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Arranca a Liga dos Campeões. Candidatos? Os gigantes que este verão trocaram jogadores (e
milhões) entre si. A crónica de Philipp Lahm

Philipp Lahm

O antigo capitão da seleção alemã, campeão mundial em 2014, discorre sobre os milhões que jorram na Champions, cuja edição 2022/23 começa

esta terça-feira. Numa competição com apenas uma mão-cheia de candidatos, os favoritos trocaram peças entre si este defeso, tornando a

competição, cada vez mais num “desfile do inevitável”

Agora também o Barcelona. Com uma ideia do jogo influenciada por Johan Cruyff, já foi mais do que um clube. Hoje, apesar das dívidas elevadas,

faz o mesmo que todos os outros. Investe em dimensões que apenas muito poucos podem pagar. O balanço anual não conta. Sabendo o

crescimento no mercado, pensa-se em décadas.

O Barça comprou agora, entre outros, Robert Lewandowski ao Bayern Munique por €45 milhões. O jogador já tem 34 anos e não representa a

continuação do tiki taka, mas foi sete vezes o melhor marcador da Bundesliga.

Com algumas exceções, houve uma estratégia que prevaleceu entre os principais clubes europeus: as trocas entre si. Compram, entre si,

jogadores que jogam durante anos pelos seus rivais. Isto não traz qualquer novo impulso ao jogo, porque os jogadores estão a aproximar-se ou já

atingiram o seu apogeu, mas mantém o status quo . Garante ao clube que ficará no círculo fechado. Mesmo nas meias-finais desta época da Liga

dos Campeões, que está prestes a começar, os jogadores do costume jogarão entre si.

O Bayern comprou Sadio Mané por €32 milhões, ele que esteve, com o Liverpool, três vezes na final e, aos 30 anos, pode terminar a sua carreira

com alguns títulos nacionais com os campeões alemães. A questão de como irá exatamente substituir Lewandowski em campo é algo que apenas

o clube sabe. Lewandowski era o jogador “alvo”, Mané ataca de uma forma mais diversificada e, além disso, em Munique os jogadores alemães

têm o trunfo de jogar em casa. Duas estrelas internacionais, James Rodriguez e Philippe Coutinho, não conseguiram encontrar o seu lugar no

onze inicial e Lucas Hernández precisou de dois anos para lá chegar. Mas a transferência faz sentido, pois Mané é um jogador maravilhoso.

Raheem Sterling, de 27 anos, que tem na bagagem quatro títulos na Premier League, é agora avançado no Chelsea. O City vendeu-o por €55

milhões. O jogador teve de sair porque não convencia Pep Guardiola, como Leroy Sané. Sterling substitui Timo Werner. A sua única opção foi

regressar a Leipzig, cuja estrutura se assemelha à dos melhores clubes. No entanto, o seu proprietário, o bilionário Dietrich Mateschitz, não

investe em grande escala.

O Real Madrid foi buscar Antonio Rüdiger, de 29 anos, um defesa fisicamente forte que ganhou a Champions com o Chelsea. Casemiro, de 30

anos, deixou o Real. O Manchester United pretende recuperar a estabilidade defensiva com o cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões e

recuperar a sua ligação ao topo. O preço foi €70 milhões com o United a jogar na Liga Europa.

O Liverpool está a fazer as coisas de uma forma um pouco diferente, substituindo Mané por avançados mais jovens e não consagrados o que

agrada a Jürgen Klopp, que os quer transformar à sua imagem. A Itália já não atrai estrelas como acontecia nos anos noventa. Todos sabem que a

Juventus vendeu Matthijs de Ligt ao Bayern por cerca de €70 milhões.

No entanto, destacam-se duas personalidades neste mercado de transferências de verão. Em primeiro lugar, Erling Haaland, de 22 anos, que se

destacou na Bundesliga e foi para o Man City por €60 milhões. A equipa ganha cada vez mais convicção através da marca do treinador. O City é

maioritariamente detido pela família real dos Emirados Árabes Unidos, com cujo dinheiro Pep Guardiola o transformou num dos grandes clubes.

