da, onde Barca d’Alva é mesmo o fim da linha no 

Douro navegável, com paisagens únicas e uma 

importância histórica preponderante, onde se 

destacam a aldeia histórica de Castelo Rodrigo a 

batalha, a promoção do concelho e dos seus pro-

dutos endógenos é essencial para o desenvolvi-

mento. “Barca d’Alva recebe cerca de 250 mil 

turistas por ano provenientes do turismo de nave-

gação e tem cada vez mais projeção. Vamos ter 

mais um operador australiano e até 2017 vamos 

ter mais dois barcos do maior operador turístico, 

com quem estamos em conversações para fazer 

um evento de grande dimensão na aldeia históri-

ca. Este turismo é fundamental, mas também 

lugar à cisterna mas manteve as portas e a cons-

trução base. Ainda hoje existem diversas marcas, 

como portais manuelinos e cruciformes gravados 

na pedra. “Temos vários vestígios da presença da 

comunidade judaica no concelho, como é o 

caso, em Escarigo de uma pedra onde se encon-

tra gravada uma Palmeira, e em Castelo Rodrigo 

vários vestígios e inscrições, onde existem provas 

contundentes da construção de uma sinagoga 

bastante importante na aldeia, crê-se que aqui vi-

veram cerca de 35 mil judeus”, conta Paulo Lan-

grouva, presidente da Câmara Municipal de Fi-

gueira de Castelo Rodrigo.

Durante a Inquisição foram levantados mais de 200 

processos contra figueirenses, atingindo principal-

mente a povoação de Escalhão, com mais de meta-

de dos processos, e Escarigo, com cerca de 25 por 

cento. Durante a perseguição os praticantes e her-

deiros do criptojudaísmo espalharam-se ainda mais 

pelo concelho, o que levou a que existam ainda 

mais vestígios, como por exemplo na Igreja Matriz 

de Vermiosa onde é visível um Parokhet (cortina 

bordada a ouro e que cobria o Hejal). “Em 1536 

inicia-se a expulsão e a perseguição aos judeus, 

obrigando a comunidade judaica a ser mais reser-

pAulo lAngrouvA

presidente da cm figueira de castelo rodrigo

Castelo Rodrigo teve uma 
das maiores comunidades 
judaicas
O cOncelhO de Figueira castelO rOdrigO chegOu a ter uma cOmunidade judaica de 
cerca de 35 mil habitantes. a autarquia quer cOnstruir um centrO interpretativO e 
uma estátua para hOmenagear ephraim buenO.
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hotel de charme ou um hostel. Ainda estamos a 

analisar a situação em prol do que será mais indi-

cado para a região. 

Também pretendemos requalificar o património 

edificado das antigas estações, dos edifícios onde 

os maquinistas pernoitavam e das cochias dos 

comboios, que lamentavelmente se encontram 

muito degradados. Nas cochias queremos criar 

um centro com alguma informação sobre o que 

foram os caminhos de ferro, a linha do Douro, e 

designadamente a estação internacional da Bar-

ca d’Alva, à qual daremos a devida importância. 

Chegaram a trabalhar ali dezenas de pessoas, 

como maquinistas, chefes de estação e trabalha-

dores da manutenção”, revela.

A música também tem um papel importante na 

promoção do concelho e nos dias 31 de julho 

e 1 de agosto vai decorrer na aldeia histórica 

de Castelo Rodrigo o primeiro festival folk e 

blues da região. “É uma música muito reco-

nhecida e apreciada em Espanha. O maior fes-

tival de folk do mundo é em Espanha e penso 

que é um bom evento para se começar a atrair 

espanhóis. Vamos ter uma banda americana, 

uma inglesa, uma espanhola e uma portugue-

sa”, conclui. 

queremos fazer uma maior divulgação do turis-

mo de natureza, pois temos a única reserva priva-

da nacional, a Faia Brava, que se pretende proje-

tar cada vez mais”, explica Paulo Langrouva.

O trabalho em rede desenvolvido com municí-

pio vizinhos e algumas instituições está a permitir 

um maior conhecimento desta zona histórica e 

os investimentos começam a aparecer. “Na liga-

ção ferroviária ao concelho limítrofe de Foz Côa 

pretendemos criar uma ecopista, que pelas suas 

particularidades, desde o património paisagístico 

e edificado, às obras de engenharia ferroviária, 

será de uma beleza singular”.

Neste momento Paulo Langrouva está em con-

versações com a Refer para conseguir a conces-

são total dos edifícios que pertenceram aos cami-

nhos de ferro em Barca d’Alva para aí se cons-

truir, designadamente, uma unidade hoteleira e 

um espaço para divulgar e comercializar os pro-

dutos endógenos. “Somos detentores da conces-

são de parte dos edifícios mas queremos ser con-

cessionários do restante, o que será, à posteriori, 

subconcessionado a parceiros. Já temos dois que 

estão interessados para numa parte fazer um 

open space para comercializar e promover pro-

dutos endógenos e requalificar a outra para um 

Imortalizado por Rembrandt

Ephraim Bueno nasceu em Castelo Rodrigo, 

no ano de 1599, no sei de uma família marra-

na sefardita. Ainda muito novo e devido às 

perseguições levadas a cabo pela Inquisição 

foi de malas e bagagens para França, onde 

conclui o seu doutoramento em medicina na 

Universidade de Bordéus, seguindo os passos 

de seu pai. 

Anos mais tarde juntou-se à “Nação Judaica 

Portuguesa” em Amesterdão, contribuindo 

para a divulgação do judaísmo em todo o 

mundo. Para além de médico notabilizou-se 

como poeta, tradutor e editor. Com fortes li-

gações a Jonas Abravanel editou a concor-

dância bíblica “Sefer Peney Rabah” em 1628 

e, mais tarde, uma tradução espanhola dos 

Salmos de David. Já em 1656 fundou a Or 

Torah Academy de Amesterdão juntamente 

com Abraão Pereira. 

Faleceu em novembro de 1665 e foi sepulta-

do no cemitério judaico de Ouderkerk. Vários 

pintores imortalizaram este judeu sefardita, 

com destaque para as pinturas de Rembrandt 

e Jan Lievens. 

www.cm-fcr.pt
FIGUEIRADECASTELORODRIGO

TERRA DE ENCANTO

imóvel de herança Judaica (acredita-se que 

possa ser uma antiga sinagoga)
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António BAptistA RiBeiRo

presidente CM Almeida

Almeida, um concelho 
repleto de história
É inegável a importância do concelho de almeida, mais especificamente da vila de 
vilar formoso, para o povo judeu. esta foi a porta de entrada para um país que os 
recebeu e acolheu de braços abertos, num período negro da história mundial. em 
entrevista ao país positivo, antónio ribeiro, presidente da câmara, revela os pro-
jetos em curso para preservar a história judaica e outros pontos de interesse que 
constituem a riqueza deste município. 

Cônsul de Portugal em Bordéus

Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abran-

ches nasceu a 19 de julho de 1885 em Carregal 

do Sal. Utilizando a sua posição de diplomata 

em Bordéus e desafiando as ordens de António 

Oliveira Salazar, concedeu milhares de vistos de 

entrada em Portugal a refugiados que fugiam dos 

nazis. 

A Câmara Municipal de Almeida, juntamente 

com alguns historiadores/ investigadores, le-

vou a cabo uma série de recolha de depoi-

mentos de pessoas que assistiram de perto à 

chegada dos judeus a Portugal. “Estamos a in-

vestigar a vida dos refugiados judeus que Por-

tugal acolheu no tempo em que eram perse-

guidos pelo regime nazista. De comboio, de 

carro, autocarro, era por Vilar de Formoso que 

os judeus entravam em Portugal, com os vistos 

concedidos por Aristides Sousa Mendes.”

Em 2012, com a colaboração de Margarida 

de Magalhães Ramalho, foi lançado o livro 

“Vilar Formoso, Fronteira da Paz”. Para o 

nosso entrevistado, o livro é o culminar de 

um período de recolha de memórias de 

quem viveu aqueles tempos tenebrosos e 

uma montra daquele passado ainda tão pre-

sente. “Entendemos que podemos dar um 

contributo à história, visto que recolhemos 

depoimentos e documentos que hoje pode-

riam ter desaparecido para sempre.” 

Com o intuito de preservar e dar a conhecer 

a história judaica, foi criado o Museu Virtual 

Aristides Sousa Mendes. “Este museu é da 

autoria da Margarida de Magalhães Rama-

lho e da Arq. Luísa Marques. Estamos a dar 

corpo a este projeto que esperamos esteja 

concluído em Março de 2016, que ficará co-

nhecido como “Vilar Formoso Fronteira da 

Paz - Memorial aos Refugiados e Cônsul 

Aristides de Sousa Mendes”. Para além disto, 

estamos a recuperar uma antiga esnoga, em 

Malhada Sorda. Este investimento por parte 

da Câmara conta com o apoio do governo 

da Noruega e da EEA Grants.” 

Com estes investimentos, o edil de Almeida 

pretende trazer mais gente ao concelho e 

sensibilizar para os ideais como a paz e a 

liberdade. “Queremos atrair os interessados 

nesta matéria, mas que sirva também de 

alerta para os mais jovens sobre os períodos 

de horror da nossa história, sensibilizando

-os para questões como a paz, a liberdade e 

os princípios básicos que defendemos: ser-

mos todos cidadãos do mesmo espaço com 

os mesmos direitos. É com iniciativas como 

esta que o concelho de Almeida vai dando o 

seu contributo para que os ideais europeus 

se concretizem.”

pAtRiMónio 

“Se por um lado temos todo o peso histórico 

de Vilar Formoso na época da 2ª Guerra Mun-

dial, como principal fronteira terrestre do país, 

também Almeida, a Estrela do Interior, merece 

“Entendemos que 
podemos dar um 
contributo à história, 
visto que recolhemos 
depoimentos e 
documentos que hoje 
poderiam ter 
desaparecido para 
sempre.”

Antiga esnoga em Malhada de soure Futura esnoga em Malhade de soure
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destaque pela sua monumentalidade, as mura-

lhas bem conservadas, Casamatas e o CEAMA 

(Centro de Estudos de Arquitectura Militar de 

Almeida) que surpreendem qualquer visitante. 

Procurámos recuperar o património degrada-

do concedendo-lhe novas valências; hoje 

quem visita o Trem de Artilharia depara-se 

com um belíssimo Picadeiro ou poderá ser 

surpreendido com o Museu Histórico-Militar 

instalado nas Casamatas”.

ReCRiAção HistóRiCA  

do CeRCo de AlMeidA

A recriação histórica é um evento que atrai 

milhares de pessoas ao município. “Com este 

propósito a Região de Turismo do Centro vai 

apostar na Rota das Fortalezas e em eventos 

ligados a estes espaços. Se a recriação de Al-

meida já é uma referência vai certamente con-

solidar essa posição. Acresce o facto de estar-

mos a preparar a candidatura da Fortaleza de 

Almeida a Património da UNESCO”. 

As potenCiAlidAdes do VAle do CôA

A paisagem do Vale do Côa é ímpar e inspira. 

Para o presidente da câmara de Almeida, o 

Vale do Côa “tem imensas potencialidades, 

não só em recursos naturais (reservas da Mal-

cata e Douro Internacional), território detentor 

de dois patrimónios classificados – Douro Vi-

nhateiro e Gravuras Rupestres do Côa.

Se é amante da natureza e praticante de BTT, 

ou passeios a cavalo, aventure-se a utilizar a 

grande rota do Vale do Côa, recentemente 

inaugurada, que se estende da nascente no 

Sabugal até Vila Nova de Foz Côa.”

