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Título: Chasseur de chimeress
Dimensões: 49 x 33
Técnica: Mista sobre drop paper

descrição da obra: 
Uma paisagem que queima tal qual o fogo 
que sai das narinas de uma Quimera, esse 
animal fabuloso com cabeça de leão, cauda 
de dragão e corpo de cabra. Será esse o futu-
ro que vamos deixar em herança aos nossos 
filhos, um planeta que arde e esmaga? Tere-
mos nós transformado os nossos filhos em 
involuntários caçadores de Quimeras?
A criança isolada, como que coroando um 
mundo em ruínas, é, porém, ela própria, um 
símbolo de esperança. Não será essa palavra 
a definição de infância? Ela encara um céu 
de chumbo e afasta – “chasse”, portanto, 
não estivesse a língua francesa carregada 
de meandros e duplos sentidos  – as nuvens 
ameaçadoras com um sopro, fazendo reapa-
recer os raios do sol e uma nesga de céu azul. 
A nossa casa está doente, por vezes parece 
mesmo moribunda, mas a esperança está 
bem viva. E é o alento que vemos no corpo 
tenso desta criança que nos faz acreditar que 
o futuro (ainda) faz sentido. 

Nuno Gomes Garcia

Sónia Aniceto
obrasdecapa@obrasdecapa.pt

obra 
de capa
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editorial

Gilda Pereira
Diretora Adjunta

Caros Leitores

Sónia Aniceto a artista plástica que nos deixou des-

lumbrados a todos durante 12 meses, por toda a sua 

criatividade, expressividade e identidade própria, pre-

senteia-nos com a sua obra final: Chasseur de chime-

ress - “Uma paisagem que queima tal qual o fogo que 

sai das narinas de uma Quimera, esse animal fabuloso 

com cabeça de leão, cauda de dragão e corpo de cabra”, 

escreve Nuno Gomes Garcia (escritor), num texto subli-

me que não pode deixar de ler.

Obrigada Sónia, e um até breve, numa exposição das 

“Obras de Capa”.

E de escritores continuamos a falar, desta feita de um 

novo livro, “Uma Mulher de Palavra” da escritora pre-

miada e diretora geral da cultura da AILD/Reino Unido 

Gabriela Ruivo Trindade. O livro encontra-se exclusi-

vamente à venda na Amazon. Uma boa prenda para 

este Natal, fica a sugestão. O presidente da AILD deixa-

nos uma reflexão sobre o Natal, a cultura e as Comuni-

dades Portuguesas que vivem no exterior. Fique a saber 

quem é Gislaine Carriço a recente empossada diretora 

geral da AILD/Brasil. E porque na Descendências a cul-

tura ocupa sempre um espaço de destaque, fechamos 

o ano das grandes entrevistas da melhor forma, com 

Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura. A não perder!

António Freitas, Conselheiro das Comunidades Por-

tuguesas destaca a importância do CCP e também das 

Comunidades Portuguesas, que continuam a ser vistas 

com algumas reservas por certas instituições nacionais. 

“Um passo para sul”, Prémio Agustina Bessa-Luís em 

2018 foi o romance de estreia de Judite Canha Fernan-

des, entrevistada de Terry Costa. Poderá o feijão salvar 

o mundo? O Vítor Afonso acha que sim e explica-lhe o 

porquê. Alda Espírito Santo fecha o ciclo de poetas deste 

ano com o seu poema “Ilha nua”. Afinal o que é que a 

criança pequena faz no Psicólogo? Vai lá brincar? Sim 

mas não só. Ana Sofia Oliveira, Psicóloga Especialista 

em Clínica e Saúde esclarece tudo. A lente foi entregue 

este mês a Célia Mendes, fotógrafa de inclinação, do-

cente universitária de formação, que encontrou na sua 

relação com a fotografia e com a escrita a sua lingua-

gem expressiva de eleição. Fotografias deslumbrantes! 

A descoberta da Serra da Estrela termina a sua viagem 

nesta edição, com o dia passado entre Linhares da Beira 

e Folgosinho. Regressamos depois à Idade Média com 

uma visita pela região da Toscana, a cidade de Siena. E 

porque estamos em época natalícia, fique a saber que 

língua fala o Pai Natal e o menino Jesus. Rogério Fer-

nandes Ferreira analisa o cenário macroeconómico e 

as Receitas fiscais do Orçamento de Estado para 2023. 

Uma visão sobre os Orçamentos de Estado é um artigo 

assinado por Philippe Fernandes de leitura obrigatória. 

Nesta última edição deste ano, queremos publicamen-

te deixar um agradecimento a todos os colaboradores, 

entrevistados, equipa interna e sobretudo aos nossos 

leitores – Obrigada! Contamos convosco em 2023.

Feliz Natal e um bom Ano Novo!
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Uma Mulher de Palavra
A diretora da AILD Cultura 
no Reino Unido, Gabriela 
Ruivo, acaba de lançar o li-
vro de poesia Uma Mulher 
de Palavra em edição de 
autor. O livro encontra-se 
exclusivamente à venda na 
Amazon, bastando pesqui-
sar na plataforma pelo títu-
lo ou nome da autora.
Uma Mulher de Palavra 
reúne um conjunto de poe-
mas e prosa poética bastan-
te diversificado, explorando 
alguns dos temas inerentes 
à escrita da autora – a con-
dição da mulher, a ambiva-
lência afetiva e a introspe-
ção e reflexão onírica, entre 
outros. Este livro nasceu da 
necessidade de amadurecer 
o registo poético da autora, 
em diálogo com amplitudes 
diversas e menos ortodo-
xas da poesia. Espelhos que 
refletem as vicissitudes da 
alma humana – uma poé-
tica mente – uma teia onde 
o eu-narrador se desdobra, 
multifacetado, num registo 
primariamente introspe-
tivo, ao qual se imprime a 
marca indelével da realida-
de mundana.
“A palavra é feminina. E a 
mulher tem o dom da pa-
lavra, o sopro das cantigas 
para ninar o mundo. Se-
nhora de um destino que 

não está nos vaticínios e nas 
leituras das mãos, uma mu-
lher escreve poesias como 
quem deixa um testamento. 
E toda a existência se torna 
um jogo de espelhos, um 
incêndio de palavras e so-
noridades que não cabem 
nas mãos, tampouco na 
voz. Uma mulher tem em si 
um coração que transborda 
onde nada mais cabe. Eis o 
exercício poético de Gabrie-
la Ruivo em Uma mulher de 
palavra.
A poesia é salvação, diz-nos 
Octavio Paz, e pelos versos 
de Gabriela encontramos o 
amor e todas as formas às 
quais podemos chamá-lo: 
alimento e perdição. (...) 
Uma poesia viva, pulsan-
te, e que nos apresenta um 
desejo imenso de encontro 
com a palavra, que con-
temple todo o sentimento 
do mundo, toda a alegria de 

saber-se vivo, e a nostalgia 
de um abandono do tempo 
que acontece a cada minuto 
que vivemos, e que a poe-
sia nos revela como único e 
inadiável.”
Gabriela Silva
Professora e Doutora em 
Teoria da Literatura

Para além de Uma Mulher 
de Palavra, Gabriela Rui-
vo conta, no seu portefólio, 
com as obras Uma Outra Voz 
(Prémio LeYa e PEN Clube 
Português Primeira Obra), A 
Vaca Leitora (conto infantil, 
D. Quixote), Aves Migrató-
rias (poesia, On y va) e Espé-
cies Protegidas (contos, On y 
va), para além de múltiplas 
participações em antologias 
de poesia e conto. Gabriela é 
ainda fundadora e curadora 
do projeto Mapas do Confi-
namento, juntamente com 
Nuno Gomes Garcia, editora 
da revista do mesmo cole-
tivo, fundadora e curado-
ra do PinT – Portuguese in 
Translation – book club, no 
âmbito das atividades cultu-
rais da AILD no Reino Unido, 
e gerente da livraria onli-
ne Miúda Children’s Books 
in Portuguese, sediada em 
Londres e dedicada à lite-
ratura infanto-juvenil em 
português.
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Para os crentes e não crentes, não há dúvida que 
o Natal é uma época festiva muito especial, sen-
do sobretudo uma festa da família. É também um 
momento de maior solidariedade para com os 
mais fracos, os mais sós, e os mais vulneráveis e 
debilitados.
Podemos aprender muito sobre quem é uma pes-
soa, uma família, pela forma como vive o Natal, 
mas é sobretudo pela mesa da Ceia de Natal que 
melhor a conhecemos, pois vemos ali expostas as 
tradições familiares, as vivências e o grau de inte-
ração com outros povos. 
Pela Ceia de Natal podemos descobrir a história 
de uma pessoa, de uma família, de um povo, tan-

to mais rica é essa realidade quanto mais variada 
foi a vivência e abertura dessa família, povo, com 
o contacto com outras geografias. A alimentação 
é uma importante manifestação cultural de quem 
somos.
Os portugueses a viver no estrangeiro mantêm 
muito vivas essas tradições, enriquecendo-as com 
as tradições dos países de acolhimento. Por exem-
plo, em França é fácil de identificar uma família 
portuguesa, quando se nota a presença de couves 
portuguesas no seu quintal.
Para que as futuras gerações não deixem de saber 
quem são, é importante cuidar a forma como se 
transmite a nossa cultura.

Tanto é assim que é frequente os governos dos vá-
rios países instituírem um Ministério da Cultura para 
cuidar precisamente da cultura da nação. Sendo esta 
uma tarefa titânica pois quando tentamos perceber 
o que é a cultura, entramos num domínio comple-
xo, rico e muito difícil de definir, já que abrange os 
conhecimentos, as crenças, a arte, os costumes, de 
uma maneira de ser e estar que atinge dimensões 
materiais e imateriais.
Não podemos deixar esta tarefa de preservar a nos-
sa cultura unicamente nas mãos do Ministério da 
Cultura, todos devemos assumir a nossa quota parte 
de responsabilidade, muitas vezes com ações sim-
ples, como manter a língua portuguesa viva entre 
os nossos filhos e netos que vivem no estrangeiro, 
muitos deles sem acesso ao sistema de ensino pú-
blico e que somente podem contar com a sua família 
para aprender o português. Muitos portugueses que 

vivem no estrangeiro para facilitar a integração da 
sua descendência nos países de acolhimento, aca-
bam por abandonar o uso do português em casa, pois 
pensam que assim eles ganham um maior domínio 
da língua do país de acolhimento. Sendo compreen-
sível esta atitude, a prática tem demonstrado, que 
as crianças têm uma capacidade extraordinária para 
aprender línguas e que não é por estarem expostos, 
em simultâneo, à língua dos pais e do país de acolhi-
mento, que o domínio de uma ou de outra língua fica 
prejudicado.
A AILD procura também dar o seu contributo na de-
fesa da nossa cultura, em todos os países onde vamos 
estando presentes, promovendo um sem número de 
ações culturais, que aproximam os portugueses de cá 
e de lá e com outras comunidades de expressão por-
tuguesa, e todos são convidados a participar desta 
tarefa.

a i L d

natal

Philippe Fernandes
Presidente da AILD
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Gislaine 
Carrijo
Idade:  46 anos
País de nascimento: 
Brasil
País/Cidade onde 
reside: São Paulo
Origens lusófonas:
Brasil, Portugal

A nova Diretora Geral da AILD/Brasil é pós-graduada em Logística 
Empresarial pelo IPEP; Bacharel em Administração com Habilita-
ção em Comércio Exterior pela Universidade de Franca - UNIFRAN 
e Técnica em Contabilidade pela Fundação Educandário Pestalozzi. 
Sólida carreira desenvolvida em Comércio Exterior, Negócios Interna-
cionais e Comerciais.
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Quem é Gislaine Carrijo?