Agora, tem aquilo que lhe tem faltado: um avançado que pode transformar numa figura decisiva ao lado de Kevin de Bruyne.
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Lionel Hahn/Getty

Por outro lado, a aquisição de Kylian Mbappé, de 23 anos, falhou. O PSG resistiu ao ataque do Real Madrid como o TikTok resistiu ao ataque da

Microsoft. O PSG, uma cópia do modelo do Real, tem agora, pela primeira vez, uma figura identificadora. Os proprietários deixaram que isso lhes

custasse muito dinheiro. Aumentaram o salário anual de Mbappé para os €100 milhões e deram-lhe um bónus de €200 milhões. O clube pertence,

em última análise, ao Emir do Catar, que mandou construir oito dos estádios mais modernos para o Campeonato do Mundo deste ano. Com o seu

povo, virou o mundo da política desportiva de pernas para o ar.

Custe o que custar, o PSG e o City seguem este caminho de forma mais consistente. Em primeiro lugar, conseguiram agarrar dois jogadores

importantes com mais imaginação. Haaland e Mbappé podem deixar a sua própria marca numa década devido ao seu talento e idade.

O mercado europeu de futebol está a prosperar. A pandemia terminou. No ano passado, a UEFA distribuiu mais de €2,7 mil milhões na Liga dos

Campeões. Além disso, o futebol está a atrair cada vez mais dinheiro. “Estamos a assistir a um aumento no investimento externo nas cinco

principais ligas”, diz o último relatório financeiro da Deloitte. Os novos proprietários são indivíduos ricos ou fundos de investimento. “Isto sublinha a

atratividade do futebol do ponto de vista do investidor”.

Recentemente, Todd Boehly, diretor de uma holding americana, e o seu consórcio compraram o Chelsea por 3 mil milhões de dólares. O clube foi

um percursor. Há duas décadas, e com 300 milhões de libras em três anos, o oligarca russo Roman Abramovich fez do Chelsea um clube de topo.

De acordo com a análise de Boehly, as marcas mais importantes irão aumentar significativamente o seu valor.

Dados da Forbes confirmam isso mesmo: a família real dos Emirados investiu cerca de €2 mil milhões no City ao longo dos anos e hoje o clube

vale mais do dobro desse valor. Depois, há os lucros políticos dos proprietários, que utilizam o desporto para cultivar a sua imagem e aumentar os

seus contactos.

A Liga dos Campeões oferece noites emocionantes de futebol como as meias-finais entre o Real e o City no ano passado. Mas será que uma

competição que apenas cinco clubes podem ganhar é o que a Europa precisa hoje em dia? “A Liga dos Campeões perdeu, ao longo dos anos,

toda essa imprevisibilidade”, escreve o “The New York Times”. Ficará “enraizada na mesma desigualdade” e parece “um desfile do inevitável”.

PSG versus City, o duelo dos rivais geopolíticos do Médio Oriente, seria, portanto, a final lógica.

E o fim ainda está longe, refere a Deloitte. Em seguida, o Newcastle United irá virar a espiral de preços. O clube pagou €70 milhões por Alexander

Isak, um sueco de 22 anos que, ao contrário de Haaland, não conseguiu ter sucesso no Dortmund. Ser competitivo na Liga dos Campeões será

um empreendimento extremamente dispendioso. Já não é possível com 2 mil milhões de dólares.

O novo proprietário do Newcastle pode pagá-lo. A sua fortuna está avaliada em 320 mil milhões de dólares. É a casa real da Arábia Saudita.

*texto redigido em colaboração com Oliver Fritsch, do jornal Zeit Online
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Lei dos Sefarditas

A comunidade Israelita do Porto diz que o Governo interferiu no processo de naturalização de Roman Abramovich, que é cidadão português ao

abrigo da lei dos Sefarditas.

Canal: SIC

Programa: Jornal da Noite

Horário: 20:24

Duração: 01:56
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Comunidade Israelita do Porto diz que Governo interferiu na naturalização de Abramovich

CIP alega que comunidade está a ser vítima de conspiração antissemita e apresentou queixa à Procuradoria Europeia.