CONSULTE A DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES 
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS:

www.portaldascomunidades.mne.pt

trabalharnoestrangeiro.dgaccp@mne.pt

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS DEVE CONTACTAR:

 Direção de Serviços de Emigração
Telefone: 21 792 97 34 Fax: 21 792 97 24

E-mail: emi@mne.pt

TRABALHAR NO ESTRANGEIRO
INFORME-SE ANTES DE PARTIR

Vilar Formoso Fronteira da paz- Memorial aos Refugiados e ao Consul Aristides de sousa Mendes
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A presença da comunidade judaica em Trancoso é 

anterior ao século XIV, mas foi somente em 1364, 

no reinado de D. Pedro I, é que foi concedida pela 

primeira vez a judiaria apartada. O facto de no sé-

culo XV viverem cerca de 700 judeus nesta vila 

beirã levou o rei D. João II a conceder a autoriza-

ção para a ampliação da sinagoga.

Profeta Bandarra já tem “Casa”

A figura mais proeminente de Trancoso também 

vai ter um centro interpretativo. Gonçalo Annes 

Bandarra foi um sapateiro e profeta, natural de 

Trancoso, e autor de trovas messiânicas que fica-

ram ligadas ao sebastianismo e milenarismo portu-

guês. Como tinha um bom conhecimento das es-

crituras do Antigo Testamento, o Profeta Bandarra 

fazia as suas próprias interpretações e compôs 

uma série de trovas falando sobre a vinda do rei 

Encoberto e o futuro de Portugal como reino uni-

versal. Foi acusado e processado pela Inquisição 

de Lisboa, já que desconfiavam que as suas trovas 

tinham marcas de judaísmo. Inquirido por aquele 

tribunal, foi condenado a participar na procissão 

do auto-de-fé, em 1541, e a nunca mais interpretar 

a Bíblia ou escrever sobre assuntos de teologia.

A Casa de Bandarra, já concluída, vai perpetuar e 

divulgar a figura de Bandarra e a autarquia está 

somente a reunir tudo o que seja possível deste 

Profeta. “O Bandarra parece ter sido um produto 

da cultura judaica implantada em Trancoso. O pro-

cesso dele na Inquisição define-o como não sendo 

judeu nem judaizante. É curioso como a cultura 

judaica influencia alguém com o seu messianismo 

e a esperança da chegada do salvador. A importân-

cia de Bandarra em Trancoso é inquestionável”, 

revela Amílcar Salvador.

História atrai em tranCoso

Desde sempre a vila de Trancoso teve grande pre-

ponderância na história de Portugal, que vai desde 

a Batalha de Trancoso ao casamento da Rainha 

Santa Isabel e D. Dinis. Tendo como alavanca prin-

cipal o turismo, a autarquia desenvolve inúmeras 

atividades que visam promover os produtos e ser-

viços desta vila, onde o centro ainda é rodeado por 

muralhas medievais. “A par de muitas outras valias 

de Trancoso, como os factos históricos e o patrimó-

nio, temos diversos eventos para potenciar o turis-

mo e desenvolver o concelho. O primeiro é a Feira 

do Fumeiro, que decorre no último fim-de-semana 

de fevereiro e no primeiro de março. A 29 de maio 

temos o nosso feriado municipal e depois as Bodas 

Reais e a Feira Medieval, que decorrem no último 

fim de semana de junho. Já a Feira de S. Bartolo-

meu dura dez dias e decorre sempre em agosto. 

Em novembro temos a Feira da Castanha e por úl-

timo a Feira de Santa Luzia, que é a 13 de dezem-

bro”, conclui Amílcar Salvador.

A passagem da comunidade judaica deixou 

cunhos no centro histórico de Trancoso, onde ain-

da existem marcas religiosas judaicas e cristãs-no-

vas. O imóvel mais significativo, e que guarda 

mais “estórias”, é a Casa do Gato Preto, e que se 

crê que foi a casa de um rabino. O que mais carac-

teriza este imóvel são os elementos esculpidos na 

fachada principal, onde figuram as portas de Jeru-

salém, uma pomba, uma figura representando um 

homem a entrar na sinagoga e a segurar o kippá e 

o Leão de Judá.

No sentido de eternizar a passagem dos judeus por 

Trancoso, a autarquia criou o Centro de Interpreta-

ção da Cultura Judaica Isaac Cardoso. Construído 

onde se pensa ter sido o bairro judeu, este centro, 

que homenageia um dos maiores judeus nascidos 

nesta vila (ver caixa), é já um polo turístico e em 

três anos já recebeu cerca de 25 mil visitantes. Para 

além de dar a conhecer a cultura judaica e de reu-

nir artefactos e documentos dos judeus que foram 

perseguidos na Inquisição, integra ainda a Sinago-

ga Beit Mayim Hayim (“Casa das Águas Vivas”). “O 

Centro tem algum repositório de processos de in-

quisição de habitantes de Trancoso. É muito procu-

rado porque a Rede de Judiarias também é um 

pouco uma rota da saudade, já que as pessoas vêm 

à procura dos seus antepassados. Estamos a procu-

rar enriquecê-lo com mais conteúdos, mas tam-

bém tem a particularidade de ser um local de cul-

to”, explica Amílcar Salvador, presidente da Câma-

ra Municipal de Trancoso.

Paulo langrouva

Presidente da Cm figueira de Castelo rodrigo

“Judiarias” já levaram 
25 mil turistas a Trancoso
A vilA de TrAncoso foi um dos principAis cenTros dA comunidAde judAicA em porTu-
gAl ATé à inquisição. o cenTro de inTerpreTAção dA culTurA judAicA isAAc cArdoso 
esTá A reunir documenTos dA presençA de judeus nesTe concelho.

Quem foi Isaac Cardoso?

As informações sobre o judeu mais conhecido de Trancoso não são muitas. Nascido nesta vila beirã, crê-se 

que em 1603/4, Isaac Cardoso, aliás, Fernando Isaac Cardoso, cresceu no seio de uma família de cristãos-

novos mas que professavam o judaísmo ocultamente. Em 1610, com seis anos de idade foi viver para Me-

dina del Rioseco, uma pequena localidade entre Valladolid e Palência, em Espanha.

Com apenas 20 anos já ensinava Filosofia na Universidade de Salamanca, onde se doutorou em Medicina 

e Filosofia, tornando-se um dos mais importantes filósofos e polemistas judeus da época. Exerceu Medicina 

em Valladolid e 1632 muda-se para Madrid onde ganhou fama nos círculos literários e sociais e em 1640 foi 

nomeado “Physico.mor” da corte de D. Filipe IV (III de Portugal). Durante a época de criptojudaísmo fica 

conhecido como Fernando Cardoso assim como seu irmão que tinha por nome Miguel Cardoso.

Perseguido pela Inquisição e não aguentando a vida dupla de cripto-judeu foge com o seu irmão Miguel 

Abraão Cardoso para Veneza, em Itália, onde se juntaram à comunidade sefardita. No ano de 1652 muda-

se para Verona, onde vive num gueto judaico como médico e escritor até à sua morte em 1683.

É autor, entre otras obras , de “De Febri Syncopali” ( 1634), “Utilidade del agua y de la nieve” ( 1637), “Si 

el parto de 13 y 14 meses es natural y legitimo”, (1640) “Philosofia Libera (Veneza, 1673), dedicada aos 

Príncipes e Senadores de Veneza e “Las excelencias y Calumnias de los Hebreos “ (Amesterdão, 1679), um 

dos seus mais famosos livros, entre outros incluído poesia.

Isaac Cardoso morre em 1683, provavelmente em Outubro, quatro anos após a publicação de “Las Exce-

lências y Calumnias de los Hebreos” em Amsterdam com a idade de 79 anos. 
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Penedono é, decididamente, uma terra de 

fé e muito são os sinais de crenças e da 

passagem dos povos por esta terra. Hoje, 

estas memórias e vestígios fazem com que 

Penedono possua um património vasto e 

rico. É o caso do património judaico que 

mostra e demonstra a vida sefardita que 

aqui se fez, que aqui se fixou e que daqui 

fez o seu percurso, permanecendo viva 

mesmo com a passagem dos tempos e po-

vos. 

O projeto de «Estudo e Valorização da Pre-

sença Judaica no Concelho de Penedono», 

liderado pelo historiador João Fonseca, pre-

tende iniciar um programa para identificar, 

inventariar e estudar os vestígios históricos 

de origem judaica-sefardita ainda remanes-

centes, com vista à sua valorização. O nos-

so interlocutor, João Fonseca, confessa que, 

hoje, “não creio que tenhamos judeus vivos 

no concelho, mas temos imensos vestígios 

que nos mostram a importância de Penedo-

no no panorama judaico da época”. Apesar 

de não existir sinais que levem João a acre-

ditar que aqui existia uma sinagoga, o his-

toriador é perentório ao afirmar que muitas 

foram as famílias judaicas que fizeram de 

Penedono a sua terra. No entanto, e porque 

ainda “estamos numa fase inicial do estu-

do, identificámos uma casa com traços ex-

teriores que indiciam uma possível sinago-

O turismO

A Rede de Judiarias de Portugal está num 

momento de grande dinamismo e estabe-

leceu, recentemente, os principais focos 

para os próximos anos e a aposta no turis-

mo e na partilha de conhecimento foram 

dois dos principais projetos desta rede. 

Assim, e tendo em conta o património 

existente, Penedono juntou-se a este mo-

vimento e criou um projeto que visa o le-

vantamento da presença histórica de ju-

deus no território e, assim, alavancar o 

turismo no concelho e na própria região. 

Ao mesmo tempo, ao fazer este levanta-

mento do património judaico, Penedono 

procura resgatar a memória da sua antiga 

comunidade judaica, contribuindo de for-

ma decisiva para promoção do nosso 

país, cção que se afigura especialmente 

importante já que os israelitas parecem 

ter descoberto recentemente Portugal 

como destino turístico. A prová-lo, está o 

crescimento de entradas que, em 2013, fi-

cou nos 30 mil visitantes israelitas. Os is-

raelitas consideram Portugal como uma 

nação afável, próxima, onde a gastrono-

mia é notável, a simpatia dos portugueses 

e, sobretudo, destacam o valor do patri-

mónio histórico.

Para tal, através da página web da autar-

quia (www.cm-penedono.pt) poderá ter 

acesso a mapas com a georreferenciação 

dos vestígios encontrados no concelho, 

categorizados por Judeus, Cristãos-Novos 

e Apócrifos, ou seja, para os casos em que 

ainda não existe consenso ao nível da sua 

origem. Desta forma, “todos os turistas, 

independentemente das suas motivações, 

podem ter acesso ao mapa do concelho, 

aos vestígios categorizados e, tranquila-

mente, poderá desenhar a sua própria 

rota, dando enfoque ao que realmente 

pretende desta vinda a Penedono. Acha-

mos que esta seria a forma mais equilibra-

da de trabalhar e não nos quisemos impor 

às vontades dos turistas, dando-lhe assim 

liberdade para fazer os seus roteiros”, 

afirma João Fonseca. O material encon-

trado no site da autarquia está constante-

mente em atualização e serve como guia 

para uma viagem ao mundo dos nossos 

antepassados, mostrando as riquezas ju-

daicas existentes no concelho de Penedo-

no. 

Se tiver curiosidade em conhecer a cultu-

ra judaica do nosso país, Penedono é um 

excelente local para começar a jornada. 

Visite e prepare-se para uma viagem des-

lumbrante. 

ga, mas não podemos afirmar que naquele 

local possa ter existido uma sinagoga”. 