Brasileira, solteira, descendente de portugueses e espa-
nhois, apaixonada pela familia e pela vida.
Adoro viajar, conhecer novas pessoas e culturas, nature-
za, ler, praticar esportes, cinema, teatro, musica, dançar, 
crianças, reunir e estar com os amigos e familia. 

O que faz profissionalmente?

Atualmente sou Head de Negócios, Relações Internacio-
nais, Institucionais e Governamentais da ABCasa – As-
sociação Brasileira de Artigos para Casa, e Decoração. Sou 
também Membro da Diretoria Internacional do IBREI – 
Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento das Relações 
Empresariais Internacionais; Membro da OBME - Or-
ganização Brasileira de Mulheres Empresárias e Coor-
denadora do Comitê de Casa & Decoração; Membro da 
Convergência de Mulheres Empresárias LATAM (CEMM) 
- Relações Exteriores; Membro da Convergência Empre-

sarial de Mulheres Brasileiras (CEMB) – Direção; e Mem-
bro do Conselho Consultivo da ANAPRI – Associação Na-
cional dos Profissionais de Relações Internacionais.

Como nasceu o seu interesse pelos negócios e relações in-
ternacionais?

Os negócios e o relacionamento interpessoal fazem 
parte do meu DNA, sendo minha base familiar de co-
merciantes, desde criança vivo no meio dos negócios 
e relacionamento com diferentes pessoas, culturas e 
ambientes sendo orientada e motivada a dar continui-
dade ao legado  da  família. Descendente de espanhóis 
desde pequena fui educada a aprender outros idiomas 
bem como estudar e buscar aprendizado e conhecimen-
to para meu crescimento pessoal e profissional. Sendo 
uma das minhas paixões viajar e conhecer novas cultu-
ras foi natural decidir ser uma profissional de Comércio 
Exterior abrangendo as Relações Internacionais, Insti-
tucionais e Governamentais.
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A AILD tem quatro áreas de intervenção: cultura, ciência, 
ação social e negócios&empresas. Que principais diferen-
ças e vantagens vê numa organização que reune áreas tão 
diversas?

As 4 áreas se complementam e justamente por esta ca-
racterística torna a AILD uma organização diferenciada e 
desafiadora o que torna ainda mais atrativa e motivadora 
para um profissional com o meu perfil. 

O que mais gosta do Brasil e o que menos gosta? 
E de Portugal?

A diversidade e beleza natural além da cultura e recipro-
cidade brasileria em receber e acolher os diferentes povos. 
Porém, acredito que se tivéssemos melhor base educacio-
nal poderíamos ter um destaque mais positivo no cená-
rio mundial.
Portugal me encanta a culinária e as belezas naturais. 
Maior abertura e oportunidades de intercâmbio entre a 
CPLP.

Qual a importância da nova rede que a AILD está a criar, 
abrindo delegações nos países com estruturas locais?

Imensa. A conexão e união entre as mais diversas entida-
des de origem portuguesa vai certamente fortalecer a co-
munidade lusodescendente.

Recentemente tomou posse como Diretora Geral da AILD/
Brasil. Quais são as suas prioridades e que projetos pre-
tende desenvolver a médio prazo? 

Estreitar o relacionamento e conectar com as diversas 
entidades existentes no Brasil para que juntos possamos 
fortalecer comunidade lusodescendentes a nível global. 
Criar um plano de trabalho assertivo e efetivo para 2023 
conectando as quatro diretorias em todas as ações e movi-
mentações da AILD/Brasil e Global.

Uma mensagem para as Comunidades Lusófonas.

Juntos somos mais fortes!
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G r a n d e 
e n t r e v i s t a
MInIstro DA cuLturA

P e d r o  A d ã o  e  S i lvA

Nasceu em Lisboa, em 1974. É Licen-

ciado em Sociologia, pelo ISCTE-IUL, e 

Doutorado em Ciências Sociais e Políti-

cas, pelo Instituto Universitário Euro-

peu. Do seu percurso profissional des-

tacam-se as passagens pela Escola de 

Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE

-IUL, enquanto professor auxiliar e di-

retor do programa de Doutoramento em 

Políticas Públicas. Foi vice-presidente 

do IPPS-IUL e é, atualmente, membro 

da Direção do laboratório colaborativo 

CoLABOR. É membro do Conselho Ge-

ral da APREN e do Conselho Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação e, des-

de 2022, assume a pasta da Cultura no 

XXIII Governo Constitucional. 
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Desde 2022 integra o executivo de António Costa e foi a es-
colha do primeiro-ministro para substituir Graça Fonseca 
na liderança do Ministério da Cultura no XXIII Governo 
Constitucional. Após várias negas a António Costa, o que o 
levou, finalmente, a aceitar o convite para assumir a pasta 
da Cultura?

O contexto é muito importante. A maioria absoluta dá um 
horizonte de estabilidade e de previsibilidade, que permite 
ter um tipo de intervenção nas políticas públicas, que nou-
tro quadro não seria possível. O tempo é uma variável de-
terminante na política e este Governo tem tempo. Tempo 
para fazer alterações estruturais em várias áreas e, especi-
ficamente, naquela em que tenho responsabilidades, que é 

a área da Cultura. É exatamente nisso que estamos a traba-
lhar. Em responder, eficazmente, por um lado, a situações 
de alguma emergência e, por outro, a trabalhar em soluções 
para responder a problemas que estão diagnosticados.

À frente do Ministério da Cultura, terá em mãos a recupera-
ção deste setor, depois de dois anos em que foi fortemente 
impactado pela pandemia da Covid-19. Quais são os princi-
pais desafios que se esperam na Cultura nos próximos qua-
tro anos de legislatura?

Todos nós tivemos a nossa vida alterada e afetada pela pan-
demia, mas há setores que foram mais afetados. A Cultu-
ra está certamente entre os setores mais afetados, muito 

© Tiago Araújo
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graças àquilo que são as especificidades da ativi-
dade cultural. Ao contrário do que tem aconteci-
do em outros setores, também muito afetados, a 
recuperação da Cultura tem sido particularmente 
difícil e isso, obviamente, coloca desafios impor-
tantes. Neste âmbito é possível distinguir desafios 
a curto e a médio/longo prazo. A curto prazo pre-
tendemos recuperar o emprego no setor e foi por 
isso que fizemos este reforço muito significativo do 
Programa de Apoio Sustentado às Artes, que mais 
do que duplicou em relação ao quadriénio ante-
rior. Este reforço significa que o Estado está a in-
jetar recursos financeiros para recuperar o setor, 
criando mais emprego. Para além disso, os valores 
aos quais as entidades se podem candidatar estão, 
diretamente, associados ao número de postos de 
trabalho que criam, com contratos sem termo. Dito 
isto, mais dinheiro no sistema e mais dinheiro no 
Programa de Apoio Sustentado às Artes significa 
mais emprego no setor, sobretudo, emprego pro-
tegido. E isso para nós é fundamental. 
Depois, há desafios de médio/longo prazo. Um des-
ses desafios está ligado ao setor da Programação e 
Criação Artística, ou seja, a todas as entidades que 
são apoiadas pela Direção-Geral das Artes (DGAr-
tes). Neste contexto, pretendemos, essencialmen-
te, estabilizar e consolidar o ecossistema de pro-
gramação e criação. Daí a aposta nos quadrienais 
e a criação da possibilidade de algumas entidades 
apoiadas verem os seus apoios renovados, auto-
maticamente, no fim do quadriénio. 
Numa outra vertente, temos em mãos o desafio de 
tudo o que tem a ver com os museus, palácios na-
cionais e com o património. Já estamos a trabalhar 
numa solução de médio/longo prazo com o obje-
tivo de alterar profundamente este setor, criando 
condições efetivas para que se torne um polo de 
atração e de dinamização económica e social do 
país. Para além disso, pretendemos ainda moder-
nizar a capacidade de resposta dos nossos museus 
e monumentos nacionais, flexibilizar a sua gestão 
e conseguir mais recursos, não apenas do Estado 
mas também dos privados.   

Para o quadriénio 2022-2026, a Cultura assume o 
objetivo de “retomar a trajetória de crescimento 
do setor e atingir patamares mais elevados de de-
sempenho”. Por onde passará a estratégia para al-
cançar esta trajetória de crescimento tão desejada e 
recuperar este setor?

Aqui, é muito importante o crescimento e o reforço 
orçamental da Cultura. Não há outro programa or-
çamental com uma variação tão significativa, entre 
2022 e 2023, como a Cultura, que cresce 23% de um 
ano para o outro. 
O Ministério da Cultura tem como meta até ao fi-
nal da legislatura o crescimento da dotação orça-
mental, mas isso traz também consigo uma enor-
me responsabilidade. Uma responsabilidade para 
o Ministro e para o Ministério da Cultura que tem 
de fazer escolhas, mas também uma enorme res-
ponsabilidade para todo o setor que vai ter de gerir 
mais recursos. Toda esta responsabilidade implica 
uma definição clara de estratégias e de eixos estra-
tégicos nas políticas públicas, mas também coloca 
um desafio à sociedade civil, ao setor privado e ao 
Poder Local de acompanharem o esforço financeiro 
que o Estado Central está a fazer na Cultura. 

Em 2018, o setor cultural empregava 160.600 pes-
soas em Portugal e um em cada quatro destes tra-
balhadores exercia a sua atividade por conta pró-
pria, segundo dados divulgados, em 2020, pelo 
Governo. Para além disso, segundo o GEPAC – Ga-
binete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Cul-
turais, em 2018 o setor cultural representava 3,3% 
do total do emprego em Portugal. Presentemente, 
qual é a realidade deste setor em Portugal?