A Comunidade Israelita do Porto diz que o Governo interferiu no processo de naturalização de Roman Abramovich, que é cidadão português ao

abrigo da lei dos sefarditas. Na queixa apresentada à Procuradoria Europeia, a comunidade diz ainda que está a ser vítima de uma conspiração

antissemita.

Numa queixa com 131 páginas enviada esta semana à Procuradoria Europeia, a comunidade Israelita do Porto fala numa violenta conspiração

antissemita, com o objetivo de destruir a lei que concedia a nacionalidade aos judeus descendentes de sefarditas. A notícia é avançada pelo

Público, que revela que a queixa da CIP também denuncia que o anterior executivo acelerou o pedido do oligarca russo Roman Abramovich. Ao

jornal, o gabinete de António Costa e os anteriores ministros da Justiça e da Economia negam qualquer envolvimento ou interferência no processo.

A comunidade israelita do Porto é uma das responsáveis pela emissão dos certificados das origens sefarditas.

Na sequência de denúncias anónimas, está a ser investigada pelo Ministério Público por suspeitas de associação criminosa, fraude e corrupção,

entre outros crimes. Numa nota enviada à SIC, deixa críticas à alteração da lei, de forma a tornar mais restrito o acesso à cidadania portuguesa.

Afastada do processo de certificação desde março, a CIP sublinha ainda que a comunidade foi perseguida e que famílias inteiras foram sujeitas a

uma exposição caluniosa. A comunidade israelita do Porto assinala na queixa que também o Presidente da República, o primeiro-ministro e

praticamente todo o pais foram vítimas de uma conspiração, na qual estão envolvidas figuras de topo do atual Governo, membros do Parlamento e

a comunicação social.
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Governo acusado de antissemitismo

EM DESTAQUE  Sefarditas Numa queixa à Procuradoria Europeia, a Comunidade Israelita do Porto acusa “agentes do Estado” e os media de

conspirarem para que não haja “mais Patricks Drahis” no país

Governo acusado de antissemitismo

Luciana Leiderfarb

A Comunidade Israelita do Porto (CIP) apresentou uma queixa na Procuradoria Europeia acusando “figuras relevantes do Governo” português, do

Parlamento e os media de levarem a cabo uma “conspiração antissemita”, associada a “sinais de corrupção” que lesam “financeiramente” a União

Europeia. O documento, de 131 páginas, escrito em inglês e intitulado “A Primeira Grande Conspiração Antissemita do Século XXI”, a que o

Expresso teve acesso, denuncia “um caso de impensável antissemitismo de estilo soviético” num país da UE, com o objetivo de destruir a

legislação que garante a nacionalidade a judeus sefarditas, difamar a “maior comunidade” judaica do país e “rejeitar politicamente” os “cerca de 40

mil” israelitas que obtiveram passaporte português.

Segundo a CIP, a conspiração começou em finais de 2021, quando a cidadania portuguesa do magnata russo Roman Abramovich veio a público.

E se os seus “verdadeiros perpetradores são ainda desconhecidos”, certo é que “inventaram uma história fantasiosa sobre uma ‘porta aberta' para

a imigração ilegal em troca de dinheiro”. A Operação Porta Aberta, que desde fevereiro investiga ilegalidades na atribuição de passaportes a

judeus sefarditas, assenta em “denúncias anónimas” feitas por “malfeitores, conspiradores e agentes do Estado”, a fim de perseguir não só a CIP,

mas sobretudo Patrick Drahi e os “homens mais ricos do país”.

O dono da Altice, cidadão nacional desde 2016 e cujo processo passou pela Comunidade Israelita de Lisboa, é profusamente citado na queixa.

Esta sugere que a conspiração visa “acusá-lo falsamente do crime de corrupção” na aquisição da nacionalidade portuguesa por ascendência

sefardita e aponta-o como alvo principal de uma campanha destinada a “evitar que judeus ricos de nacionalidade portuguesa invistam em sectores

estratégicos”, ou seja, impedir a existência de “mais ‘Patricks Drahis' em Portugal”.

Exemplo desta intenção seria a abertura de um concurso internacional “para entregar o SIRESP à Motorola, em detrimento da Altice”, afirma-se no

documento. Mas vai mais longe: “A conspiração antissemita pretende quebrar Drahi para entregar a sua empresa de telecomunicações (MEO) a

um fundo não-judeu”, assim como impedir que outros judeus portugueses invistam em áreas “dominadas pelas elites tradicionais”.