Ainda assim, lembra que o facto de Tran-

coso se encontrar tão perto de Penedono 

pode ter sido a razão para que não hou-

vesse a construção de uma sinagoga em 

Penedono já que, em alturas chave, estes 

judeus se deslocariam a Trancoso para os 

seus rituais religiosos, como aliás assim re-

velam os processos inquisitoriais levanta-

dos contra alguns cidadãos de origem cris-

tã-nova.

Os vestígios existem e são muitos, mas 

João destaca os cruciformes, inscrições 

na pedra – algumas em hebraico cursivo 

- e algumas delas transformadas em cruci-

formes. Mas existe também aqui algo 

cujas ligações não estão a ser estudadas 

em outros locais, mas que para este histo-

riador são bastante importantes: “Nas ca-

sas dos judeus-sefarditas existem triângu-

los investidos sob as portas e janelas e 

isto funciona como um amuleto. E a liga-

ção é curiosa porque só se encontram es-

tes símbolos nas vestes das mulheres ju-

dias do norte de África. Além disso, esta-

mos a conseguir estabelecer uma ligação 

entre estas casas e processos da inquisi-

ção onde existem ramificações de outros 

indivíduos que possuem habitações com 

esse símbolo”. 

O Judaísmo diferencia Penedono

João Fonseca é o responsável pelo desenvolvimento do proJeto de levantamento e 
estudo da cultura seFardita no concelho de penedono. um proJeto ambicioso e que 
coloca penedono na rota das Judiarias portuguesas. 
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Com o Património Mundial da Humanidade 

como pano de fundo, fomos à descoberta de 

Alcobaça e encontramos uma cidade enérgica, 

cheia de recantos de beleza impar e com uma 

dinâmica muito própria, fruto das políticas de 

promoção do concelho e dos projetos que, nos 

últimos tempos, trouxeram Alcobaça para a ri-

balta. 

Em entrevista, Paulo Inácio, presidente da Câ-

mara Municipal de Alcobaça fala, em discurso 

direto, do presente e do futuro do concelho, 

sem esquecer por momento algum o passado 

glorioso desta terra.

Qual a importância do mosteiro da al-

cobaça para o concelho? o Que faz ge-

rar um património mundial da huma-

nidade?

Em Portugal, existem monumentos classifica-

dos pela Unesco como Património Mundial 

da Humanidade em Alcobaça, Batalha, To-

mar, Coimbra e Lisboa. Nós, temos esta res-

ponsabilidade perante o mundo de sermos 

detentores deste património que e importan-

tíssimo e estratégico para o concelho, do 

ponto de vista turístico e de afirmação terri-

torial. Alcobaça é, ainda hoje, uma referên-

cia no contexto nacional, pela sua história – 

umbilicalmente ligada à nacionalidade – e é 

também uma referência internacional por ser 

a capital da Ordem de Cister, tudo isto num 

mosteiro que depois tem também Pedro e 

Inês que representa a mais bela história de 

amor de todos os tempos. 

há, portanto, aQui todo um trabalho 

Que está a ser desenvolvido para Que o 

turismo se assuma como um dos pila-

res de desenvolvimento deste conce-

lho?

Sem dúvida. Temos uma estratégia muito forte 

e concertada para a afirmação deste Patrimó-

nio da Humanidade, de forma articulada com 

outras cidades, e ele tem sido uma força motriz 

em termos de turismo. Além disso, Alcobaça é 

um concelho polivalente, que oferece serra e 

mar. Assim, diga-se, a âncora de afirmação do 

concelho em termos turísticos passa, obvia-

mente, pelo Mosteiro de Santa Maria de Alco-

baça. 

mas a autarQuia tem tentado criar ou-

tros produtos turísticos, como é 

exemplo o Jardim do amor, inaugura-

do recentemente…

Com certeza. Tudo isso são pequenos aponta-

mentos de afirmação de Alcobaça como cida-

de glamorosa do País. Temos Pedro e Inês e, 

portanto, temos legitimidade de nos apresen-

tarmos como cidade bonita e cuidada e, apro-

veitando esta história que faz parte do nosso 

acervo, outras iniciativas irão surgir e que nos 

colocarão quase como capital do Amor em 

Portugal. Aproveito também para relembrar 

que esta iniciativa do Jardim do Amor é algo 

inédito e inovador, em Portugal, mas também 

no mundo. Sabemos que outras cidades da eu-

ropa e do mundo têm a tradição dos cadeados 

do amor, mas em Alcobaça será possível depo-

sitar juras de amor dentro de cofres desenha-

dos a pensar no amor e nesta mística em torno 

da grande história de amor que marca o conce-

lho, tudo isto num local mágico, onde o Alcoa 

encontra o Baça… Imagina o impacto que tem 

uma jura de amor depositada num cofre e 

onde cada um dos intervenientes dessa jura fi-

cam com uma chave que marcará, para sem-

pre, a memória deste dia? Tudo isto tem um 

impacto imenso e é por este caminho que que-

remos seguir, na senda da inovação e da cria-

ção de valor. 

a natureza, e sendo um concelho com 

serra e com mar, é também um produto 

Que pode ser trabalhado em termos tu-

rísticos?

Claro que sim. Alcobaça é também um concelho 

conhecido pela sua excelência em termos de 

agricultura e a maçã de alcobaça é um dos pro-

dutos mais reconhecidos, sendo que somos in-

clusive o concelho maior produtor de maçã do 

país e, portanto, em termos de paisagem temos 

muito para mostrar. Temos para mostrar a agricul-

tura de ponta que se produz neste concelho, mas 

temos também a serra de Aires e Candeeiros e 

praias extraordinárias como São Martinho do 

Porto ou Paredes da Vitória. Somos um concelho 

com 408 quilómetros quadrados, um concelho 

grande para a média nacional, e que tem muito 

para oferecer a quem nos visita.

Património Mundial da Humanidade 
na Capital do Amor 
Paulo InácIo, PresIdente da autarquIa de alcobaça, descreve o concelho que lIdera como sendo glamoroso e cheIo de 
rIquezas Para oferecer, começando Pelo mosteIro de santa marIa de alcobaça, Passando Pelas PraIas e termInando na 
serra de Perder de vIsta.

paulo inácio

presidente da cm alcobaça
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falou do trabalho em rede, é necessá-

rio cada vez mais esta interligação en-

tre concelhos, criando produtos 

atrativos? 

Sem dúvida. Nós estamos inseridos na Comu-

nidade Intermunicipal do Oeste e também per-

tencemos ao distrito de Leiria, temos tido uma 

parceria forte com o oeste que tem tido uma 

presença mais forte em termos turísticos pela 

sua proximidade a Lisboa e pela sua qualidade 

de vida, pelo surf e pela ruralidade do oeste e 

com cidades que são glamorosas. 

em abril, apresentaram o plano estraté-

gico de desenvolvimento do conce-

lho. alcobaça está numa nova fase?

Penso que sim. Fizemos um grande esforço 

de recuperação financeira e, agora, estamos 

empenhadíssimos em aproveitar o novo qua-

dro comunitário, apesar de estarmos cientes 

que ele se foca mais para as empresas e me-

nos para o investimento público. Diga-se, 

também, que em termos empresariais, o con-

celho de Alcobaça tem uma agricultura alta-

mente exportadora mas também empresas de 

outras áreas, com indústrias de ponta, a sul 

do concelho, como a Benedita, Turquel, en-

tre outras, e no norte do concelho, temos 

empresas muito fortes na indústria de moldes 

e isso tem feito com que a nossa balança co-

mercial seja excedente e a melhor do Oeste. 

O investimento público tem, também, que ir 

ao encontro destas necessidades. Há ainda 

outro investimento público que queremos fa-

zer no contexto dos novos quadros comuni-

tários que é a conclusão da carta escolar 

para que tenhamos centros escolares nas 

exatas dimensões das nossas necessidades, 

com qualidade, e queremos também con-

cluir zonas industriais e afirmar o setor estra-

tégico do turismo e, por ai, também vamos 

querer fazer investimentos, nomeadamente 

na pedonalização do rio Alcoa, da nascente 

até à foz, requalificar a zona envolvente do 

mosteiro, o concurso do hotel e, portanto, 

também vamos fazer investimentos públicos 

na área do turismo para potenciar todo o 

nosso património. 

Já Que falamos no setor empresarial, 

em alcobaça o desemprego é uma preo-

cupação?

Os números assustam e preocupam todo o país 

e Alcobaça não é exceção. Apesar de estarmos 

abaixo da média nacional, estamos a fazer os 

esforços possíveis para reduzir essa taxa, sa-

bendo, de antemão, que cabe à sociedade civil 

fazer os investimentos necessários que permi-

tam criar postos de trabalho. Ainda assim, po-

dem contar com a autarquia para facilitar e 

agilizar todos os processos porque a nossa 

principal preocupação são as pessoas e, por-

tanto, todos os projetos que visam a qualidade 

de vida dos nossos habitantes merecem uma 

atenção redobrada da nossa parte. 

alcobaça é um concelho com passado, 

mas voltado para o futuro?

Julgo que sim, temos muitos projetos para o 

futuro, sabemos o que queremos e estamos 

atentos ao novo quadro comunitário. Temos 

uma estratégia de desenvolvimento para o 

concelho, sempre com realismo porque sa-

bemos que os tempos não estão fáceis, mas 

tendo a certeza de que vale a pena viver em 

Alcobaça porque é um concelho com quali-

dade de vida, que não se esgota apenas na 

cidade, sendo também um concelho com in-

dústria, com belas praias, com serra, com 

agricultura do melhor do país e isto tem a ver 

a ver com a nossa história e com o legado 

que a ordem cisterciense nos deixou…  Alco-

baça é um concelho com estratégia, que 

apela a que se venha viver para Alcobaça e 

que dá as condições necessárias para que as 

pessoas se fixem e vivam aqui.  

O Hotel no Mosteiro de Alcobaça

O edil do concelho confessa que se empenhou pessoalmente na luta pela melhoria das condições do 

Mosteiro de Alcobaça e encara com muito positivismo tudo o que tem vindo a tornar-se público relati-

vamente a este monumento Património da Humanidade: “Constavamos a degradação diária do Mostei-

ro e a incapacidade do Estado de intervir e fazer investimentos. Quando falamos do Mosteiro de Santa 

Maria de Alcobaça, estamos a falar de uma área superior ao CCB e portanto é preciso muito investimen-

to para a sua manutenção. Além disso, o local já serviu de lar de 3ª Idade e para a Cavalaria e, portanto, 

impõe-se uma resolução urgente sob pena de uma parte importante do mosteiro ruir. Finalmente, e ao 

fim de três anos, a DGPC foi sensível às nossas pressões e anunciou a publicação em Diário da Repúbli-

ca da concessão do Claustro do Rachador para uma unidade hoteleira de 4 ou mais estrelas. É um con-

curso que vai seguir os seus termos agora, que se prevê que crie, diretamente, mais de 70 postos de 

trabalho, e este hotel irá interagir com o comércio local, gerando mais-valias importantes para o conce-

lho. E nós estando tão próximos de Lisboa e a 20 minutos de Fátima e com belas praias, podemos ter 

aqui um hotel diferenciador por causa do seu local, muito próximo de uma parte importante do turismo 

nacional, podendo dar uma resposta diferenciadora aos turistas. Além disso, como estamos a trabalhar 

na requalificação dos nossos rios e no turismo ambiental, eu acredito que será um projeto com sucesso. 