Esses são, precisamente, os últimos dados que te-
mos de forma sistematizada em relação à realidade 
deste setor. De facto, a Cultura tem um peso muito 
importante na criação de emprego em Portugal e, 
desejavelmente, terá maior peso, quer do ponto de 
vista da criação e da programação, quer do ponto de 
vista da dinâmica em torno do património. Cada vez 
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mais, devemos olhar para o património não apenas como 
um foco de atração de turistas nacionais e internacionais, 
mas também como um fator de desenvolvimento e coesão 
territorial. Para além disso, precisamos ainda que o empre-
go na Cultura tenha previsibilidade, que as pessoas saibam 
com o que podem contar, e a melhor forma de garantir isso 
às pessoas é havendo previsibilidade em relação ao finan-
ciamento deste setor. Portanto, o reforço orçamental não é 
uma abstração. É dinheiro que, efetivamente, chega às en-
tidades que produzem e criam e que traz consigo a garantia 
de que as pessoas vão ter um horizonte temporal, distinto 
daquele que tinham e que era sempre uma ameaça para as 
suas relações laborais. 

O novo Estatuto da Cultura entrou em vigor a 1 de janeiro 
deste ano, definiu um modelo para os trabalhadores do se-
tor se registarem - o Registo dos Profissionais da Área da 
Cultura, ou RPAC - para estarem aptos a receber apoios 
através de um novo regime contributivo e de proteção so-
cial. Este inclui, em particular, um subsídio para quem sus-

pender a sua atividade cultural. De uma forma sucinta o que 
o novo Estatuto da Cultura trouxe de diferente a estes pro-
fissionais?

Estamos de facto perante um instrumento político que traz 
consigo várias novidades e singularidades para as relações 
de trabalho no setor da Cultura, que, como sabemos, têm 
aspetos distintos face às relações de trabalho noutros se-
tores. 
O novo Estatuto da Cultura tem, na verdade, duas grandes 
implicações. Uma tem a ver com a regulação laboral e ou-
tra com a proteção social. Do ponto de vista da regulação 
laboral este novo estatuto vem contrariar a precariedade 
do setor, nomeadamente, os mecanismos de falsos reci-
bos verdes. Depois tem também uma dimensão muito ino-
vadora do ponto de vista da proteção social, uma vez que, 
possibilita a quem trabalha no setor da Cultura ter acesso a 
um benefício quando suspende a sua atividade profissional 
e que os trabalhadores de outros setores de atividade não 
têm. Essa dimensão implica, por um lado, um registo, por 
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outro lado, uma contribuição adicional voluntária. Ou seja, 
criámos um sistema que permite ter acesso a um determi-
nado benefício, mas que depende também da vontade do 
potencial beneficiário se registar. Neste momento, ainda 
estamos numa fase muito inicial, numa fase de aprendi-
zagem e que levará, certamente, no futuro a momentos de 
avaliação desta medida. 

Cerca de um ano e meio depois de terem sido aprovados 
os projetos apoiados no subprograma do Garantir Cultura 
para o tecido empresarial, ainda há empresas que referem, 
em novembro deste ano, estar com parte do valor que lhes 
foi atribuído por receber. Quais são as informações do Mi-
nistério da Cultura em relação a estes atrasos?

Aqui, importa esclarecer que há dois programas do Garantir 
Cultura. Um que é gerido pelo Ministério da Cultura e outro 
que é gerido pelo Ministério da Economia e dirigido ao se-
tor empresarial. Neste momento, esses atrasos colocam-se 
nesse subprograma do Ministério da Economia, que já pro-

cedeu a uma contratação externa de serviços para tentar re-
cuperar o atraso no pagamento às entidades. A única coisa 
que o Ministério da Cultura pode fazer, e tem feito, é tentar 
garantir que o Ministério da Economia recupere esse atra-
so. Já, o Garantir Cultura, gerido pelo Ministério da Cultura, 
neste momento, não tem praticamente nenhuns atrasos. 

Em 2023, o Orçamento de Estado dá mais um passo para 
contrariar o subfinanciamento no setor da Cultura, ao con-
cretizar um aumento de 114% no financiamento às Artes no 
próximo quadriénio. Qual será a estratégia e as políticas de 
distribuição desse valor?

Este reforço orçamental é uma responsabilidade e uma 
oportunidade. Uma responsabilidade para todos e, em par-
ticular, para o Ministério da Cultura que precisa definir 
prioridades e fazer escolhas. E uma oportunidade, porque 
de facto há uma oportunidade de mudar o quadro das polí-
ticas de Cultura em Portugal. 
Tenho utilizado sempre a política de que a Cultura se deve 
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organizar sempre em torno de três eixos estratégicos: 
institucionalizar, modernizar e consolidar. E as decisões 
que vão ser tomadas em torno das verbas disponíveis no 
Orçamento de Estado, não apenas em 2023 mas também 
nos anos seguintes, terão de responder a estes eixos es-
tratégicos. 
Institucionalizar significa, sobretudo, consolidar as estru-
turas no setor da Cultura. Como sabemos, a Cultura sempre 
foi uma área marcada por muita instabilidade e precarieda-
de, não apenas nas relações laborais, mas também do ponto 
de vista das políticas. Portanto, é preciso consolidar aquilo 
que é o património das políticas públicas. 

Por outro lado, é necessário modernizar. A política de Cul-
tura, talvez ao contrário de outras áreas, precisa sempre de 
espaço para a mudança, para inovação, e isso tem de estar 
também incorporado nas políticas públicas. A moderniza-
ção procurará uma abertura e disponibilidade para mudar 
do padrão daquilo que é feito na Cultura em Portugal. 
Finalmente, democratizar. Este é um eixo transversal 
e também uma obrigação constitucional. Infelizmente, 
continuamos a ter muitos obstáculos no acesso à Cultura e 
à fruição cultural, quer do ponto de vista socioeconómico, 
quer do ponto de vista geográfico. É fundamental aproxi-
marmos os públicos daquilo que é a oferta cultural e levar 
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a oferta cultural aos territórios e aos portugueses. 
São estes os três eixos estratégicos que devem corporizar a 
materializar os recursos que vão estar disponíveis no Orça-
mento de Estado. 

Graças a este financiamento, espera-se que o setor tenha re-
cursos como nunca para ganhar robustez e que seja possível 
responder a alguns problemas estruturais e outros mais pon-
tuais, como é exemplo, no que diz respeito à atual crise dos 
museus?

Acho que o diagnóstico sobre os museus está feito. Os proble-
mas prendem-se essencialmente com a necessidade de re-
cursos humanos, com a rigidez na gestão – que impossibilita 
soluções mais inventivas para aproximar a oferta das pessoas 
– e a necessidade dos museus mobilizarem mais recursos, 
não apenas do Orçamento de Estado, mas também dos pri-
vados. É precisamente essa mudança que é necessária e que 
queremos fazer. Já demos um passo importante ao anunciar a 
abertura de dois concursos. Um para o reforço dos vigilantes 
que, como sabemos, é uma das lacunas dos museus, e outro 

para a contratação de 40 conservadores e restauradores, um 
movimento que não tem paralelo nas últimas décadas. Este 
passo é muito importante, porque significa que vamos ter 
condições efetivas para fazer um trabalho fundamental, que 
é preservar e restaurar aquilo que é o nosso património. 
Julgo que muitas pessoas acompanharam aquele momento, 
de facto singular, da exumação da espada do rei D. Dinis. Nós 
até podemos fazer a exumação de uma espada, mas se não 
tivermos onde fazer a conservação daquela peça, de pouco 
serve tirarmos a espada do túmulo. Portanto, é muito impor-
tante que o Estado tenha capacidade de preservar e restaurar 
aquilo que é de todos nós. 

Recentemente, anunciou que os museus, monumentos e 
palácios nacionais são a prioridade do Ministério da Cultura 
para o próximo ano. Para sublinhar este compromisso anun-
ciou ainda a contratação de 74 vigilantes e 40 conservadores 
restauradores. Que outras medidas estão previstas com o ob-
jetivo de reforçar os recursos humanos destes espaços, mas 
também com o objetivo de lhes conceder maior autonomia 
de gestão?
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A contratação de 74 vigilantes e 40 conservadores restau-
radores é apenas um passo, mas que não responde ao es-
sencial que é uma alteração profunda de tudo que remete 
para os museus e monumentos nacionais.
Se o diagnóstico feito nos diz que temos um problema pro-
fundo, não podemos esperar que as respostas sejam feitas 
“em cima do joelho”. Os problemas de fundo, precisam de 
respostas estruturais. É nesses problema que temos traba-
lhado e aos quais iremos responder ao longo de 2023. 

O estudo “Práticas culturais dos portugueses”, feito pelo 
Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, a 
pedido da Fundação Calouste Gulbenkian, e divulgado no 
início deste ano, revela que, antes da pandemia, nove em 

cada dez portugueses tinha “baixo consumo cultural” de 
atividades como teatro, ballet, dança, ópera, cinema, cir-
co, concertos, festivais e festas locais. Na sua opinião, quais 
são os principais fatores que justificam este comportamen-
to dos portugueses no consumo de Cultura? 

Isto é um tema que nos deve preocupar muito. Há pouco, 
quando dizia que o eixo transversal devia ser a democrati-
zação é, exatamente, para responder a esse problema. Pe-
rante esta realidade, diria que há dois grandes obstáculos 
à fruição cultural: a natureza socioeconómica e a natureza 
geográfica. 
Temos de aproximar a oferta cultural aos públicos e é no 
momento em que há mais financiamento ao setor da Cul-
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tura, que deve ser mais forte a preocupação com os públi-
cos. Depois, há também uma outra dimensão que é muito 
relevante para os consumos culturais e que tem a ver com 
a própria disponibilidade das pessoas e com o tempo que 
dispõem para o consumo cultural. Para além disso, não nos 
podemos ainda esquecer da relação direta das qualificações 
com os consumos culturais. São os mais qualificados quem 
mais consome cultura. Isto são problemas que demoram a 
ser ultrapassados e cuja solução não está sequer ao alcance 
das políticas culturais. 

Sendo os dados acima referentes aos hábitos de consu-
mo de Cultura dos portugueses, nos 12 meses anteriores 
à pandemia da Covid-19, poderá hoje a realidade ser ain-
da mais preocupante, fruto da pandemia, mas também da 
inflação?

A realidade é, certamente, diferente. Um dos efeitos da pan-
demia foi o impacto negativo no nosso quotidiano. Mas teve 
também um impacto muito significativo na alteração das 
nossas formas de consumo cultural. Tudo o que construa-
mos a seguir à pandemia deve incorporar as novas práticas 
de consumo cultural. Durante a pandemia, as pessoas con-
sumiram muito mais filmes e audiovisual, o que também é 
um consumo cultural. Surgiu uma disponibilidade para um 
tipo de consumo que antes não existia tanto. A pandemia 
também foi um acelerador de algumas transformações que 
correspondem a consumos culturais. Assim, o nosso prin-
cipal desafio passa por procurar potenciar essa experiência. 
Depois, há um outro lado que é a destruição de emprego 
provocada pela pandemia nos setores da cultura. Espera-
mos que, com os recursos disponíveis para a programação 
e criação, consigamos contrabalançar esta realidade. 
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A app “Portugal Contemporary Art Guide”, criada pela edi-
tora Contemporânea, com o apoio do Ministério da Cultura, 
é um dos exemplos do trabalho já desenvolvido com o ob-
jetivo de dar a conhecer aos portugueses, e não só, o que é 
feito em Portugal ao nível da arte?