Constança Urbano e Sousa, uma das visadas, considera o documento “agressivo, injurioso e calunioso”

É também assegurado que “o nome de Patrick Drahi aparece no mandado de prisão do rabino” da CIP, Daniel Litvak, detido em março, lado a lado

com o de Roman Abramovich. Mas, apesar de sobre ambos penderem “diversas denúncias”, e de, tal como o russo, Drahi ter obtido o passaporte

em nove meses, “o seu nome não é mencionado, enquanto o de Abramovich é usado como propaganda destrutiva”. Disto terá resultado o

cancelamento dos investimentos do patrão do Chelsea em Portugal.

A classe política não é poupada. Da antiga ministra da Justiça Francisca van Dunem diz-se que enviou “denúncias anónimas” para que

autoridades “nomeadas por ela” encetassem uma investigação criminal. Constança Urbano de Sousa, ex-deputada e ex-ministra da Administração

Interna, surge como integrando um “grupo antissemita” que iniciou “uma significativa campanha de difamação” e “humilhação” dos judeus

sefarditas “usando todos os meios possíveis”. O atual presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, participou da “destruição” da

‘lei sefardita' por simpatia com a causa palestiniana — aliás, “em Portugal a esquerda não tolera a imagem de um Israel forte”. Este jornal, tal

como o “Público” e a RTP, são “agentes da conspiração” e “flagrantes antissemitas”.
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No âmbito da Operação Porta Aberta, a Polícia Judiciária é fortemente atacada. “Houve roubos noturnos a escritórios de advogados e a casas

particulares”, lê-se. Isabel Ferreira Lopes, vice-presidente da CIP, “teve de correr para a casa de banho enquanto a sua habitação era invadida por

mais de 10 pessoas”. Também “o museólogo da CIP foi assediado por cinco polícias durante várias horas, sem um advogado, e despojado das

poucas poupanças que tinha em casa”. Durante a sua detenção, o rabino “foi ilegalmente sujeito a tirar fotografias e impressões digitais, privado

do seu livro de orações e do acesso a comida kosher (passou mais de 24 horas sem comer) e forçado a quebrar o Shabat”.

O World Jewish Congress já reagiu à iniciativa da CIP, notando ao jornal israelita “Haaretz” que “abraçar teorias da conspiração falsas deve ser

rejeitado como tática”.

Contactada pelo Expresso, Constança Urbano de Sousa considera o documento “profundamente agressivo e de teor injurioso, difamatório e

calunioso” e reserva-se “o direito de uma reação nos termos da lei”. Este jornal tentou, sem sucesso até ao fecho da edição, obter um comentário

de Patrick Drahi.
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Do Mar Negro para Antalya: a migração dos russos ajudou o turismo turco a bater recordes em
2022

José Pedro Tavares

A Turquia está a ter um excelente verão em termos turísticos , com todos os indicadores a igualarem ou ultrapassarem os níveis pré-pandemia.

O ministro turco do Turismo, Mehmet Ersoy, reviu recentemente em alta os objetivos para este ano: 47 milhões de turistas estrangeiros, e uma

receita total de cerca de 37 mil milhões de euros, valores superiores aos de 2019. Três fatores ajudam a explicar estes números – preços muito

competitivos , em virtude da desvalorização da moeda turca, que perdeu mais de 50% do seu valor nos últimos 12 meses, um esforço de

diversificação de mercados fornecedores e o turismo russo

Em Antalya, na costa mediterrânica turca, um dos principais destinos de verão, todos os hotéis estão reservados até meados de setembro , e

todos os dias chegam cerca de 90.000 turistas estrangeiros à região. Também em Istambul a taxa de ocupação hoteleira é muito alta – 69% para

os primeiros seis meses do ano, quase roçando os 70% de igual período em 2019, antes da pandemia, como confirmou esta semana Muberra

Eresin, o presidente da associação hoteleira turca (Turob).