Portanto, o apelo que faço é que as cadeias hoteleiras nacionais e internacionais acreditem, façam este 

investimento porque a Câmara Municipal de Alcobaça assumirá sempre um papel facilitador e acolherá 

todas as ideias desde que sejam benéficas para o património, para o concelho e para o país. Eu não 

conheço no país, nem na europa, nenhum hotel dentro de um espaço classificado pela Unesco como 

Património da Humanidade, sendo certo que não é conflituante com essa classificação porque tudo será 

feito com a anuência da própria Unesco”. Um projeto ambicioso mas que se pretende ser de sucesso, 

sendo essencial para a manutenção do Património Mundial e dando ainda mais qualidade de vida aos 

habitantes do concelho. 
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Património mundial da Humanidade

Ao longo de 725 anos de existência, a Univer-

sidade de Coimbra foi ganhando história, estó-

rias, espólio e muito património. Fruto disso, 

foi galardoada, em 2013, com a nomeação 

pela Unesco a Património Material e Imaterial 

Mundial da Humanidade. No entanto, esta di-

mensão representa, todos os dias, um encargo 

financeiro e pessoal bastante pesado e isto é 

algo difícil de sustentar porque o orçamento 

desta universidade é igual à de todas as outras 

e, portanto, a ginástica financeira feita aqui é 

imensa. Ainda assim, todos os dias se trabalha 

para tornar a Universidade de Coimbra num 

Património Mundial da Humanidade, mas tam-

bém o esforço tremendo que fazemos para 

conseguirmos promover produtos atrativos e 

competitivos”, confessa o nosso interlocutor. 

Dos 300 mil visitantes que a Universidade de 

Coimbra teve em 2014, 21 por cento eram 

franceses, seguidos dos espanhóis que repre-

sentam uma fatia de 12 por cento, os brasilei-

ros com 11 e, por fim, os portugueses com 10 

por cento. E existe alguma razão específica 

para estes números? “Claramente, os franceses 

procuram-nos porque têm um culto da cultura 

diferente dos outros países da europa e é tam-

bém reflexo do esforço que temos feito no sen-

tido de promover aquilo que temos para ofere-

cer e, para isso, temos conseguido trazer à ins-

tituição alguns bloggers e jornalistas da área do 

turismo que depois fazem chegar a mensagem 

ao nosso público-alvo. O público brasileiro 

procura a Universidade de Coimbra porque, de 

facto, o Brasil nasceu nestes corredores, no 

tempo do Marquês de Pombal”. Ao unificar as 

universidades, o Marquês de Pombal fez com 

que toda a elite brasileira da altura se formasse 

aqui e foi precisamente aqui que se ”conspi-

rou” e se organizaram ações para a indepen-

dência do Brasil e, portanto, é natural este inte-

resse dos Brasileiros. “Se analisarmos bem, 

este espaço fundou dois países: Portugal, em 

1143 – porque aqui viveram os primeiros reis 

do nosso país – e o Brasil. Além disso, se hoje 

o Brasil é um país enorme, poderá dever-se ao 

facto de ao longo dos anos a Universidade de 

Coimbra ter sido a única universidade em Por-

tugual, portanto, o povo brasileiro manteve-se 

unido pelo facto da grande maioria dos seus 

dirigentes, de norte a sul,  terem obtido a sua 

formação no mesmo local; na Universidade de 

Coimbra”. Para o nosso entrevistado, o facto de 

os portugueses estarem em 4º lugar no ranking 

dos visitantes da Universidade de Coimbra re-

presenta uma lacuna, uma falha de comunica-

ção com o público nacional. No entanto, 

Coimbra tem mais atrações como por exemplo 

o Portugal dos Pequenitos. Aproveitando o nú-

mero de visitantes que têm, as duas instituições 

trataram já de estabelecer uma parceria para a 

época baixa que se baseia num bilhete único 

de visita a ambos os locais e que possibilita o 

aumento do número de visitantes para ambas. 

Uma herança histórica, um Património da Huma-

nidade. Luís Menezes não considera que o facto 

de a Universidade de Coimbra ser Património da 

Humanidade não faz diferença direta no turista, 

mas é uma marca forte que o próprio operador 

vende com relativa facilidade. No entanto, “é 

evidente que depois tentamos mostrar que não 

são as pedras e as paredes que são património 

mundial, mas contamos também com o patrimó-

nio imaterial da universidade e apenas três uni-

versidades do mundo possuem esta classifica-

ção. Tudo isto dá uma dimensão à Universidade 

de Coimbra que é única e que temos que tentar 

aproveitar ao máximo”, refere. Apesar de este 

enorme património ter implicações financeiras 

elevadas, a verdade é que permite fazer coisas 

fantásticas. Por exemplo, “este ano comemora-

mos 725 anos e estamos a promover um vasto 

conjunto de eventos. Um deles é o 7 séculos, 7 

histórias, 7 personalidades, que promove a des-

coberta da universidade pela mão de 7 ilustres 

que, fazendo um percurso, nos vão contando as 

histórias por detrás de cada canto desta universi-

dade. A ideia é chegar ao final do ano e construir 

7 histórias contadas na primeira pessoa por 7 in-

dividualidades que se associam deste modo à co-

memoração dos 725 anos da universidade, colo-

cando o nosso da universidade de Coimbra no 

espaço que ela merece”.

Produtos de herança judaica

A Universidade de Coimbra integra agora a 

Rede de Judiarias e tem um pacote turístico 

destinado a esta área, sendo uma visita clássi-

ca, com um guia que orienta o discurso para a 

herança judaica nestes espaços. “Damos a co-

nhecer as pessoas que andaram por aqui, os 

judeus do século XIV e XV. Posteriormente, 

passam para a biblioteca geral e podem ver 

uma Bíblia Hebraica do século XIV que é uma 

raridade e uma autêntica joia da coroa”. O 

grupo segue depois para o Arquivo da Univer-

sidade onde são mostrados alguns dos docu-

mentos da inquisição mais ricos do nosso país 

que mostram, claramente, a vida dos judeus 

em Portugal e tudo o que levou à sua expulsão 

ou condenação. A visita não termina sem que 

sejam mostrados alguns documentos de Aristi-

des Sousa Mendes, estudante da Universidade 

de Coimbra, e que foi recentemente intitulado 

de um dos quatro Justos de Portugal. “A arte de 

uma visita deste género está na forma de con-

tar a história e de reproduzir aquela época de 

uma forma conveniente e atrativa”. 

elemento diferenciador da região e do país.

Em entrevista à nossa publicação, Luís Mene-

zes, vice-reitor e responsável pelo departa-

mento do Turismo da Universidade de Coim-

bra, fala sobre este grande fenómeno que se 

passa nesta instituição. Este ano, relativamente 

ao período homólogo de 2014, a Universidade 

de Coimbra viu o número de visitantes subir 18 

por cento, mas isto, por si só, não é novidade 

já que todos os anos o turismo em torno da 

Universidade de Coimbra tem vindo a subir na 

casa dos dois dígitos anuais. Para tal, “contri-

bui, sem dúvida, a elevação da Universidade a 

Luís Menezes

Vice-reitor da uc

725 anos de história espelhados 
num Património Mundial
Luís Menezes é vice-reitor da universidade de coiMbra e responsáveL peLo departaMento de turisMo desta área, uMa coMponen-
te que teM vindo a crescer ano após ano, transforMando a universidade de coiMbra nuM ícone turístico eM portugaL.

UC By night

A Universidade de Coimbra convida-o para 

uma visita guiada aos espaços mais emblemáti-

cos da Universidade, como o Antigo Palácio 

Real, a Capela de São Miguel, a Biblioteca 

Joanina, a Prisão Académica e a Torre da Uni-

versidade. Se quer ter uma experiência única e 

conhecer a Universidade de Coimbra à noite, 

não deixe de aderir a este evento porque, de 

facto, a noite dá ainda um maior encanto e ma-

gia à instituição. Deixe-se encantar!
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Em 1942, o Estado Novo, cria o conceito das 

Pousadas de Portugal e a primeira é a de El-

vas. “É o aliar da história, do património, da 

gastronomia e da arte do bem receber. Um 

conceito vanguardista na altura, que já refle-

tia a importância do concelho e do interior 

do país. Este não é um edifício histórico, é 

um edifício com história”, sublinha o nosso 

interlocutor.  

Decorria o ano de 2011 quando a Pousada de 

Elvas encerrou. João Simões é antes de mais 

um apaixonado pelo país onde nasceu, um de-

fensor da preservação do património. E é, de-

fendendo os seus ideais que resolve transfor-

te sem passado”.

Com orgulho, o administrador do hotel, refere 

que muitas pessoas entram para apreciar a re-

novação do espaço, que manteve toda a estru-

tura original, modernizando todas as estruturas 

e oferecendo os serviços de bar, restaurante, 

piscina e court de ténis, sem descurar as neces-

sidades dos dias que correm como o ar condi-

cionado, o wi-fi, entre outros, como mais-valia 

para os seus hóspedes e todos aqueles que vi-

sitam o Hotel. 

Foi nesta casa que nasceu, em 1947, o baca-

lhau dourado, que hoje é o símbolo da cidade 

de Elvas e que não poderia faltar no menu do 

restaurante. “ O processo de confeção do ba-

calhau ainda é o tradicional”. O mesmo acon-

tece com as ameixas e a sericaia. 

Para o nosso entrevistado “o hotel deve manter 

o conceito original, preservando a história, 

dando a conhecer o concelho e os seus produ-

tos endógenos e, sobretudo, receber e acolher 

bem as pessoas”. 

Seja em trabalho ou nas férias, durante um fim-

de-semana ou uma semana, sozinho ou acom-

panhado, todas as desculpas são boas para 

desfrutar de todo o conforto do SL Hotel Santa 

Luzia, apreciar a deliciosa gastronomia e visi-

tar a cidade de Elvas.

mar “a velha senhora, que merece muito res-

peito, num hotel de quatro estrelas, mantendo 

todos os traços originais”.

O edifício só por si é imponente e único. 

Quando vemos cada pedaço da história es-

tampando nos recantos do hotel: seja no 

teto, na escadaria, nas portas e no mobiliário 

pintado à mão. Porém, conseguimos perce-

ber, em pequenos pormenores, que este é 

um espaço voltado para o futuro, remodela-

do para tornar a estadia das pessoas inesque-

cível. É a perfeita conjugação entre o antigo 

e o moderno. Como o administrador refere, 

“não há futuro sem presente e não há presen-

Um hotel repleto de história
O edifíciO dO SL HOteL Santa Luzia em eLvaS é O da antiga e primeira pOuSada de pOrtugaL, que data a 1942, prOjetadO pOr mi-
gueL SimõeS jacObetty rOSa. um LOcaL maraviLHOSO para unS beLOS diaS de deScanSO. O paíS pOSitivO eSteve à cOnverSa cOm jOãO 
SimõeS, adminiStradOr dO HOteL, expLica aS razõeS de ter apOStadO na “veLHa SenHOra”. 

A Cadeia Quinhentista

O gosto pelo património português é tão 

grande que João Simões decidiu remodelar 

a antiga Cadeia Comarcã de Estremoz, que 

data ao século XVI. “Resolvi transformar a 

antiga cadeia num restaurante / bar, man-

tendo mais uma vez toda a estrutura origi-

nal.” Neste espaço, como acontece com o 

hotel, alia-se o passado e o presente, tendo 

em vista o futuro. Um espaço agradável, 

único, que espera por si.  Aqui, em termos 

gastronómicos, aposta-se na Cozinha Tradi-

cional Alentejana, onde os produtos regio-

nais e locais são o ex líbris, como é o caso 

da Perdiz Suada em Azeite de Estremoz ou 

as Pataniscas de Enchidos de Porco Preto.
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Foi Henrique Silva, vice-presidente da Funda-

ção Bienal de Cerveira, que nos recebeu no 

edifício que acolhe a Bienal Internacional de 

Arte em Vila Nova de Cerveira e nos contou 

um pouco sobre o passado, o presente e o fu-

turo deste certame que marca a cultura de uma 

região e de um país.