A app “Portugal Contemporary Art Guide” é um instru-
mento muito interessante que responde a um princípio que 
julgo que todos devemos prezar que é a integração. Nós te-
mos hoje uma dinâmica artística e criativa muito significa-
tiva e ter um mecanismo que permita que todas as pessoas, 
quer os portugueses, quer os que nos visitam saibam o que 
está a acontecer na arte contemporânea em Portugal é fun-
damental. 
É muito importante que as pessoas possam conhecer aquilo 

que é feito em Portugal e, por isso, para além desta app o 
Estado irá ainda realizar uma exposição em Foz Côa, pre-
cisamente, para dar a conhecer aos públicos, às pessoas, 
as obras de arte contemporânea que tem adquirido de ar-
tistas portugueses. Assim, para além de darmos a conhe-
cer às pessoas o nosso espólio, também promovemos a sua 
circulação pelo território nacional, sobretudo, por regiões 
distantes das grandes áreas metropolitanas. 

Portugal é um país de tradições e tem várias manifestações 
culturais relacionadas com elas. De forma recorrente há 
quem ponha em causa algumas atividades culturais, como 
o Oceanário, a Tauromaquia, o Circo ou o Zoo. Deve o Mi-
nistério da Cultura impor o que deve ser uma manifestação 
cultural, de forma tácita ou não tácita?
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Pela forma como vejo a minha função e a minha responsa-
bilidade, e isso tem a ver também com aquilo que são as mi-
nhas características, penso que não se deve impor por de-
finição. Devemos ser tolerantes, abertos e aceitar de forma 
plural aquilo que são os interesses e as práticas culturais 
das outras pessoas. As práticas culturais têm, por um lado, 
uma dimensão individual, mas também uma dimensão de 
enraizamento social. Por isso, é preciso ter muita tolerân-
cia e muito respeito por aquilo que são as práticas culturais. 
Sou muito liberal e tolerante com aquilo que são os interes-
ses culturais de cada um dos portugueses. 

No primeiro ano de atividade, a Lotaria do Património ren-
deu seis milhões de euros em resultados líquidos ao Fundo 
de Salvaguarda do Património Cultural. No entanto, anun-
ciou no início deste mês que a Lotaria, lançada em 2021, não 
terá continuidade. O que motivou esta decisão?

Foi uma decisão política não haver a emissão de um jogo 
social, diretamente, consignado à salvaguarda do patrimó-
nio. Apesar de os jogos sociais terem distribuição por várias 
áreas de intervenção das políticas públicas, decidi que no 
Orçamento de Estado para 2023 não faria parte uma nova 
emissão. Neste momento, está  a decorrer um estudo, en-
comendado pelo Conselho Económico e Social, sobre esta 
matéria e acho que é preciso ponderar os vários fatores im-
plicados nesta ideia de haver jogos sociais a financiar o pa-
trimónio de forma direta.  

Recentemente, defendeu que é preciso “fazer da sala de 
aula um verdadeiro território de cultura” e criticou o fato 
do sistema educativo ter evoluído excessivamente fixado 
na preparação para exames nacionais, descurando o de-
senvolvimento de outras competências. De que forma se 
pretende integrar “mais a cultura no contexto escolar”?
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Há questões que não se conseguem resolver através de 
uma imposição ou de uma medida política. Este é um des-
ses casos. Mudar este paradigma depende da disponibili-
dade genérica das escolas para estarem abertas à cultura, 
para estarem abertas às linguagens da cultura e, sobretudo, 
abertas às linguagens da cultura dos jovens.
O Plano Nacional das Artes já tem um papel muito impor-
tante na socialização primária com a cultura e de aproxi-
mação à cultura. Embora já haja um trabalho desenvolvido 
nesse sentido, é preciso que as escolas estejam mais aber-
tas às práticas culturais. É claro que, já há casos de escolas 
onde isso já acontece e outros onde acontece menos. Mas o 
importante é que isso se vá disseminando e generalizando. 

A criação cultural portuguesa tem hoje reconhecimento nos 
grandes centros internacionais. A presença da nossa cultu-
ra no estrangeiro é hoje natural e quotidiana, seja na litera-
tura, música, artes plásticas, no teatro ou no cinema Qual 
é hoje a importância que a cultura tem na nossa presença e 
afirmação no mundo?

A internacionalização da cultura e dos artistas portugueses 
tem vindo a crescer e isso é fundamental. Por um lado, por-
que cria oportunidades para os artistas e para os criadores 
portugueses, que se estão a representar a eles próprios, de 

forma singular e individual. Por outro lado, porque possibili-
ta a projeção de uma imagem moderna, de abertura e de cos-
mopolitismo e o país ganha muito com isso. Isto não só nos 
projeta de forma distinta lá fora, como também se reproduz 
internamente, transformando a autoimagem e a forma como 
nos vemos enquanto portugueses e enquanto país. 

Para além disso, qual a importância que a vasta comuni-
dade portuguesa espalhada pelos quatro cantos do mundo 
tem na promoção, divulgação e afirmação internacional da 
cultura?

Diria duas coisas antes de tudo. A primeira, é a respon-
sabilidade que nós, enquanto país, temos em relação a 
essas comunidades. Há a obrigação de ter uma ativida-
de cultural de proximidade com essas comunidades e de 
manter o vínculo dessas comunidades com o seu país. Se 
há coisa que ajuda a manter esse vínculo é a cultura. Isso 
é uma questão que não podemos nunca suspender, nem 
esquecer. Em segundo lugar, acho que também há aqui um 
desafio a fazer às comunidades e no qual o Estado tem um 
papel importante: o de trazer as comunidades para a pro-
dução cultural em Portugal. Incentivar e trazer as comu-
nidades portuguesas para aquilo que é a nossa dinâmica e 
oferta cultural. 
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Em que medida entidades e associações como é exemplo 
a Associação Internacional dos Lusodescendentes e a re-
vista Descendências Magazine que têm contacto privile-
giado com um público abrangente, nomeadamente com os 
lusodescendentes, podem ajudar na divulgação e apoio à 
cultura? 

Ajudando a estabelecer o vínculo entre a cultura portu-
guesa e as comunidades, mas também mobilizando as co-
munidades para a cultura portuguesa. Fazê-lo em torno 

daquilo que são os temas culturais tradicionais, a cultura 
marcadamente portuguesa, mas sem esquecer de criar es-
paço para a inovação, quer na arte contemporânea, quer nos 
museus e no próprio património. Existem países onde já há 
uma prática muito institucionalizada das comunidades, por 
exemplo, na mobilização de recursos para a aquisição de 
obras de arte para os seus museus nacionais. Acho que em 
Portugal devíamos explorar isso, porque acredito que exis-
te nas nossas comunidades a vontade de ter essa ligação e de 
ajudar o nosso país a preservar a nossa identidade. 
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Por esta altura do ano, as ruas de imen-
sos países à volta do globo já estão ilu-
minadas com os tradicionais tons de 
Natal. As grandes praças já têm insta-
ladas pistas de patinagem no gelo ou 
feiras onde se vendem bebidas quentes, 
produtos tradicionais e doces da época. 

As principais avenidas enchem-se de 
músicas tão familiares. As lojas, os res-
taurantes e os centros comerciais estão 
enfeitados com bonecos de neve, tre-
nós, renas e embrulhos. E das janelas e 
varandas das casas podem ver-se pen-
duradas luzes ou bonecos de um senhor 

de barbas brancas, vestido de vermelho, 
com um saco de prendas ao seu ombro.
O Natal está quase aí e em todo mundo 
se sente uma atmosfera inconfundível. 
As crianças são os principais agentes 
destas festividades, andando em cons-
tante estado de felicidade e entusiasmo, 

M i G r a ç Õ e s

Chega o natal
a época do reencontro e da união familiar
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contagiando a sua alegria aos pais, 
avós e qualquer familiar já adulto com 
quem estejam. 
A época natalícia é uma época que deve 
ser repleta de alegria e de união. É a 
época de lembrar tudo o que nos une 
e o porquê de dizerem que a família é 
a “célula básica” da sociedade, o único 
“porto de abrigo” seguro. Se há nem 
que seja uma oportunidade por ano 
para o reencontro e o reconcilio (mes-
mo que em época festiva), porquê não 
a aproveitar?!
Trabalhando com as matérias de e(i)
migração há 8 anos, e tendo sido eu 
própria uma migrante, sei como para 
estes “navegantes do globo” esta 
época traz o sentimento da saudade, 
das memórias de casa e das pequenas 
tradições familiares. O Natal e a Pas-
sagem de Ano, enquadram-se numa 

época que sempre nos relembra a fa-
mília e os amigos mais próximos e falo 
por mim quando digo isto, ainda para 
mais tendo o meu coração dividido por 
dois países – Angola e Portugal.
Por saber o quão difícil é decidir mudar 
de país de residência, nesta época as-
sume especial relevância um tipo es-
pecífico de Autorização de Residência, 
o reagrupamento familiar. 
Muitos dos nossos clientes fazem os 
seus planos migratórios justamente 
visando a possibilidade de poderem 
passar as festividades desta altura do 
ano com os seus entes queridos, crian-
do as condições de trazerem as suas 
famílias para passarem o Natal e o Ano 
Novo em Portugal. Nós redobramos os 
esforços para que isto possa acontecer 
pois no nosso entendimento, a família 
é um pilar fundamental de qualquer 

sociedade e para quase todo o ser-hu-
mano, motivo pelo qual os processos 
de Reagrupamento Familiar merecem 
de nós uma atenção muito especial. 
Ainda para mais, considerando que 
mais de metade dos migrantes, quan-
do fazem a sua mudança de país, fa-
zem-na sozinhos.
No entanto, muitas vezes não depende 
de nós, nem dos clientes… estamos re-
féns das instituições do seu lento fun-
cionamento e da falta de vagas para os 
reagrupamentos familiares…
O Natal está quase aí… trazendo consi-
go a época dos reencontros e da união 
das famílias mas infelizmente apenas 
para alguns. 
A todos os cidadãos do mundo, a equi-
pa da Ei! Assessoria Migratória dese-
ja-vos um Feliz Natal e um próspero 
Ano Novo!