Mehmet ler, o presidente da associação de empresas turísticas da região oeste da Turquia (ETIK), confirmou ao diário turco Milliyet o esforço feito

para diversificar os mercados turísticos, em virtude da pandemia e da guerra na Ucrânia: “Há uma procura grande de mercados europeus como o

inglês e o alemão, mas temos muitas reservas da Europa Central e do Irão . A diversidade de turistas está a aumentar, estamos a distribuir melhor

o risco”.

Turquia manteve canais abertos com a Rússia

Com a guerra na Ucrânia, a Turquia perdeu várias centenas de milhar de turistas ucranianos, já que os voos de e para a Ucrânia estão cancelados

desde fevereiro. Ainda assim, o fluxo de turistas russos manteve-se . A Turquia foi um dos poucos países europeus que nunca impôs qualquer tipo

de sanções à Rússia, alegadamente para manter os canais de comunicação abertos com o Kremlin no âmbito dos seus esforços de mediação na

guerra na Ucrânia

Ao contrário da generalidade das outras companhias aéreas, a Turkish Airlines (THY) sempre continuou a voar para a Rússia , e é agora um dos

principais meios de comunicação da Rússia para o exterior – a empresa área turca voa para dez cidades russas e tem 85 voos diários para aquele

país . Isto tem ajudado a THY a apresentar resultados positivos: comparando com 2019, antes da pandemia, no segundo trimestre de 2022 a

receita aumentou 43% para cerca de 4,5 mil milhões de Euros, e o tráfego de passageiros aumentou 12%, mesmo considerando um aumento de

12% da capacidade.

Neste trimestre a THY obteve um lucro operacional de 520 milhões de euros. “A Turkish continua a sobressair entre os concorrentes , já que

continua a expandir a sua rede global, a sua quota de mercado e o lucro”, confirmou há dias Ahmet Bolat, o presidente da THY ao apresentar os

resultados do segundo trimestre do ano.

Como resultado, milhões de turistas russos continuam a passar as suas férias na costa mediterrânica turca . Este mercado foi também beneficiado

pela progressiva adoção na Turquia do sistema de pagamento bancário russo Mir , que permite aos turistas russos pagarem com os seus cartões

bancários – recorde-se que quer a Visa quer a Mastercard interromperam os seus serviços na Rússia logo apos a invasão da Ucrânia.

Entre a avalanche de turistas russos, sobressaem diversos oligarcas, que estacionaram os seus super-iates nas marinas turcas - dois dos barcos
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de Roman Abramovich , o iate do ex-presidente russo Dmitry Mevdedev e o de Oleg Deripaska , fundador do conglomerado de alumínio Rusal,

estão há meses nas mais exclusivas marinas russas.

Confrontado com a presença de gente tão próxima de Vladimir Putin, o ministro dos Estrangeiros turco Mevlut Cavusoglu confirmou que a Turquia

receberia os oligarcas russos de braços abertos, “desde que os seus negócios e atividades se enquadrassem na lei internacional ”.

Iates e imobiliário

A presença russa tem também repercussões no mercado imobiliário . Apesar da profunda crise económica - a inflação atingiu no mês passado

80% -, a verdade é que a venda de imóveis residenciais tem registado um aumento de 49% relativamente ao ano passado. Para tal muito tem

contribuído as vendas de casa a estrangeiros, e em particular a russos: no global estas aumentaram 80% em relação ao ano passado , com os

russos a liderar pela primeira vez a tabela dos cidadãos estrangeiros que mais compram na Turquia, com um aumento de cerca de 187% em

relação a 2021.

Em algumas regiões da costa mediterrânica, cerca de 30% de todas as casas já são vendidas a estrangeiros , muitas incluídas num esquema para

obter a nacionalidade turca. À semelhança do programa visto dourado português, a Turquia oferece o passaporte a quem investir 400.000 dólares

num imóvel. De uma forma ou outra, as ligações económicas entre a Turquia e a Rússia parecem estar a aumentar. “Por todo o lado há sinais de

que a Turquia se está a tornar num porto seguro para o capital russo ”, escreveu numa coluna Fehim Tastekin, um respeitado jornalista turco.