De acordo com o nosso interlocutor, a ideia 

que serviu de base à Bienal de Cerveira foi o de 

criar um momento onde os artistas se encon-

trassem, “muito mais do que uma exibição, 

sempre quisemos promover o encontro entre 

artistas, acompanhado por exposições, claro. 

No entanto, é também essencial que se promo-

va tudo isto para que exista uma ligação efetiva 

com o grande público. Aliás, considero mesmo 

que a Bienal deverá ser um elemento funda-

mental para a formação da população local. 

Ou seja, as Bienais devem ser um elemento pe-

dagógico, sendo que o nível cultural da popu-

lação deve beneficiar estes eventos”. No en-

tanto, este caracter pedagógico tem sido es-

quecido devido a diversas políticas tomadas ao 

longo dos anos e, a verdade, é que quando se 

ços educativos, por exemplo, mas também 

promovendo visitas guiadas e outros pacotes 

de interesse. Por outro lado, temos uma grande 

proximidade com os grandes centros de estudo 

de artes, especialmente universidades e é fun-

damental que se mantenha esta ligação para 

que saibamos o que cada uma produz e qual o 

caminho percorrido pelos alunos e as suas as-

pirações podendo, dessa forma, antever o futu-

ro das Bienais e trabalharmos a sua implemen-

tação nos anos vindouros”. No entanto, é pre-

ciso nunca esquecer a ligação à comunidade 

local, pegando naquilo que é o tradicional e 

dando-lhe um caracter inovador: “Este aspeto 

da proximidade com as pessoas é fundamental 

para nós e queremos aproveitar o saber das 

gentes e desenvolver parcerias de relevo, fa-

zendo com que os locais trabalhem com artis-

tas, dando um novo ar ao que é a tradição de 

Cerveira, mantendo a memória de um povo 

viva. 

Bienal 2015

Apesar das grandes limitações financeiras, a 

Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de 

Cerveira conseguiu, em 2015, ter um cartaz 

bastante interessante. Assim, irão ser três os ho-

menageados deste ano: Arquiteto Alcino Souti-

nho (1930-2013), “pai da remodelação do 

Castelo de Cerveira)”, o pintor Eurico Gonçal-

ves, “um homem que participou voluntária e 

gratuitamente em todas as bienais anteriores e 

que teve sempre uma grande importância para 

o evento”, e o belga Dacos (1940-2012), “pro-

motor das oficinas de gravura da Bienal, desen-

volvendo uma atividade muito interessante, 

mesmo fora das Bienais, com alunos interna-

cionais”. Mas a Bienal terá ainda uma convida-

da especial, Margarida Reis, que produz tape-

çaria contemporânea, “fazendo a relação entre 

a tapeçaria tradicional com a tapeçaria artísti-

ca atual”.  Temos também uma convidada es-

pecial “Danae Stratou” que, pelo seu trabalho 

na área da vídeo instalação e importância in-

ternacional, merece especial relevo no enqua-

dramento do tem desta XVIII Bienal de Cervei-

ra. 

Como é hábito, haverá ainda o concurso e a 

presença das universidades, elevando, mais 

uma vez, a arte e a cultura e promovendo, até 

ao final de agosto, os trabalhos e projetos con-

juntos com os ateliers de gravura, litografia, se-

rigrafia e arte digital. Como é necessário ino-

var, este será um certame arrojado, diversifica-

do e muito ambicioso. 

fala de uma Bienal Internacional, estamos a fa-

lar de um público especializado, que vê e pro-

cura sobre eventos de arte. “O casamento que 

se criou entre o evento e a população, nas pri-

meiras bienais, acabou por se perder porque 

houve necessidade de alargar a participação a 

um público mais erudito. Hoje, passados mais 

de 30 anos, iremos repensar esta forma de estar 

e posicionar a Bienal de Cerveira no ambiente 

e na população da região”, mas não só. Pela 

sua localização geográfica, a Bienal de Cervei-

ra deverá ser um elemento fundamental de di-

vulgação da arte e cultura portuguesa junto da 

Galiza que é, conforme nos confidencia Hen-

rique Silva, grande consumidora de produtos 

regionais. Apesar de existir uma grande liga-

ção, “ainda não foi criada uma parceria efetiva 

e isso é um dos nossos grandes desafios”. 

Para o futuro, Henrique Silva destaca dois 

grandes objetivos: Por um lado, a investigação. 

Ou seja, “temos que ter uma maior atividade 

no Museu que, hoje, tem já mais de 500 obras. 

Temos que ser capazes de movimentar mais 

pessoas, fazendo chegar este museu aos servi-

Henrique Silva

vice-presidente da Fundação Bienal de Cerveira

Cultura, na Vila das Artes

Em ano dE BiEnal intErnacional dE artE Em Vila noVa dE cErVEira, o País PositiVo foi dE Encontro à fundação quE organiza EstE 
cErtamE E quis saBEr um Pouco mais soBrE os mEandros dE todo EstE EVEnto quE junta, Em média, 80 mil PEssoas Em torno da cul-
tura. 

A aposta nas artes

A manutenção da Bienal de Cerveira ao lon-

go destes mais de 30 anos deve-se, indubita-

velmente, ao interesse da autarquia: “Apesar 

de ter estado inativa durante três anos, a Bie-

nal ganhou um novo folego com a mudança 

de política da Câmara Municipal e o anterior 

executivo considerou que seria essencial reto-

mar a Bienal, alavancando assim Cerveira 

como Vila das Artes. E isso fez com que fosse 

possível atrair, para o concelho, muitas estru-

turas de relevo, nomeadamente o Aquamu-

seu, o Núcleo Interpretativo dos Moinhos da 

Gávea, o Museu de Arqueologia e o Museu 

no Convento de São Payo”. 

“O casamento que se 
criou entre o evento 
e a população, nas 
primeiras bienais, 
acabou por se perder 
porque houve 
necessidade de 
alargar a participação 
a um público mais 
erudito”
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Fernando Nogueira, 

presidente da CM Cerveira

300 artistas, 33 países, cer-

ca de 500 obras de arte... 

Vila Nova de Cerveira dá as 

boas vindas à XVIII Bienal 

Internacional de Arte, um 

dos acontecimentos mais 

marcantes das artes plásti-

cas no nosso País. Entre 18 

de julho e 19 de setembro, 

este magnífico recanto do 

Alto Minho volta a respirar 

a excelência criativa.

São 37 anos a provocar a in-

tervenção artística e a poten-

ciar uma troca de experiên-

cias culturais única. São 37 

anos de empenho, dedicação e trabalho árduo. São 37 anos que consolida-

ram o conceito de Vila Nova de Cerveira como ‘Vila das Artes’ e que muito 

valorizaram e engrandeceram este certame São 37 anos de conquistas que 

aumentam e projetam, nacional e internacionalmente, o seu reconhecimento 

no mundo das artes, como a recente atribuição do selo europeu EFFE 2015-

2016 pela Europe for Festivals, Festivals for Europe, distinguindo a excelência 

deste festival no seu trabalho local diário em toda a Europa.

Assumindo a continuidade do modelo implementado desde a 1ª edição, 

que em 1978 teve a ousadia de despertar consciências adormecidas, uma 

das chaves para o sucesso da Bienal de Cerveira reside na forma inteligen-

te e firme de acompanhar as novas tendências e o tema selecionado para 

esta XVIII edição exprime isso mesmo ao propor “Olhar o passado para 

construir o futuro”. Pretende identificar os saberes e tradições da região 

refletidas nas edições anteriores, de forma a perspetivar uma maior mo-

dernidade no promissor futuro do certame.

O programa apresentado para 2015 define-se por uma consolidação de in-

gredientes que apontam para um horizonte mais internacional do evento: 

diversidade cultural, qualidade artística, profissionalismo na organização e 

grande interatividade arte-artistas-visitantes. Não obstante, prosseguirá o ca-

minho de descentralização, dinamizando parcerias com vários concelhos do 

Norte de Portugal e da Galiza, difundindo a ideia de uma bienal para todos.

Porque o sucesso da marca Bienal Cerveira tem rostos, e continuando a 

lembrar o sonho dos idealizadores e fundadores, a XVIII Bienal prestará 

uma merecida homenagem ao artista Eurico Gonçalves, pelo contributo 

enriquecedor para a imagem que o certame tem hoje; ao e ao Arquiteto 

Alcino Soutinho, pela sua intervenção no Castelo de Cerveira, ex-libris de 

Vila Nova de Cerveira, alertando para uma integração mais objetiva deste 

monumento nos destinos da ‘Vila das Artes’; e ao mestre gravador Dacos, 

pela intensa colaboração e trabalho desenvolvido ao longo destes anos 

em Vila Nova de Cerveira.

Representativo de um enorme esforço coletivo de organização, mas também 

financeiro, quero deixar, desde já, o nosso profundo reconhecimento a todos 

quantos se empenharam na sua preparação e a todas as entidades públicas e 

privadas que, com o seu contributo financeiro, tornam possível a realização 

desta ‘Bienal’. Um agradecimento também aos curadores e artistas partici-

pantes, bem como a todos os cerveirenses por contribuíram para o sucesso 

do evento, com o seu envolvimento e a arte de bem receber.

Por toda esta dinâmica, estou convicto de que XVIII edição terá o brilho e 

sucesso a que as anteriores já nos habituaram, atraindo um maior número de 

visitantes e gerando fluxos turísticos verdadeiramente incontornáveis. Quem 

visita Vila Nova de Cerveira respira arte dentro e fora de portas em qualquer 

época do ano, mas durante os próximos dois meses eleva-se a intensidade 

artística apresentada em mais uma edição da Bienal Internacional de Arte de 

Vila Nova de Cerveira.

“Representativo de um enorme esforço coletivo de 
organização, mas também financeiro, quero deixar, desde 
já, o nosso profundo reconhecimento a todos quantos se 
empenharam na sua preparação e a todas as entidades 
públicas e privadas que, com o seu contributo financeiro, 
tornam possível a realização desta ‘Bienal’”
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O sol emite raios ultra-violetas (UV-A e UV-B) e infra-vermelhos (IV-A) que são responsáveis por le-

sões da pele ao nivel das suas várias camadas.

São vários os problemas causados pela exposição excessiva aos raios solares, desde as queimaduras 

até ao cancro da pele passando pelo envelhecimento cutâneo que é  acelerado pela exposição pro-

longada ao sol, sem protecção;  a pele fica seca, áspera, menos elástica e enrugada.

Para poder desfrutar de uma exposição saudável, que não prejudique a saúde, é indispensavel adop-

tar comportamentos adequados:

 -  Use sempre um protector solar com um factor de protecção adequado ao seu tipo 

de pele

 - Evite a exposição ao sol entre as 12 e as 16 h

 -  Exponha-se de uma forma gradual, começando por pouco tempo nos primeiros dias 

e vá aumentando progressivamente a exposição

 - Use roupa própria, óculos de sol e chapéu

 - Ingira líquidos em abundância, nomeadamente água

 -  Atenção às crianças, não exponha os mais pequenos diretamente ao sol, o uso de 

uma t-shirt durante a exposição solar pode ser útil

Ao chegar a casa, após o banho, é recomendado o uso de um “after sun” para ajudar a repor as pro-

priedades da pele, nomeadamente a hidratação.