Gilda Pereira
ceo ei! Assessoria Migratória
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a importância do CCP
e das Comunidades
Portuguesas
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As Comissões Temáticas do Conselho das Comunidades 
Portuguesas, são órgãos responsáveis de identificar, de-
bater, discutir e emitir pareceres sobre assuntos específi-
cos que afetam a vida das nossas comunidades espalhadas 
pelo mundo e canalizar possíveis soluções através e com o 
apoio do Conselho Permanente.
Ainda que o Conselho das Comunidades seja um órgão 
consultivo do Estado português e as suas opiniões, pro-
jetos e propostas não sejam vinculativas, nem por isso o 
trabalho esmorece ou se deixa de fazer. Se há coisas que 
caracterizam as comunidades portuguesas é o espírito 
empreendedor, o vigor e a paixão que a tudo lhe colocam, 
conseguindo assim ser reconhecidos como gente compro-
metida, trabalhadora, nos países de acolhimento, enfren-
tando por vezes muitas adversidades. 
No momento atual Portugal necessita de todos os seus 
cidadãos, incluindo esse terço da nação que se encontra 
no estrangeiro, que nunca desmaiou nem deixou de olhar 
pelo seu país e pelos seus, e continua a manter um especial 
dinamismo. Um terço da nação, onde se contam alguns 
dispostos a regressar e a investir no seu país. 
Ainda que a grande maioria que decide regressar o faz com 
uma idade não apta para iniciar carreira, trazem consigo o 
seu maior tesouro para enaltecer Portugal.
Esse tesouro são os filhos e os netos, muitos de eles já 
profissionais reconhecidos, formados em universidades 
de prestígio Internacional, e atualmente com ampla tra-
jetória e experiência nas suas profissões, sejam elas ar-
quitetura, engenharia civil, Direito, Odontologia e outros, 
sem esquecer os profissionais da medicina, onde os apeli-
dos portugueses preenchem os mais destacados reconhe-
cimentos nas mais diversas especialidades da medicina 

moderna e nas mais delicada cirurgia, contando-se mui-
tos e excelentes médicos de prestigio internacional.
As distintas e prestigiosas Universidades portuguesas, 
devem ser chamadas à atenção, nas pessoas dos seus pro-
fessores e reitores, para esta realidade inequívoca, para 
que com atenção e prudência, mas com boa análise e justa 
apreciação, reconheçam as aptidões destes profissionais 
de comprovada experiência. 
Também as diferentes Ordens Profissionais, devem ser 
chamadas a verificar e reconhecer o profissionalismo dos 
seus colegas formados no estrangeiro, tratando-os como 
seus iguais, nem mais nem menos, pois a profissão é a 
mesma, e os profissionais formados no estrangeiro, vem 
cooperar com novas experiências, dando uma mais valia à 
profissão e não a tirar o lugar aos seus colegas. 
Um profissional da medicina como por exemplo um cirur-
gião de reconhecida experiência e prestigio ou um Otorri-
nolaringologo com anos de experiência, só pode vir reva-
lorizar o grémio e transmitir seu conhecimento aos seus 
colegas.
Faço um apelo a quem de direito, para que sejam flexibili-
zados os requisitos absurdos da burocracia, e que Portugal 
possa aproveitar os talentos formados no estrangeiro, dos 
portugueses que pertencem a esse terço da nação que se 
encontra distante, mas nunca ausente do seu país, Por-
tugal.
O trabalho do CCP e as suas Comissões Temáticas, assim 
como a grande maioria dos conselheiros, continuarão 
empenhados em dar visibilidade a todos aqueles portu-
gueses que por esse mundo fora se orgulham das suas ori-
gens, recordando que também estamos presentes sempre 
que Portugal precisa.

António Freitas
conselho das comunidades Portuguesas
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Judite Canha Fernandes
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Instagram

https://juditecanhafernandes.com
https://juditecanhafernandes.com
https://www.facebook.com/juditecanhafernandes/
https://www.facebook.com/juditecanhafernandes/
https://www.instagram.com/judite.canhafernandes
https://www.instagram.com/judite.canhafernandes
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Como nasce um poema?

Umas vezes do céu, outras da cabeça. Comi-

go, não sei dizer porquê, os poemas nascem 

mais frequentemente à noite. Por vezes sur-

gem a partir de breves imagens, de sensações 

inesperadas, ou de memórias que, por alguma 

misteriosa razão, retornam.  

Em 2015 toma a decisão de abandonar a sua 

carreira profissional e ser escritora. Como foi 

esse processo?

Foi, além de uma das melhores decisões da 

minha vida, uma que me levou mais de trinta 

anos a tomar, pois sabia que era aquilo que de-

sejava fazer desde a infância. 

Bióloga marinha, bibliotecária, investigadora. 

Qual destas 3 Judites influência mais a escri-

tora? 

Não sei responder exatamente a essa pergun-

ta... Imagino que todas elas igualmente, e que a 

sua maior ou menor presença depende do livro 

em causa. 

O que representou para si o Prémio “Agustina 

Bessa-Luís”?

Em primeiro lugar, uma enorme honra, tanto 

pelo prémio em si como pela sua ligação a um 

nome maior da literatura portuguesa. Além 

disso, possibilitou a publicação do meu pri-

meiro romance, Um passo para sul, pela Gra-

Judite Canha Fernandes nasceu no Funchal em 1971 e aos oito anos foi viver para os Aço-
res. Neste momento, reside em Lisboa. É doutorada em Ciência da Informação, licencia-
da em Ciências do Meio Aquático e pós-graduada em Biblioteca e Arquivo. Foi gestora 
de projetos internacionais, premiada pela Comissão Europeia, criadora do centro de in-
formação CIPA, professora convidada na Universidade dos Açores, e oradora convidada 
em palestras em várias regiões do mundo. Entre 2011 e 2016, foi representante da Europa 
no Comité Internacional da Marcha Mundial das Mulheres. Em 2015, deixou o percurso 
profissional anterior para dedicar-se à escrita, desejo que vinha a adiar desde a infância. 
Publicou poesia, ficção (romance e conto) e teatro. O seu romance de estreia Um passo 
para sul foi Prémio Agustina Bessa-Luís em 2018, Menção Honrosa no Prémio Literário 
Dias de Melo em 2018, foi nomeado como melhor livro de ficção narrativa em 2019 pela 
Sociedade Portuguesa de Autores, foi semifinalista do Prémio Oceanos em 2020 e faz 
parte do Plano Nacional de Leitura 2020-2027. Entre outros prémios e menções do Júri. 
O livro de poesia “O mais difícil do capitalismo é encontrar o sítio onde pôr as bombas” 
foi semifinalista no Prémio Oceanos em 2018, o conto “A que horas bate?” foi menção 
honrosa no Prémio Literário Ferreira de Castro e o seu livro “Curtíssimas” foi Prémio 
Tatu de Conto no Brasil, também em 2018.
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diva. Permitiu-me também alguma tranquilidade 

à vida precária que a escrita significa, pelo menos 

durante algum tempo. 

Como é o seu processo de escrita?

Varia bastante. Especialmente, em função do géne-

ro do texto que escrevo. Para a poesia o processo é 

particularmente irregular e difícil de traçar. Os tex-

tos dramatúrgicos surgem geralmente a partir de 

um processo coletivo, que inclui residências, con-

versas, experimentações, e muita escuta. A ficção, 

especialmente o romance, embora tenha modos de 

nascer bastante variados, é geralmente mais disci-

plinada, pois envolve uma escrita constante, e um 

maior isolamento. Normalmente, dedico à escrita 

o período da manhã, onde me sinto com a energia 

mais focada. 

Qual é o seu poema favorito que escreveu até à data?

Um inédito (embora tenha feito parte do texto dra-

matúrgico da peça “Do Outro Lado da linha” e este-

ja para breve a sua edição, no meu próximo livro de 

poesia) chamado Poema de amor. 

Há quem diga que não há voz como a da Judite para 

recitar os seus poemas. O que sente quando lê em 

voz alta para o público? Esse é o lado “performer” 

que também a caracteriza?

Eu gosto muitíssimo de ler poesia e, para mim, não 

associo a sua leitura à performance. Na verdade, 

sinto-a mais próxima de um ritual - de escuta e 

partilha. 
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Como surgiu a novela “A Lista da Mercearia”? 

Surgiu em 2013, no momento em que “vi” a sua 

protagonista, Alice, pela primeira vez. Foi primeiro 

um conto, escrito nesse momento, e só mais tarde 

percebi desejar desenvolvê-lo numa novela. 

Onde podemos comprar os seus livros? 

O Terramoto (Companhia das Ilhas) está disponível 

para encomendas online por email, companhia-

dasilhas.lda@gmail.com. Os livros publicados pela 

Urutau (O mais difícil do capitalismo e A Lista da 

Mercearia, pois os restantes estão esgotados) es-

tão à venda no site da editora (Portugal e Brasil). 

O romance Um passo para sul está disponível para 

venda no site da Gradiva. Todos os livros podem ser 

encomendados diretamente em qualquer livraria.

Estão também em venda online na Wook, Almedi-

na e Bertrand. Fisicamente, no continente, O Ter-

ramoto está na Almedina (várias lojas), na Snob, e 

na Greta. Nos Açores, está na Livraria Solmar e nas 

Letras lavadas (São Miguel), Loja do Adriano (Ter-

ceira) e na livraria da Companhia das Ilhas (Pico). 

No Funchal, está também na Leya. 

Projetos/agenda para 2023? 

Terminar a novela que estou a escrever neste mo-

mento na Madeira, com uma bolsa de criação artís-

tica atribuída pela Câmara do Funchal – O mel sem 

abelhas.

Gostaria também de completar a coletânea de con-

tos Todas as histórias de amor que queria ter ou-

vido.

Desenvolverei, em Setúbal, com a encenadora 

Cláudia Gaiolas, o projeto “Como seria nadar, há 50 

anos?”.

36
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terry costa
Presidente do conselho cultural da AILD

Vou acompanhar o projeto do Plano Na-

cional das Artes da Escola Secundária da 

Ribeira Grande, como artista convidada.

Continuar a desenvolver oficinas de es-

crita, como a Desmanche, oficina online 

que desenvolvo com o escritor

brasileiro Augusto Meneghin. 

Sobre o resto, o tempo o dirá.

Vou acompanhar o projeto do Plano Na-

cional das Artes da Escola Secundária da 

Ribeira Grande, como artista convidada. 

Continuarei a desenvolver oficinas de es-

crita, tanto presenciais, como a Desman-

che, oficina online que desenvolvo com o 

poeta brasileiro Augusto Meneghin. 

Sobre o resto, o tempo o dirá. 

Uma mensagem para todos os artistas do 

mundo.

Retomo uma frase do escritor norte-a-

mericano James Baldwin: “Nem tudo o 

que enfrentamos pode ser mudado. Mas 

nada pode ser mudado, enquanto não for 

enfrentado.” (James Baldwin “As Much 

Truth As One Can Bear”).

 37
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Alimento básico e milenar, 
o feijão, tem marcado pre-
sença em muitas mesas es-
palhadas pelo mundo. Caso 
se verificasse o aumento do 
seu consumo para o dobro 
dos valores actuais, esse fac-
to poderia reservar-lhe um 
lugar de honra no pódio da 
protecção do planeta, assim 
como no combate ao cres-
cente e imparável custo de 
vida.
Hoje, as pessoas question-
am-se como podem continu-
ar a fazer refeições nutritivas 
para as suas famílias, quan-
do o preço dos alimentos e o 
custo de vida se encontram 
tão elevados e com tendência 
crescente para o seu agrava-

mento. A resposta mais adequada a esta situação poderá 
estar na compra e no incremento da produção de legu-
minosas em quintais e hortas comunitárias.
Vários grupos ambientalistas vão mais longe ao con-
siderarem que a chave para se resolverem os desafios 
climáticos, os problemas de saúde e económicos que o 
planeta enfrenta, está centrada nos alimentos. 
Sendo assim, que ganhos ambientais e que benefícios 
nutricionais poderão advir do aumento do consumo de 

feijão e de outras leguminosas, em detrimento de out-
ros alimentos?
Como sabemos, a produção de alimentos à escala global 
tem fortes impactes no ambiente, contribuindo, gros-
so modo, com cerca de um terço dos gases responsáveis 
pelo aquecimento do planeta, de entre aqueles que re-
sultam da actividade humana.
Todavia, existe uma grande variação entre a quantidade 
de gases produzidos pelos vários tipos de alimentos. A 

a M B i e n t e

Poderá o feijão
salvar o mundo? 
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título de exemplo, a carne, sobretudo aquela que é pro-
duzida em modo intensivo, responde por 60% da totali-
dade dos gases relacionados com a produção de alimentos. 
Um Kg de carne emite cerca de 70Kg de emissões nocivas 
para o ambiente. 
Comparativamente, o feijão, liberta cerca de 90% menos 
gases com efeito estufa, que a produção de proteínas de 
origem animal. Por outro lado, o feijão, a par com outras 
leguminosas (amendoins, lentilhas, favas, ervilhas, soja e 
grão-de-bico, entre outras), muito ricos em nitrogénio, 
contribuem para a fertilização e regeneração lenta e nat-
ural dos solos, dispensando, desse modo, o uso de fertil-

izantes químicos. Como resultado, obteremos melhores 
colheitas, produtos mais saudáveis e uma maior biodiver-
sidade. Para bem do planeta, devemos optar por alimentos 
mais amigos do ambiente.
O consumo médio diário de leguminosas por pessoa situa-
se nas 21g, um valor muito aquém das 112g atribuídas à 
carne. Alterar este paradigma poderia contribuir forte-
mente para melhorar as condições ambientais do planeta.
Sendo o feijão muito rico em proteínas, poderá ser uma 
boa alternativa na redução do consumo de carne. Além 
disso é muito mais barato.
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Vítor Afonso
Mestre em tIc

Por outro lado, poderá ser um forte aliado no combate à 
fome no mundo, que afecta cerca de 9,8% da população 
mundial. 
Existem, no mundo, milhares de variedades de feijão, 
ervilhas e outras leguminosas. Esta grande diversidade 
contribui para o aumento do seu valor nutricional, sendo 
que, se trata de alimentos muito ricos em proteínas e fer-
ro, fibras e vitaminas C, K e complexo B. Possuem também 

quantidades consideráveis de fósforo, potássio, magné-
sio, cálcio, enxofre, zinco, cobre, boro e manganês.
Se queremos um planeta melhor e nós próprios queremos 
viver mais e viver melhor, nada melhor que optarmos por 
uma alimentação mais saudável. Nesse âmbito, as legumi-
nosas deverão ocupar um lugar de destaque, até porque, se 
outras razões não houvesse, o consumo deste tipo de pro-
dutos naturais, está associado a uma maior longevidade. 
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Seleção de poemas Gilda Pereira

Ilha nua
Coqueiros e palmares da Terra Natal 

Mar azul das ilhas perdidas na conjuntura 

dos séculos 

Vegetação densa no horizonte imenso dos 

nossos sonhos. 

Verdura, oceano, calor tropical 

Gritando a sede imensa do salgado mar 

No deserto paradoxal das praias humanas 

Sedentas de espaço e devida 

Nos cantos amargos do ossobô 

Anunciando o cair das chuvas 

Varrendo de rijo a terra calcinada 

Saturada do calor ardente 

Mas faminta da irradiação humana 

Ilhas paradoxais do Sul do Sará 

Os desertos humanos clamam 

Na floresta virgem 

Dos teus destinos sem planuras... 

Alda Espírito Santo
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s a ú d e  e  B e M  e s t a r

o brincar em 
Psicologia

A propósito da eterna questão: O que é que a criança pe-
quena faz no Psicólogo/a?! E da indignante resposta: 
“Sim, vai lá brincar!”. Mas não só! 
Sinto que por vezes é difícil explicar a alguns familiares 
da criança, em consulta, ou a pessoas fora da área clínica, 
e fora da saúde mental como se trabalha com as crianças 

pequenas, na consulta de psicologia clínica e, mais con-
cretamente, em processo terapêutico. Ouvem-se algumas 
vozes que dizem “mas vai lá fazer o quê?, “ela ainda não 
fala nem compreende bem as coisas…”; ”mas vai lá só 
brincar?!”; “como é que isso resolve o problema?!”, entre 
outras coisas.

Reflexões partilhadas
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Autores como Freud, Klein e Winni-
cott influenciaram e aprofundaram a 
construção do conceito de “brincar”, 
tornando-o um meio facilitador da ex-
pressão da criança. Estes autores tam-
bém permitiram um olhar cuidadoso 
sobre a socialização da criança que se 
inicia na família e depois na escola. No 
que concerne ao terapeuta, exploraram 
a relação da criança com o brinque-
do, os seus movimentos, as suas ações 
e a sua linguagem. Dali, saiu o ponto 
de partida para o clínico fazer o uso do 
“brincar”, enquanto instrumento de 
avaliação psicológica e veículo do pro-
cesso terapêutico.

Pelo “brincar”, a criança expressa o 
seu mundo interno, no qual vivem os 
seus medos, as suas angústias, as suas 
emoções e sentimentos que, muitas 
vezes, passam despercebidos pelos 
adultos. É na relação com o terapeuta 
que este mundo emerge e ganha uma 
forma passível de ser trabalhado e 
elaborado. Este processo vai permi-
tindo uma diminuição do sofrimen-
to psicológico da criança. Às vezes a 
criança necessita de repetir “n” vezes 
a mesma brincadeira, até a sua maior 
angústia ser identificada. O terapeuta 
deve estar disponível e ser capaz de 
acolher esse mundo da criança, for-

necendo ao mesmo tempo um senti-
mento de segurança e confiança para 
que a problemática central possa ser 
resolvida.
O processo é moroso, requer um 
grande investimento a variados níveis 
mas, é sem dúvida, muito compen-
satório porque implica o tratamento 
daquela criança/filho/aluno. No fim 
e através de trabalho em equipa (te-
rapeuta, criança, pais, educadores/
professores) teremos uma criança 
saudável e feliz, nas diferentes áreas 
da sua vida. Se precisar, traga o seu 
filho/a a “Brincar”.

Ana Sofia Oliveira
Psicóloga especialista em clínica e saúde

terapeuta eMDr
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P e L a  L e n t e  d e

Célia Mendes
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Conduzo às vezes horas a fio até 

chegar aonde quero. Depois, se-

gue-se uma caminhada que pode 

ser de 5 minutos ou de 5 horas, 

de máquina fotográfica e tripé ao 

ombro. Sempre sozinha. Invaria-

velmente imersa na natureza. Para 

mim, fotografar é uma forma de 

meditação: um estado mental e fí-

sico de quietude, em que me ouço 

respirar. Prefiro grandes angulares 

¬¬–quero devorar a paisagem in-

teira com a lente, reter tudo o que 

o olho humano vê. Assim também, 

na edição, há um esforço por apro-

ximar a imagem captada àquela 

que me ficou na retina do olhar e 

da memória. Não a quero imaginar 

mais fantástica ou de cores exube-

rantes retocadas; quero mostrar o 

que eu vi, nesses momentos de co-

munhão com a paisagem, em que 

respirámos juntas, ela e eu.

Célia Mendes (Luanda, 1973), por-

tuguesa, fotógrafa de inclinação, 

docente universitária de formação, 

encontrou na sua relação com a 

fotografia e com a escrita (separa-

damente e em uníssono) a sua lin-

guagem expressiva de eleição.
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Enquanto saboreia as suas merendas vá já para o carro, em 
direção à próxima paragem: a Aldeia Histórica de Linhares 
da Beira.
A origem da povoação remonta possivelmente a 580-500 
a.C. e terá sido instaurada pelos Túrdulos (povo que habi-
tava a Bética, atual Andaluzia). Subsequentemente, Linha-
res foi conquistada pelos Romanos, algo bastante notório 
na aldeia, a exemplo, a calçada romana que constitui par-
te do troço da antiga ligação entre Mangualde e Linhares, 
seguindo daqui para Videmonte. A calçada é pavimentada 
com blocos graníticos retangulares e desce até à Ribeira de 
Linhares, numa extensão quase contínua de 1300 metros 
e com uma largura média de 4 metros. Mas além da pre-

sença romana, testemunharam-se ao longo dos anos, di-
versas invasões e encontros de diferentes povos e grupos. 
Essa história vasta faz-se sentir ao longo de toda a aldeia, 
tornando-a assim, numa verdadeira incursão ao passado.
Portanto, se ficou curioso com as qualidades e riqueza 
desta aldeia, deve começar por visitar o seu cartão de vi-
sita, uma imponente edificação: o Castelo de Linhares da 
Beira. Agregado no sistema defensivo beirão (na linha de 
fortalezas da região), foi construído num terreno desnive-
lado e rochoso, a mais de 800 metros de altitude. Monu-
mento nacional desde 1922, o Castelo apresenta duas tor-
res, a de Menagem e a Torre do relógio. O circuito interior, 
envolvido pelas muralhas, encontra-se dividido em dois 