Lembre-se sempre de que os protectores solares são eficazes na prevenção dos efeitos nocivos das 

radiações solares e que a sua utilização pode prevenir o aparecimento de alguns tipos de cancros da 

pele.

Ladival é a primeira linha de protecção solar no mundo que para alem de proteger contra os raios 

UV-A e UV-B também protege contra a radiação infravermelha-A, esta radiação penetra nas camadas 

mais profundas da pele, destruindo as fibras de colagénio e levando ao envelhecimento prematuro 

da pele.

Ladival dispõe de uma linha de protecção solar adequada aos vários tipos de pele que vai das peles 

sensiveis ou alérgicas (porque não contem conservantes, corantes ou perfumes) às peles tatuadas, 

passando pelo Ladival Sport ideal para a prática desportiva por ser transparente e resistir ao suor e 

pelo Ladival Crianças, ideal para as crianças que gostam de brincar na água porque é à prova de água 

não necessitando de aplicações frequentes.

Ladival é uma marca única em protecção da radiação solar em profundidade, que protege e cuida 

da pele antes, durante e depois da exposição solar.

Ladival pode ser usado durante as actividades ao ar livre na praia, no campo ou na neve.

Ladival é comercializado exclusivamente em farmácias, no entanto, em caso de dificuldade em en-

contrar disponivel na sua farmácia, pode comprar diretamente na loja online, visitando o site www.

ciclumstada.pt .

Protecção solar – 
cuidar e inovar  
permanentemente
O sOl é essencial para a vida e traz muitOs benefíciOs para tOdOs cOntribuindO 
para a nOssa saúde e bem estar físicO e psíquicO. nO entantO sabemOs que O sOl 
em excessO, sem uma prOtecçãO adequada da pele em prOfundidade, pOde prOvO-
car graves prOblemas.
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Setor têxtil em Portugal

João Costa relembra que o setor viveu, prova-

velmente, a crise mais profunda de todos os 

setores industriais do país, fruto da abertura 

dos mercados à escala global: “A partir do mo-

mento em que a Organização Mundial do Co-

mércio abriu as portas a países como a China e 

a Índia, países com um custo de mão-de-obra 

muito baixo, as empresas aproveitaram e mui-

tas marcas internacionais foram, antecipada-

mente, fazendo investimentos nesses países e 

serem capazes de aproveitar este fator de com-

petitividade que era o preço da mão-de-obra”. 

E este facto teve um impacto muito significati-

vo em 2006, altura em que a China e a Índia 

entraram, efetivamente, na Organização Mun-

dial do Comércio. 

Em Portugal, o trabalho de readaptação come-

çou a ser feito anos antes, por altura do Merca-

do Único Europeu, renovando equipamentos e 

dotando as empresas de outro tipo de ferra-

mentas para fazer face aos desafios. No entan-

to, não foi suficiente para o que ai vinha e “não 

fomos capazes de suportar o impacto dos gran-

des players e foi isso que fez com que muitas 

empresas não suportassem e desistissem da ca-

minhada”. No entanto, as empresas que se 

aguentaram, ajustaram-se e reorganizaram-se, 

mesmo que isso implicasse reduzir estruturas e 

recorrer ao despedimento. Mas os desafios ti-

nham ainda agora começado já que, em 2009, 

o país e o mundo viram-se numa situação de 

crise financeira e económica e isso significou 

uma quebra intensa no mercado interno e nas 

exportações. Apesar de ter havido uma quebra 

no emprego da indústria têxtil entre 2008 e 

2010, as empresas conseguiram, por fim, estru-

turar-se e reduzir custos que lhes permitiu res-

ponder aos desafios com mais qualidade, ino-

vação, criatividade, entre outros. Hoje, “não 

podemos afirmar que todo o setor se encontra 

no patamar cimeiro, mas em termos de expor-

tações atingimos um valor que não era atingido 

há 13 anos e isso quando existiam cerca de 

230 mil postos de trabalho – hoje temos menos 

cem mil – e o dobro das empresas. Ou seja, há 

aqui uma progressão no domínio do valor e na 

competitividade, em produtos com maior valor 

acrescentado”.  Assim, o setor têxtil é um setor 

de futuro e começa já a posicionar-se em luga-

res cimeiros, estando apta a trabalhar com to-

dos os setores que utilizam têxtil, sejam eles a 

indústria automóvel, a aeronáutica, a naval, 

entre outras. 

O nosso interlocutor mostra-se bastante positi-

vo face ao futuro: “Os países com mão-de-obra 

intensiva mudaram o seu paradigma e, hoje, o 

custo da mão-de-obra na China ou na Índia 

também subiu bastante e, além disso, o consu-

mo interno também subiu e isso aliviou, um 

pouco, as exportações”, avança.

Mas afinal, quais as mudanças que ocorreram 

no setor e qual foi o papel da ATP em tudo 

isso? “As mudanças foram imensas. Antiga-

mente, as empresas aguentavam muito mais e 

por muito mais tempo, as produções não esta-

vam voltadas para a inovação e, portanto, mu-

davam muito menos. Hoje, as empresas estão 

mais na área da inovação e da moda e isso im-

plicou um nível de qualificação e desenvolvi-

mento tecnológico e de investigação que antes 

não possuíamos. Além disso, há modernização 

e diversidade”. Ora, esta mudança tem vindo a 

dar-se e pode mesmo dizer-se que, hoje, a in-

dústria têxtil está mais qualificada, atingindo 

valores de exportação muito elevados, com 

menos trabalhadores e empresas no mercado. 

A tendência será de aumentar, mas o setor re-

presenta já dez por cento das exportações e a 

ATP prevê, no seu plano estratégico, que o se-

tor atinja, em 2020, os cinco mil milhões de 

euros, mas essa meta poderá ser atingida ainda 

antes. “Temos, na minha opinião, todas as con-

dições para nos assumirmos como país de rele-

vo no setor têxtil porque somos capazes de res-

ponder a tempos de resposta curtos e enco-

mendas mais pequenas, com maior qualidade 

e eficiência”, advoga João Costa. 

A ATP cumpriu também o seu papel fez a fusão 

entre três associações, reunindo três setores 

distintos e criando dimensão para que fosse 

possível discutir as coisas de outra forma. Além 

de ser membro da CIP, a associação está tam-

bém presente na Eurotex e pertence ainda a 

outras organizações internacionais. Participa 

em centros de competências, como é o caso 

do Centro de Formação Profissional do Setor 

Têxtil, Modatex, com sede no Porto, uma dele-

gação em Lisboa e outra na Covilhã, com po-

los na Vila das Aves e em Barcelos, estando 

agora criada uma extensão da delegação do 

Porto em Lousada. “Num futuro muito próxi-

mo, está ainda pensado um polo no Marco de 

Canavezes e faz sentido que se criem tantas ex-

tensões quantas necessárias porque isso facilita 

o acesso das empresas à formação” que é, nes-

te momento, a grande lacuna das empresas do 

setor, a falta de mão-de-obra qualificada e es-

pecializada. E é precisamente com a ideia de 

que também a ATP se encontra a trabalhar para 

apoiar as empresas na área da formação que 

João Costa termina a entrevista cedida ao País 

Positivo, deixando ainda uma mensagem: 

“Acreditem que o setor têxtil tem futuro, além 

de ser um setor voltado para o futuro”. 

João Costa

Presidente da atP

Na moda, como sempre!

Numa altura em que o setor têxtil e de vestuário vive dias de luxo, o País Positivo 
eNtrou à coNversa com João costa, PresideNte da atP – associação têxtil e ves-
tuário de Portugal e ficou a saber um Pouco mais sobre o setor.

“Os países com  
mão-de-obra 
intensiva mudaram 
o seu paradigma e, 
hoje, o custo da  
mão-de-obra na China 
ou na Índia também 
subiu bastante”

“[…] há aqui uma 
progressão no 
domínio do valor e na 
competitividade, em 
produtos com maior 
valor acrescentado”
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Com mais de 1500 funcionários a nível mundial, 

a empresa transnacional tem clientes em mais de 

cem países e desenvolve soluções para os princi-

pais mercados mundiais como a moda e confe-

ção, automóvel e mobiliário, aeronáutica, náuti-

ca, energia eólica, entre outros.

Rodrigo Siza Vieira abriu as portas ao País Positi-

vo e deu a conhecer uma empresa com ambição 

e extremamente profissional. A Lectra cresceu de 

forma sustentada e começou por desenvolver sis-

temas de suporte à indústria, isto em 1973. “Com 

42 anos de história, teve na sua origem uma em-

presa que começou por desenvolver sistemas de 

suporte à indústria da confeção, nomeadamente 

na modelagem. O seu primeiro sistema lançado 

foi de digitalização de moldes e graduação, isto 

em 1976. Depois evoluiu para sistemas de mode-

lagem, sempre no âmbito do setor do vestuário e 

trabalhamos na indústria do vestuário, na indús-

tria automóvel, na indústria náutica e aeronáuti-

ca, nas industrias que desenvolvem as pás para as 

eólicas, nas indústrias militares, entre outras”, re-

mata Rodrigo Vieira.

A permanência da empresa em Portugal torna 

inegável o apoio que a mesma tem dado às em-

presas ao nível da renovação, pelo menos na in-

dústria têxtil, até porque um dos focos da Lectra 

tem sido na indústria da confeção. E Rodrigo Siza 

Vieira confirma isso mesmo. “Nomeadamente, 

aqui em Portugal, comemoramos 30 anos. Quan-

do nos instalamos cá focamo-nos na indústria da 

confeção e tem sido de facto um dos focos da 

Lectra, não só localmente, mas também a nível 

internacional, fazer acompanhar a sua evolução. 

Mesmo falando só da realidade portuguesa, ao 

longo destes 30 anos a evolução destas indústrias 

foi muito grande, foram desafios que hoje não 

são, de todo, os mesmos que eram há 30 anos e, 

portanto, a nossa oferta e o nosso paradigma en-

quanto empresa também mudou. Costumamos 

dizer que ao longo destes 40 anos de história 

evoluímos para uma empresa que vendia produ-

tos, para uma empresa que passou a desenvolver 

e a comercializar soluções”.

Hoje a Lectra assenta em três grandes pilares. Rodri-

go Siza Vieira aponta quais. “A nossa tecnologia, 

acreditamos que representa nas industrias que nós 

o estado da arte. Os 40 anos de experiência nestas 

indústrias, traz-nos não só o conhecimento das nos-

sas tecnologias, mas também dos processos dos 

nossos clientes e do seu negócio. E finalmente as 

metodologias que nós desenvolvemos e otimiza-

mos, para acompanhar a solução que os nossos 

clientes devem ter, no âmbito da tecnologia natural-

mente e dos seus processos, para ultrapassar os seus 

desafios que se lhes vão colocando e que são dife-

rentes ao longo do tempo.”

E as soluções apresentadas pela empresa transna-

cional são sempre soluções específicas para cada 

uma das indústrias como relata Rodrigo Vieira. 

“Primeiro, as nossas soluções enquanto produ-

tos, tanto na área do software, como na área dos 

equipamentos, são sempre soluções específicas 

para cada uma das indústrias. Se falarmos por 

exemplo em máquinas de corte, é evidente que a 

tecnologia base é comum, mas são soluções es-

pecíficas para cada indústria. Nós desenvolve-

mos linhas de produtos específicas para cada 

uma das indústrias. A parte tecnológica sim é 

standardizada, o que garante a fiabilidade dos 

nossos produtos aos nossos clientes, mas por ou-

tro lado o processo de implementação, o proces-

so de otimização de cada um dos produtos é fei-

to à medida”.