C o M  L U P a :  C á  d e n t r o

Pelos feixes dourados 
à descoberta da serra 

iii Parte (última)
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espaços fechados: um deles, de maior dimensão, a oeste, é 
possível que tenha funcionado como ponto de apoio à tor-
re de Menagem, sendo, por isso, uma zona militar onde 
se localizam as cisternas; e, por sua vez, o que se situa a 
este, serviu de resguardo para as populações da vila e para 
os seus bens essenciais à sobrevivência em caso de cerco 
ou de ataques inimigos. Além de toda a monumentalidade 
do castelo, é simplesmente espantosa a contemplação que 
daqui se pode fazer de todo o incrível enquadramento pai-
sagístico. Não deixe de parar uns momentos…
A Aldeia detinha uma autonomia e influência considerá-
veis, no passado. Era no Fórum que a assembleia dos ho-
mens bons de Linhares se reunia para tomar decisões de 
caráter administrativo, legislativo e judicial, em conformi-
dade com o texto da carta de foral que Linhares recebera. 
Monumento granítico, ao qual se acede por três degraus, 
contém no seu interior uma mesa rodeada por bancos cor-
ridos, onde se vê por detrás, o brasão de Linhares. Uma 
curiosidade é que se encontra assente numa Fonte de Mer-
gulho, com abertura em arco quebrado e uma cobertura em 
abóbada no seu interior. Similar a esta é a Fonte Barbosa, 
outra fonte de chafurdo/mergulho. Para a recolha da água 
utilizavam-se vasilhas e cântaros de barro. Por motivos de 

higiene sanitária encontram-se encerradas, porém con-
servam uma carga simbólica enorme, portanto não deixe 
de estar atento para as analisar!
Segurança e leis aproximam-se, com a antiga Casa da Câ-
mara e a cadeia. Edifício de dois pisos, ornamentado com 
as armas de D. Maria (1777-1816), abrindo o térreo, no seu 
interior, para um átrio com dois compartimentos laterais, 
e ascendendo-se por dois planos de escadas ao andar su-
perior. Neste último, existe um salão nobre e mais dois 
compartimentos. Constata-se que tinha a função de ca-
deia, pela grade da janela inferior esquerda. Atualmente, 
envolve as instalações da Junta de Freguesia de Linhares.
E, se, falamos em cadeia, temos de lhe apontar o símbo-
lo que procurava a ordem e a paz da região: Pelourinho - 
personalidade jurídica na qual se dava o exemplo da jus-
tiça. Obra quinhentista, exibe uma base octogonal de três 
andares, tendo o primeiro o dobro da altura dos restantes. 
A coluna compõe-se de uma base quadrangular, decorada 
com esferas, e de um fuste octogonal. O capitel, em forma 
de cone invertido, denota uma decoração própria da época 
manuelina, com uma ornamentação baseada em folha-
gens, que culmina com o coroamento da esfera armilar e 
uma cruz.
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Se procura um espaço carregado de lendas, não hesite em 
desvendar a Antiga Hospedaria (posteriormente Hospi-
tal)! Edifício de dois pisos, apresenta no seu exterior um 
portal em arco pleno, encimado por um nicho com uma 
imagem de Santo António, e, nas extremidades, duas gár-
gulas (que ainda se podem observar), uma antropomórfica 
e outra zoomórfica, cuja tradição local indica tratar-se de 
representações do diabo e de uma cabra. Deste modo, com 
base na albergaria nasceram várias lendas atribuídas a D. 
Lôpa, dita outrora proprietária desta casa que teria pacto 
com o diabo, fosse por influência de uma criada (similar 
ao que acontece na lenda da Dama do Pé-de-Cabra) ou por 
sua própria iniciativa, sendo salva dessa submissão malé-
fica por intercessão de Santo António. Além disso, desta-
cando-se a solidariedade como tema central, é importante 
e especial que descubra o local que marcou esse domínio, 

servindo de apoio a peregrinos, pobres, doentes, e a todos 
os que necessitassem de abrigo e/ou tratamento, inde-
pendentemente de viverem aqui ou estarem de passagem. 
E, como ordenou D. Afonso Henriques (ou D. Sancho I, 
não existe comprovação) aos seus homens “Descansemos 
aqui…e vamos todos tomar um folgosinho de ar!”. Depois 
destes completos museus ao ar livre que visitou em Bel-
monte e em Linhares da Beira, é momento de repouso, na 
terra do ar puro e das águas cristalinas: Folgosinho.
Maravilhe-se com o conspícuo Filão de quartzo de Fol-
gosinho! Geossítio do Estrela Geopark sobressai na pai-
sagem, o que confere uma beleza singular ao Castelo de 
Folgosinho que aqui se encontra assente. É exatamente 
este o local ideal para contemplar o pôr do sol, com todo o 
relaxamento e cenário único que merece.
Destaque, igualmente, para os Casais de Folgosinho! 
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Geossítio do Estrela Geopark, localizam-se na bacia superior 
do rio Mondego, a uma altitude de cerca de 900 metros. Da-
qui obtém um sumptuoso panorama que inclui toda a área do 
Alto Mondego e os planaltos mais elevados da Serra da Estre-
la. Com uma multiplicidade de espécies de flora e de fauna, 
aliadas à intervenção humana, é brindado com um espaço 
de equilíbrio entre a natureza e o Homem. Algo imperdível, 
acredite!
Pode ainda identificar nesta Aldeia de montanha, exemplos 
de caminhos romanos como em Linhares (com a Calçada Ro-

mana dos Galhardos, ao longo de uma extensão de cerca de 
1250 metros), e igrejas e capelas profundamente admiráveis 
ao nível histórico e arquitetónico (Capela de São Faustino e 
Igreja Matriz de Folgosinho).
Para poder provar os sabores locais no seu jantar (borrego, 
arroz de cabidela, queijo da serra da estrela, feijoada de java-
li, cabrito, requeijão com doce de abóbora…) aconselhamos o 
restaurante: O Albertino. 
Caso queira deixar a viagem de regresso para o dia seguinte, 
recomendamos a que pernoite na Casa dos Limos Verdes.

Fatinha Pinheiro
Geógrafa
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A proposta de viagem deste mês recai sobre a belíssima ci-
dade de Siena, localizada na região da Toscana.  A cidade 
Siena representa a capital da comuna italiana com o mes-
mo nome, conhecida pelo seu património artístico e histó-
rico classificado Património da Humanidade pela UNESCO, 
estende-se por uma área de 118km2 com uma população 
residente de cerca de 53 mil habitantes. A centralidade da 
cidade Siena permite o acesso a milhares de turistas que vi-
sitam a cidade a partir das demais cidades italianas (Roma/
Florença/Pisa). Recomendo que os viajantes acedam à ci-
dade recorrendo ao comboio, a rede italiana de comboios é 
bastante confortável e acessível, existindo comboios para 
todos os preços. A principal vantagem de aceder à cidade 
recorrendo ao comboio é um vislumbre de um dos maio-

res encantos da região da Toscana, através da janela poderá 
observar os imensos campos de vinha que dão outro vis-
lumbre à viagem.
De acordo a mitologia Romana, Siena terá sido fundada por 
Sénio, filho de Remo, desta forma e à semelhança de Roma 
é possível encontrar espalhadas pela cidade enumeras es-
tátuas que demonstram os irmãos Rómulo e Remo ama-
mentados por uma loba. Aparte a mitologia e de acordo 
historiadores a cidade de Siena tem origem num pequeno 
povoamento Etrusco, que viria posteriormente a trans-
formar-se numa colónia Romana «Saena Julia», fundada 
pelo imperador Augusto. Em pleno Séc. XII, devido à pre-
sença de famílias aristocráticas com origem na Lombar-
dia é desencadeado um movimento político que converte 

C o M  L U P a :  L á  F o r a

siena
o regresso à idade Média
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a cidade num estado autogovernado de cariz republicano, 
nascendo assim denominada República de Siena. A Repú-
blica de Siena prosperou durante quatro séculos, expe-
rienciando lutas internas com famílias nobres da cidade 
rival de Florença, passando pela famigerada epidemia da 
época medieval “Peste Negra” que em 1348 viria a resul-
tar na perda de importância na região. A Guerra Italiana 
de 1551-59, ditou a derrota da República de Siena para o 
Ducado de Florença, que aliado à Coroa de Espanha viria 
a tomar facilmente a cidade. A integração dos territórios 
de Siena no Ducado de Florença significou a constituição 
de um novo estado do Grão-Ducado da Toscana. A cidade 
de Siena viria a beneficiar do imponente crescimento da 
vizinha Florença – Renascentista, o centro histórico e os 
edifícios demais datados da Idade-Média erigidos perma-
necem inalterados, transformando a cidade num museu 
aberto. A sorte terá protegido a cidade, que terá escapa-
do aos bombardeamentos dos aliados durante a Segunda 
Guerra Mundial.
Partimos à descoberta da cidade as primeiras impressões são 
de uma cidade repleta de ruas apertadas devidamente orna-
mentadas, o caminho da estação de comboios até ao centro 
faz-se a pé, sendo que no imediato damos de caras com uma 
cidade muralhada e uma das portas entrada. A simbiose é 
perfeita o local onde em tempos afluíam carruagens é usada 
por centenas de motos para aceder ao centro.

Piazza del Campo
Pizza del Campo, reflete apogeu da cidade, a sua área enor-
me em formato de lua, de tons tijolo marca o centro da ci-
dade. O seu formato estranho coaduna com a falta de ni-
velamento, servindo de local de repouso dos visitantes que 
sentados no chão admiram a imponência do local. Os locais 
consideram este local como solo neutro, sendo este o local 
da célebre corrida de cavalos «Palio», na qual os dezasse-
te bairros «Contradas» da cidade participam devidamente 
trajados com a cor do respectivo bairro. A praça del campo 
é um local bastante singelo e merece ser visto com calma, 
desfrute de uma refeição numa esplanada circundante e 
aprecie a vida do local.

Torre del Mangia
Situado em plena praça del campo é possível contemplar o 
ponto mais alto da cidade. A torre de Mangia terá sido cons-
truída entre 1228-1348, sendo que os seus 102 metros igua-
lam exatamente altura da cátedra.
O acesso é complicado e não recomendável a pessoas com 
mobilidade reduzida, são nada mais nada menos que 400 
degraus estreitos entre corredores e com poucos pontos de 
descanso. No topo a vista é impressionante, o visitante po-
derá observar a encruzilhada de ruas assim como os demais 
monumentos circundantes. Aproveite o topo para recupe-
rar o folgo respire e deixe-se levar pelo local.
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Duomo de Siena – Catedral
O Duomo ou Catedral de Siena data do Séc XIV é sem som-
bra de dúvida o ex-libris da cidade Estamos perante uma 
das igrejas góticas mais importantes do mundo. A facha-
da repleta de mármores poderá não impressionar inicial-
mente os visitantes, todavia no interior existe um conjun-
to de vitrais de 1228 que dão um colorido único. A catedral 
de Siena apresenta o interior em tons de listado contras-
tam com o colorido das bandeiras e brasões que remontam 
à Idade Média. No local o visitante poderá ainda contem-
plar um conjunto de esculturas em mármore que retratam 
a história conturbada da cidade assim como todo o seu es-
plendor.

Palazzo Pubblico 
Ainda na praça principal é possível observar a ex. sede dos 
governantes da República de Siena construído em tijolo e 
mármore branco com uma torre. Este monumento terá 
sido construído nos Séc. XIII e XIV, tendo desempenhado 
um papel importante na história da cidade. A torre com 88 
metros representa igualmente um desafio físico e permite 
igualmente uma excelente vista sobre a cidade.