Para além de procurar servir os seus clientes, a 

Lectra também está presente na área do ensino, 

onde tem uma política específica. O ensino é 

uma área importante para a empresa porque está 

presente na formação dos futuros profissionais. 

“Nós temos uma política específica para o ensino 

já há muitos anos. Temos um protocolo tipo que 

celebramos com as instituições de ensino nas 

áreas em que trabalhamos. É importante para 

nós, para estarmos presentes na formação dos fu-

turos profissionais. É essencial também para as 

escolas para poderem estar a utilizar as soluções 

de tecnologia de todos os momentos, e portanto 

apetrecharem os seus formandos e futuros profis-

sionais das competências adequadas para o que 

vai ser o seu futuro trabalho na indústria”, subli-

nha Rodrigo Vieira aproveitando para abordar a 

falta de mão-de-obra na indústria têxtil. “Algu-

mas áreas, nomeadamente ao nível da qualifica-

ção intermédia, existe grande dificuldade em en-

contrar mão-de-obra. A nossa colaboração neste 

aspeto traduz-se em dar o acesso às instituições 

de ensino às tecnologias que vão ser o suporte de 

trabalho, que vão ser as ferramentas que vão ter 

esses futuros profissionais”.

E por falar em futuro, Rodrigo Siza Vieira revelou 

os principais desafios daqui para a frente, no-

meadamente em responder aos desafios dos 

clientes e investir na inovação. “Os nossos desa-

fios continuam a ser os mesmos. Responder aos 

desafios dos nossos clientes. É evidente que isso 

passa por uma aposta muito forte e que tem sido 

uma aposta sustentada, desde há 15 anos, de in-

vestir muito na inovação. Posso dizer que nos úl-

timos anos a empresa tem investido em média 

dez por cento do seu volume de negócios em 

pesquisa e desenvolvimento. Há muito poucas 

empresas de qualquer indústria que tenha um in-

vestimento tão grande e tão sustentado ao longo 

do tempo na pesquisa e desenvolvimento. Isso 

faz parte do nosso compromisso com os nossos 

clientes”, finaliza o nosso interlocutor. 

dos acessórios”, recorda aquele responsável.

Mas a empresa não ficou por ai, fazendo a sua 

evolução. “Nos anos 80 entrou na área do CAM, 

com as primeiras máquinas de corte automático. 

Simultaneamente, foi alargando a sua atuação 

geográfica e numa fase posterior, diria em mea-

dos dos anos 80, inícios dos anos 90, alargou 

também a sua atividade para outras indústrias”, 

afirma Rodrigo Siza Vieira.

Hoje a Lectra vai muito para além do que era 

inicialmente. “Hoje, é uma empresa que desen-

volve soluções que vão desde a conceção dos 

produtos até à produção, passando pelo desen-

volvimento do produto, engenharia do produto, 

pré produção, industrialização, etc. Para todas as 

indústrias que incorporem nos seus produtos ma-

teriais flexíveis que vão desde os têxteis, os mate-

riais compósitos, as peles, entre outros. Por isso, 

RodRigo Siza VieiRa

Lectra - sinónimo de 
inovação e desenvolvimento

Com 42 anos, a LeCtra é uma empresa transnaCionaL e Líder mundiaL em soLuções de teCnoLogia integradas. Com 260 engenhei-
ros na pesquisa e desenvoLvimento em Bordéus, a LeCtra tem Como oBjetivo futuro responder aos desafios dos seus CLientes e 
Continuar a apostar na pesquisa e desenvoLvimento.
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Quisemos conhecer um pouco mais sobre 

esta empresa familiar que, ao longo dos 

anos, se tem vindo a afirmar no panorama 

têxtil europeu e falamos com António Car-

neiro, gerente da Envicorte, e facilmente per-

cebemos que, aqui, construiu-se o sucesso, 

passo a passo. 

Foi graças a uma falha no mercado que Antó-

nio Carneiro avançou para a constituição da 

Envicorte. Munido de muita vontade de ven-

cer e de pensamento positivo, o empresário 

desenhou a empresa que queria e começou a 

traçar o seu caminho. O percurso não foi, de 

todo, fácil e muitas horas de sono foram tira-

das a António Carneiro que, investindo os 

seus capitais numa empresa, pagava a fun-

cionários sem que tivesse encomendas que o 

justificassem, acreditando sempre que o dia 

de amanhã seria melhor. Lutou, trabalhou e 

suou, mas o resultado pode agora ver-se, 

numa empresa líder de mercado e que tem 

vindo a crescer, paulatinamente. 

Se no início a empresa se dedicava apenas 

ao corte de fitas em viés, hoje a realidade já 

é bem diferente: “Hoje já desenvolvemos di-

versos complementos para têxtil, fabricando 

produtos muitos específicos como pregas, li-

guetas, machos, cortes de fitas em viés, pon-

tos abertos e nervuras”, avança o nosso en-

trevistado. 

Aqui, o constante procurar de novas solu-

ções dita o sucesso já que, “esta, é uma área 

que está sempre em mutação, as modas que 

ditam tendências são muito rápidas e nós te-

mos que estar sempre a par do que se faz 

neste setor, nomeadamente ao nível de pro-

dutos, técnicas e materiais. Além disso, nun-

ca podemos esquecer o que ficou para trás 

porque, na maioria das vezes, o que caiu em 

desuso hoje volta a usar-se depois de ama-

nhã”. 

Para ser possível acompanhar todas estas 

mudanças e tendências, António Carneiro in-

veste, sistematicamente, os lucros da empre-

sa na aquisição de novos equipamentos. Esta 

aposta permite abrir novos mercados e res-

ponder com maior qualidade e eficiência a 

todas as encomendas. O investimento é avul-

tado, é certo, “mas só a aposta em novas tec-

nologias nos permite ser mais flexíveis e res-

ponder prontamente às necessidades especí-

ficas dos nossos clientes. É isto que nos dis-

tingue, dar resposta adequada e célere, 

sendo versáteis”. E esta flexibilidade e versa-

tilidade permitiu que a empresa crescesse e 

ganhasse vantagem competitiva já que pode 

responder a uma encomenda de mil peças 

ou de 50, com a mesma rapidez. 

Além disso, o mercado sabe o que pode es-

perar da Envicorte: “Segurança e confiança. 

Não há um único cliente da Envicorte que 

fique com a produção parada por falta de 

resposta nossa. Isso transmite uma confiança 

na empresa que nos permite liderar este mer-

cado. Mas não só. A qualidade é grande e o 

facto de todos os nossos produtos estarem 

certificados através da OEKO-TEX permite 

garantir a segurança que muitos procuram”. 

A tecnologia e o equipamento de topo fazem a 

diferença, mas a verdade é que nada disto seria 

possível sem os 23 funcionários da Envicorte. 

Apesar de lhes serem proporcionadas todas as 

condições e, ainda, terem direito a alguns mi-

minhos por parte da empresa, a verdade é que 

“podemos sempre contar com estas pessoas. 

Estão todos disponíveis para fazer da Envicorte 

uma grande empresa e isso é essencial para, 

realmente, crescermos”. 

InternacIonalIzar  

é o futuro

Hoje, as exportações da Envicorte represen-

tam cerca de 40 por cento, centrando-se no 

mercado espanhol. No entanto, o intuito de 

António Carneiro é fazer crescer esta percen-

tagem. Assim, as baterias estão apontadas 

para o mercado Marroquino. Ainda assim, 

“este passo vai fazer com que tenhamos que 

criar uma estrutura maior, com mais condi-

ções e espaço. Mas também isso já está pen-

sado e estruturado, mas não queremos dar 

um passo maior do que a perna”. Agora, a 

presença em feiras internacionais começará 

a fazer parte da rotina da empresa e, com 

isso, a Envicorte ganhará maior visibilidade. 

Juntando à visibilidade a qualidade que tão 

bem define a empresa, o futuro só pode ser 

promissor.  

antónIo carneIro

Gerente da envicorte

Inovação dita sucesso

A EnvicortE, EmprEsA situAdA Em pAços dE FErrEirA, nAscEu há cErcA dE 15 Anos 
ApostAdA Em trAzEr inovAção pArA A árEA têxtil. 

“Hoje já desenvolvemos 
diversos complementos para 
têxtil, fabricando produtos 
muitos específicos como 
pregas, liguetas, machos, 
cortes de fitas em viés, 
pontos abertos e nervuras”
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A Vilartex está no ramo têxtil há cerca de trinta 

sete anos e emprega cento e quinze pessoas. 

Até então, o caminho percorrido tem sido pau-

tado na base do trabalho, da luta para ultrapas-

sar os obstáculos e em muita carolice. Carlos 

Pinto não hesita em concordar que a socieda-

de não conhece o setor têxtil. “Esta indústria 

emprega muita mão-de-obra e passa por imen-

sas dificuldades, e não há essa perceção na co-

munidade”.

Na sua explicação sobre o setor, o nosso entrevis-

tado revela que “o grupo Inditex, o grupo que 

detém as lojas Zara, é o grande cliente da indús-

tria têxtil num raio geográfico que vai do Porto a 

Barcelos, passando pela Póvoa de Lanhoso e 

Fafe. Há empresas que trabalham exclusivamen-

te para eles. Este grupo exige uma capacidade de 

resposta muito grande, porque dá e pede enco-

mendas num período de quinze dias”.

Desemprego vs. emprego

Portugal tem uma taxa de desemprego bas-

tante elevada e muitos são os queixumes que 

ouvimos todos os dias sobre a falta de em-

prego no país. Porém, um dos maiores pro-

blemas que o setor enfrenta hoje é a falta de 

colaboradores. Para o presidente da Vilartex 

“este problema resulta da visão distorcida 

que se tem do setor, onde predomina o mito 

de que o salário é muito baixo. Bem pelo 

contrário: os colaboradores ganham acima 

do salário mínimo”. Com alguma increduli-

dade e até tristeza, Carlos Pinto dá um exem-

plo muito recente quando tentou encontrar 

um motorista: “contatei as várias entidades 

para a contratação de um motorista e não en-

contrei ninguém”. 

Formação

Temos cada vez mais jovens formados. Po-

rém, há uma grande lacuna nessa formação: 

falta formação em contexto de trabalho. Car-

los Pinto explana que a formação é dada nas 

empresas e as escolas profissionais, universi-

dades, devem ver nelas parceiros na forma-

ção dos seus alunos. “Só em contexto laboral 

é que as pessoas entendem como funciona, 

neste caso, a indústria têxtil. A nossa empre-

sa está de portas abertas para acolher esta-

giários”.

ConCorrênCia 

Ao contrário do que possa pensar, não é o 

médio Oriente ou a China que são os maio-

res concorrentes de Portugal. “É a Turquia!”, 

refere o nosso entrevistado.  “Este é o grande 

opositor desta indústria, nomeadamente no 

têxtil direcionado para as malhas. Isto acon-

tece porque é um país da Europa e que tem 

salários inferiores”.

Muitos poderão pensar que a solução passa-

rá pela modernização. Carlos Pinto põe de 

parte esta ideia, visto que “se nós apostámos 

nisso, os nossos concorrentes também o fize-

ram. Eles tão bem equipados como nós”. 

Para nosso interlocutor o grande trunfo da in-

dústria têxtil portuguesa reside “na qualida-

de e na capacidade de resposta”. Para além 

disto, as empresas portuguesas apostaram 

em Marrocos. “Construíram as unidades de 

produção naquele país, e assim diminuíram 

os custos de produção”.

Se outrora ser empresário era fonte de di-

nheiro, atualmente o paradigma é bastante 

diferente. Carlos Pinto “já se dá por feliz se 

conseguir suportar todos os encargos ineren-

te e não tiver prejuízo”. Para isso tem que 

“fazer uma gestão diária meticulosa. É uma 

luta terrível, um esforço monumental que até 

então tem dado os seus frutos, pois a Vilartex 

está bem e recomenda-se”. 

Carlos pinto

presidente da vilartex

Vilartex, um caso de sucesso

A indústriA têxtil AtrAvessou um período muito conturbAdo. Hoje, A economiA ligAdA A este setor está numA novA fAse, mAis 
prósperA. no entAnto, os meAndros deste setor não são conHecidos pelo público em gerAl, e por isso, As reivindicAções feitAs 
pelos empresários são, muitAs dAs vezes, incompreendidAs. com muito esforço A vilArtex mAnteve-se no mercAdo, ultrApAssAndo 
As grAndes dificuldAdes sentidAs pelo setor. em entrevistA Ao pAís positivo, cArlos pinto, presidente, fAlA sobre o setor e re-
velA o cAminHo trilHAdo por estA empresA Até Aos diAs de Hoje.

“Esta indústria 
emprega muita mão-
de-obra e passa por 
imensas dificuldades, 
e não há essa 
perceção na 
comunidade”
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Setor têxtil em Portugal

Ao longo dos últimos 20 anos, foi-se criando em 

volta da indústria têxtil uma imagem de pessimis-

mo e negatividade. Se é certo que existiram más 

decisões neste setor, não menos certo é que ao 

longo dos anos esta foi uma indústria que se sou-

be renovar, atualizar e manter firme perante uma 

luta mundial e cada vez mais competitiva. 

Em cinco anos, a indústria têxtil teve uma recu-

peração de mil milhões de euros e os números 

provisórios do INE não deixam cair por terra esta 

afirmação. Atualmente, o setor têxtil tem um vo-

lume de negócios de 6,43 mil milhões de euros e 

representam, em exportações, 4,62 mil milhões 

de euros. No entanto, esta tendência de cresci-

mento só tem tendência para aumentar. A produ-

ção na Europa vai continuar a crescer, prevê-se, e 

graças a isso as exportações terão, cada vez mais, 

tendência para aumentar. Apesar do Plano Estra-

tégico da ATP prever atingir a meta dos 5 mil mi-

lhões de exportações para o ano de 2020, a ver-

bem a capacidade que estas empresas tiveram de 

se adaptar e recriar. Em termos de mercados, Es-

panha é o mercado principal. Principal culpado? 

O grupo Inditex que possui 400 lojas em Portugal 

e faz encaixar cerca de 400 milhões de euros em 

produção portuguesa. 

O futuro é de crescimento e, para isso, é preciso 

agora apoiar os empresários nesta árdua tarefa de 

internacionalização. Aqui entra, precisamente, a 

ATP, promovendo e apoiando os empresários a 

participar em feiras internacionais, criando e pro-

movendo uma imagem de marca e fomentando 

o empreendedorismo. Para o crescimento da fi-

leira têxtil e de vestuário, os responsáveis da ATP 

apostam nos EUA, esperando que o acordo de 

comércio livre que está a ser negociado com a 

UE permita entrar num mercado de milhões. 

De ressalvar, em todo este ano de comemoração, 

é a importância que o setor têxtil e de vestuário 

tem no país. Com este propósito, Aníbal Cavaco 

Silva, Presidente da República, para o XVII Fó-

rum da Indústria Têxtil que se irá realizar a 24 de 

novembro. 

ModtissiMo: A MostrA dA fileirA

O Salão Modtissimo foi criado em 1992 e come-

çou por ser uma mostra de tecidos estrangeiros, 

realizada no Hotel Solverde, em Espinho. 

Ano após ano, o Salão vai crescendo e ganhando 

cada vez mais expositores e visitantes e, a partir da 

3ª edição, passa a ser realizado na Exponor e a ter 

expositores portugueses nos seus stands e este foi 

um dos grandes saltos dado pelo Modtissimo. 

A parceria estabelecida com a APT e a ANIL - As-

sociação Portuguesa de Têxteis e Vestuário e As-

sociação Nacional dos Industriais de Lanifícios – 

na 7º edição foi também um marco para o 

Modtissimo, tendo-se transformado se no único 

salão de tecidos e acessórios em Portugal, pois 

passou a ter maioria de fabricantes nacionais a 

que se vieram a juntar, a partir da 12ª edição, os 

confecionadores exclusivamente portugueses.

Mas foi em Março de 2006 que a Modtissimo se 

renovou e virou uma página, tendo mudado para 

o coração da cidade do Porto, no Edifício da Al-

fândega, com uma imagem arrojada e um con-

ceito inovador. 

dade é que esse número provavelmente irá ser 

atingido bem antes.

Quando as notícias falam de desemprego, é 

comum aparecer uma imagem mais voltada ao 

têxtil. Se é certo que, em tempos, os despedi-

mentos foram comuns – como forma de rees-

truturar as empresas e deixa-las mais fortes 

para enfrentar os desafios – hoje em dia tudo 

está diferente. Com cerca de oito mil empresas 

ativas, o número de trabalhadores ronda os 

130 mil. Sinal de que o setor dá mostras de 

mudança e de crescimento. 

O setor está em mudança e as empresas que o 

compõem tiveram necessidade de apostar nos 

mercados externos para fazerem face às dificul-

dades. Há dez anos atrás, as exportações do setor 

correspondiam a cerca de 60%. Apesar dos anos 

difíceis, as exportações passaram a representar 

quase 80% da produção e cerca de 70% do vo-

lume de negócios das empresas e isso demonstra 

50 anos de vida em prol dos têxteis
A AssociAção TêxTil e VesTuário de PorTugAl comemorA, esTe Ano, 50 Anos de exisTênciA e, PArA os comemorAr lAnçou umA série 
de iniciATiVAs que reVelAm, no fundo, A imPorTânciA do seTor TêxTil PArA PorTugAl. 

RESERVE JÁ
25–JUN.

II FORUM EMPRESARIAL, HOTEL VILA GALÉ

TEMA: ALENTEJO MAIS COMPETITIVO, 
ATRATIVO E EMPREENDEDOR

Promotor Comissão Organizadora Co-Financiamento
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Direcionados sobretudo para City Breaks, 

os MY STORY HOTELS destinam-se maiori-

tariamente a turistas internacionais que 

procuram tudo o que caracteriza um hotel 

de 3 e 4 estrelas, mas que privilegiam algo 

mais: viver e experienciar de forma intensa 

o sítio onde estão, encontrar um serviço 

próximo e personalizado e que fazem de 

cada um dos nossos hotéis a sua casa de 

férias, ser surpreendido por pequenos deta-

lhes, encontrar um toque pessoal – e espe-

cial – no ambiente que o rodeia. Mais do 

que um turista, é um viajante. Até nas via-

gens mais curtas.

Os MY STORY HOTELS permitem-lhe desco-

brir e sentir a história do local onde está e, 

ao mesmo tempo, criar e viver intensamente 

as suas próprias histórias. Em vez de uma es-

tadia formatada, queremos que privilegie 

uma experiência pessoal, intensa, autêntica 

e memorável!

MY STORY HOTEL OURO

Inaugurado em Fevereiro de 2014, o hotel 

MY STORY HOTEL OURO, situado num edi-

fício do século XVIII, veio dar à baixa Lisboe-

ta o conceito de hotelaria que faltava nesta 

que é uma das capitais mais visitadas da Eu-

ropa: elegância, conforto, modernidade e 

design distribuídos por cinco pisos de char-

me e de história inerentes à sua localização 

privilegiada - a Rua Áurea, mais conhecida 

como a Rua do Ouro – uma das mais históri-

cas e famosas ruas de Lisboa. À noite o am-

biente é calmo e sereno mas ao nascer do dia 

volta a ser um dos locais mais privilegiados e 

até excitantes para sentir o pulsar do coração 

da cidade. O encanto da Rua do Ouro está, 

como sempre esteve, não só na sua localiza-

ção mas no sabor humano feito e desfeito to-

dos os dias. Por isso no MY STORY OURO a 

história é de ouro mas quem brilha são as 

pessoas!

MY STORY HOTEL ROSSIO

Com abertura em Março deste ano, o MY 

STORY HOTEL ROSSIO é tudo aquilo que 

procura quando pensa em aliar conforto e 

boa localização. Situada bem no coração 

lisboeta, numa das suas praças mais cen-

trais – a Praça D. Pedro IV mundialmente 

conhecida como Rossio - é no lugar do his-

- My Story, Your Story -

MY STORY HOTELS é MaiS dO quE uMa cadEia dE HOTéiS. aLéM dOS faTORES cOnvE-
niência, quaLidadE, cOnfORTO E O pREçO, OS MY STORY HOTELS TêM aLgO MaiS paRa 
LHE OfEREcER: a pOSSibiLidadE dE ExpERiEnciaR O SEu dESTinO TuRíSTicO, dE LazER Ou aTé 
dE nEgóciOS cOMO SE fizESSE paRTE dELE, dE vivER dE fORMa inTEnSa a cuLTuRa LOcaL. 
MaiS dO quE OfEREcER uMa ESTadia, OS MY STORY HOTELS OfEREcEM uMa ExpERiên-
cia gEnuína quE RESuLTa dE uM aTEndiMEnTO pERSOnaLizadO, da pRESEnça dE dETaLHES 
quE EnquadRaM E TRanSMiTEM a HiSTóRia dO LOcaL E da pROxiMidadE cOM O cEnTRO OndE 
a HiSTóRia TEvE, TEM E TERá SEMpRE LugaR.

tórico ‘Café Portugal’ que surge este 

novo conceito de hotelaria. O MY 

STORY HOTEL ROSSIO vai além do que 

é apenas mais um hotel na baixa de Lis-

boa, é uma lufada de modernidade, con-

forto, bem-estar, elegância e excelente 

localização tudo reunido num edifício 

de quatro pisos cujas raízes remontam 

ao século XVIII e onde as paredes, em-

bora pintadas de um fresco bom gosto, 

deixam escapar memórias que a história 

não esquece.

Alentejo Central
Visite as nossas Agências nos Concelhos: 

Alandroal - Arraiolos - Évora - Mourão - Portel 
 Redondo - Reguengos de Monsaraz -Vila Viçosa 

Linha Directa  808 20 60 60 | www.creditoagricola.pt
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Apartado 000045
ECE Vila Nova de Gaia

4431-901 V.N.Gaia
Tel.: 00 351 223 753 204

Email: geral@aseditora.pt
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“Por um centro 

mais coeso”
Ana Abrunhosa, 

Presidente da CCDR Centro

“Uma sociedade mais justa, 

democrática e sustentável”

Luís Madureira Pires, 

Gestor do Programa Cidadania Ativa

Missão Cumprida!
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Não perca a entrevista 

com Manuel Lima, 

Administrador 

da Precision 

Por uma centralidade mundial

a falar português,

Murade Murargy, Secretário Executivo da CPLP

9 de Maio - Dia da Europa:

Contributo de Portugal para uma Europa mais coesa
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Vinhos que dão prazer,

José Paulo de Barahona, Presidente 

e Pedro Hipólito, Enólogo

Adega Cooperativa de Redondo

Ação Social 

em destaque

nesta edição