Igreja de Cateriniana di San Domenico
A igreja de Cateriniana di San Domenico é um dos monu-
mentos mais visitados da cidade, a sua construção é impo-
nente sendo avistada facilmente dos arredores da cidade. 
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Este sóbrio monumento gótico caracteriza-se pelas suas 
três capelas, destacando-se igualmente os vitrais e um 
altar deslumbrante. Este local vale sem sombra de dúvida 
uma visita, a coleção de obras de arte que ostenta merece 
atenção, caso tenha tempo visite a cripta da igreja a sua 
simplicidade e arquitetura são impressionantes.

Battistero di San Giovanni
Como próprio nome indica estamos perante um local 
idealizado como centro batismal da cidade. Erigido entre 
1316-1325, o Batistério de Siena apresenta uma pia batis-

mal em mármore repleta de figuras em bronze feitas por 
famosos artistas entre os quais Donatello. Ainda no local 
podemos apreciar um conjunto de frescos que retratam 
passagens bíblicas. 
O centro histórico da cidade é um verdadeiro encanto, as 
suas ruas medievais retratam a história de uma região. 
Caminhe sem destino pelas ruas estreitas a cada esquina 
encontrará uma um monumento, uma loja ou um motivo 
para uma fotografia. 
A cidade arrebata o coração dos visitantes, aprecie Siena a 
cidade que nos transporta para a Idade Média.

João costa
Doutorando em Sistemas Sustentáveis de Energia
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Apesar das más-línguas que afirmam ver no Pai Natal 

uma invenção genial dos marketeiros da Coca-Cola, o se-

nhor de barbas brancas tem origem em várias tradições 

bem mais antigas, nascendo da figura de São Nicolau, com 

uns pós de deus Odin à mistura.

A história é interessante, mas pergunto: que língua falará 

o senhor vestido de vermelho?

Se estivermos a falar de São Nicolau, falaria grego e, as-

sim, para nos desejar Feliz Natal diria algo do género:

καλά Χριστούγεννα

F a L a r  P o r t U G U ê s

Que língua fala 
o Pai natal? e o 
Menino Jesus?
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Marco Neves
Universidade Nova de Lisboa

Se avançarmos uns bons séculos e olharmos para o nos-

so mui moderno Pai Natal, é comum dizer-se que vem da 

Lapónia. (Pelo menos, é comum dizer-se por cá. Nos Es-

tados Unidos, por exemplo, a morada do Pai Natal é o Polo 

Norte. Mas fiquemo-nos pela tradição portuguesa…)

Se o Pai Natal vive mesmo no Norte da Finlândia, falará la-

pão. Desta forma, quando sai de casa e entrega os primei-

ros presentes, dirá Feliz Natal nessa língua nórdica:

Buorrit Juovllat

Também saberá falar finlandês, e dirá por isso, também:

Hyvää Joulua

Por respeito ao sueco, segunda língua oficial da Finlândia, 

dirá também:

God Jul!

Olhemos agora para o presépio: que língua falarão Maria e 

José entre si?

Provavelmente, falarão aramaico, a língua mais comum da 

população de Nazaré nessa época.

Assim, se quisessem desejar Feliz Natal aos pastores que 

por lá passaram, diriam algo do género:

Edo bri’cho o rish d’shato brich’to!

Seja em que língua for, resta-me desejar-vos a todos:

Feliz Natal!
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d i r e i t o  F i s C a L

o cenário macroeconómico 
e as Receitas fiscais

rogério M. Fernandes Ferreira
rogério Fernandes Ferreira & Associados

A propósito da apresentação da pro-
posta de lei do Orçamento do Estado 
(OE) para 2023, importa aferir o ce-
nário macroeconómico subjacente e 
as receitas fiscais nele previstas.
Neste âmbito, é possível identificar 
que a projeção do governo para o PIB 
2023 (+1,3%) se apresenta mais rea-
lista do que as projeções da Comis-
são e da OCDE e, bem assim, mais 
expressiva do que a do FMI (+0,7%), 
pese embora a estagnação (ou en-
trada em depressão) das economias 
da zona euro não apontar para nada 
de bom. 
De facto, é no comportamento da 
variável Turismo (e, neste, do com-
portamento do mercado americano, 
que é cada vez mais significativo) 
que pode residir o acerto, ou não, da 
previsão do governo.
No tocante ao consumo privado, e 
em face da crise motivada pela guer-
ra na Ucrânia, é de esperar uma for-
te contenção do consumo privado e, 
bem assim, um acréscimo do ente-
souramento e da poupança.
Relativamente ao consumo públi-
co, trata-se de uma variável sobre a 
qual o governo tem a certa margem 
de liberdade, sendo expectável que 

queira aqui contrabalançar, nesta 
variável, o amortecimento do con-
sumo privado.
Em paralelo, o governo não tem 
conseguido, ou não tem querido 
concretizar, os objetivos de inves-
timento que se propõe, pelo que, 
para se atingirem as taxas de cres-
cimento previstas para 2023, quer 
pela Comissão, quer pela OCDE, e 
apesar do PRR, isso vai implicar, de 
novo, um grande esforço do inves-
timento privado.
A taxa da inflação vai depender da 
evolução da guerra e, assim, do pre-
ço dos produtos energéticos e dos 
cereais, do ano agrícola (cereais e 
produtos frescos) e das expectativas 
dos agentes económicos. 
Em face do exposto, importa ana-
lisar os principais impostos que 
permitem a arrecadação de receita 

para o Estado.
No que toca ao IRS, o valor orça-
mentado (+0,3%) parece realista, 
procurando acomodar, quer o de-
sagravamento dos escalões, quer a 
atualização do mínimo de subsis-
tência.
Por outro lado, e a respeito IRC, a 
queda esperada (-2,2%) permitirá 
acomodar o desagravamento pre-
visto na majoração das despesas 
com aumentos salariais, bem como 
as despesas de investimento e, em 
especial, as despesas decorrentes de 
ter sido extinto o prazo máximo para 
a dedução dos prejuízos fiscais.
No que respeita ao Impostos Espe-
ciais sobre o Consumo, com exceção 
do ISV em que se espera uma dimi-
nuição da correspondente receita, 
nos restantes impostos é esperado 
um aumento das receitas em linha 
com a inflação, sendo que no caso do 
IUC, a estimativa de aumento é su-
perior a 10%.
Por último, de salientar que em face 
do pequeno aumento que é previsto 
para a atividade económica, o cres-
cimento da receita (+4,1%) do IVA 
está em linha com a inflação pro-
jetada.

mailto:contact@rfflawyers.com
https://www.rffadvogados.pt/
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Philippe Fernandes
ceo cisterdata

F i s C a L

orçamento do estado
Existem no mundo países, reinos ou 
principados que conseguem financiar 
o seu Orçamento sem tributar os rendi-
mentos dos contribuintes.
Existem outros países, que tem com al-
guma frequência um superavit, ou seja, 
as receitas do Estado são superiores as 
suas despesas, o que lhes permite dis-
tribuir os excedentes das receitas pelos 
contribuintes, Singapura e Macau são 
exemplos disso mesmo.
Qualquer ministro das finanças euro-
peu sonha com estas duas situações, 
não só facilita um bom resultado nas 
eleições, como ajuda a ter uma pas-
sagem pelo cargo bem mais tranquilo 
já que também dificulta o trabalho da 
oposição ao governo…
Recentemente o Qatar decidiu inves-
tir o equivalente ao PIB de Portugal na 
organização do Mundial de Futebol, 
um projeto ousado, extravagante e im-
pressionante. Os contribuintes do Qa-
tar não ficaram preocupados com esta 
decisão faraónica, antes pelo contrário, 
uma vez que todos os contribuintes do 
reino estão isentos de imposto. Tudo 
será portanto financiado pelos recursos 
próprios do Reino do Qatar. A realização 
deste projeto demonstra que o reino 
tem uma riqueza impressionante, que 
permite a realização destes feitos e de 
outros idênticos no futuro, proporcio-
nando uma sensação reconfortante a 
todos os súbitos do reino do Qatar.
Um ministro das finanças europeu, não 
tendo a possibilidade de isentar todos 

os seus contribuintes de impostos, só 
lhe resta convencer outros, que não os 
contribuintes do seu país a pagarem 
impostos. Deste modo, procura definir 
estratégias para que não residentes ve-
nham pagar impostos no país.
Uma das estratégias é definir impostos 
ao consumo (IVA, IMI, IMT, Imposto 
sobre o tabaco e o petróleo, taxa turís-
tica, etc) deste modo sempre que um 
não residente consuma bens enquanto 
permanece no país contribuiu para as 
receitas do país.
Para incrementar este efeito, o governo 
define várias estratégias para atrair os 
não residentes. Uma dessas estratégias, 
são a promoções turísticas do país, ou-
tra a realização de grandes eventos: 
concertos, congressos, Sumit, etc. O 
efeito desta estratégia é temporária, os 
não residentes permanecem não mais 
de um mês de uma vez, mas podem 
sempre repetir a experiência…
Por isso, alguns governos têm procu-
rado estratégias que levam os não resi-
dentes a ficar mais tempo, criando Zo-
nas Francas, os Visas Gold, o Estatuto 
de Residentes Não Habituais, regime de 
tributação especial para as cripto moe-
das, EFT’S, etc. 
Tomemos como exemplo o efeito do 
Estatuto de Residentes Não Habituais, 
que levou muitos pilotos de aviação 
italianos a fixarem a sua residência 
em Portugal, para beneficiar de uma 
taxa fixa de 10% de imposto sobre as 
suas reformas. Para isso, tiveram que 

comprar casa ou arrendar, contrata-
ram advogados, contabilistas, agentes 
imobiliários consumindo um sem nú-
mero de serviços e bens. A sua presença 
por 10 anos, garante ao país a venda de 
um sem número de bens e serviços bem 
como receitas adicionais de impostos 
sobre o consumo. 
Alguns ignorando todos esses efeitos 
positivos, criticam o facto desses não 
residentes, com reformas de pelo me-
nos 300.000 Euros anuais, estarem su-
jeitos a uma taxa de imposto muito bai-
xa, enquanto portugueses pagam taxas 
mais elevadas para rendimentos bem 
menores, esquecendo-se das receitas 
de imposto adicional que estas pessoas 
proporcionam ao país para além dos 
consumos extraordinários que propor-
cionam ao país.  Muitos lutam para aca-
bar com estes regimes especiais, esque-
cendo-se que os pilotos somente vivem 
em Portugal por essa razão, acabando 
esse regime eles “voam” automatica-
mente para outros países europeus com 
regimes semelhantes. Se quem luta 
contra este tipo de estratégias tem su-
cesso, serão os residentes que ficaram 
sobrecarregados com mais impostos e 
os não residentes viveram as suas férias 
fiscais noutro lado.
Como contabilista certificado desejaria 
ver o Orçamento de Portugal para 2023 
ser financiado em 90% por receitas 
obtidas de não residentes ao invés dos 
impostos pagos pelos contribuintes 
portuguesas. 
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