Recentemente a Rosatom, a empresa russa que está a construir a primeira central nuclear turca, na costa do Mediterrâneo perto de Akkuyu,

anunciou que iria transferir vários biliões de euros para a Turquia para financiar o projeto . Muitas empresas russas têm ultrapassado as sanções

importando agora produtos para Turquia, pagando em moeda forte, e reexportando-os depois para a Rússia, com as transações feitas em rublos.

Vários observadores sugerem que a liquidez que este fluxo de capital russo assegura é também uma tábua de salvação para o presidente turco

Recep Tayyip Erdogan, que está a lidar com uma grave crise económica, e tem pela frente dentro de dez meses umas cruciais eleições

presidenciais.
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Entrevista | José Ruah, Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa“O Estado português não é antissemita”

Luciana Leiderfab

José Ruah Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa

A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL), uma das duas entidades que emitem certificação de ascendência sefardita para quem pede a

nacionalidade por esta via, tem mantido um perfil discreto. Ao ponto de o seu vice-presidente, José Ruah, só agora, e pela primeira vez à imprensa

escrita, decidiu dar uma entrevista. Em causa estão as acusações de antissemitismo que a Comunidade Israelita do Porto (CIP), a outra entidade

certificadora e neste momento sob investigação criminal, tem endereçado ao Estado português. “Isso é mais do que grave. Não existe

antissemitismo de Estado em Portugal”, afirma o responsável.

Como comenta que a comunidade do Porto, nomeada pelo Governo para certificar a origem sefardita, acuse o próprio Governo de antissemitismo?

Não comento o que a CIP anda a fazer. Nós existimos oficialmente há 110 anos, sempre estivemos atentos ao antissemitismo neste país. E não

temos qualquer nota de antissemitismo de Estado. Se houvesse, faríamos mais barulho do que qualquer outra comunidade. Existe antissemitismo

em Portugal? Existe. Não se pode tapar o sol com a peneira. Há grupos de extrema-direita e ações esporádicas. Em 2007, tivemos uma invasão

do nosso cemitério. O poder político e judicial condenaram-na e agiram. Mas é importante não misturar águas.

Como assim?

Uma coisa é o antissemitismo de Estado, que não existe; outra, as ações judiciais no contexto de um Estado de direito. Não se pode acusar de

antissemitismo o Estado porque se é alvo de investigação. A banalização do antissemitismo é do mais perigoso que existe.

Refere-se à investigação em curso sobre a CIP?

Refiro-me a que, em Portugal, a justiça segue um caminho independente. Se encontra razões para investigar o que quer que seja, tem de poder

investigar. Num Estado de direito, ninguém está acima da lei.

A CIP convidou o nosso presidente para consultar o processo de Abramovich. Declinámos

A CIP tem envolvido em polémicas a comunidade de Lisboa, sugerindo irregularidades na certificação de Patrick Drahi. Como reage a isto?

Em março, quando apareceu a primeira referência ao caso Drahi, contactámos as autoridades portuguesas para disponibilizar o processo. Foi-nos

depois solicitado o envio dos documentos submetidos por Patrick Drahi em 2015. Percebo o que me pergunta, mas nós respondemos às

instituições portuguesas. Não entramos noutros diálogos. O nosso interlocutor é o Estado português.

As polémicas da CIP ferem a imagem da comunidade judaica em geral?

Sim, há um dano na reputação dos judeus em geral. O entendimento do público sobre as comunidades judaicas era um, e hoje pode ser outro.

Contudo, o nosso posicionamento foi sempre transparente.

A alusão da CIP a uma conspiração do Estado contra uma lista composta por “judeus ricos” não o incomoda?
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O estereótipo é um dos modos mais antigos de antissemitismo. Mas não vou fazer juízos de valor sobre o que não conheço. Se as pessoas são

ricas ou pobres não nos interessa: quando as recebemos aqui, não lhes pedimos o extrato bancário.

É verdade que, em dezembro de 2021, divulgado o caso Abramovich, a Comunidade do Porto convidou a de Lisboa a consultar esse processo?

É verdade. O convite foi feito ao nosso presidente [José Oulman Carp] e ao nosso rabino, para se deslocarem ao Porto e consultarem o processo

de certificação de Roman Abramovich.

Com que finalidade?

Essa pergunta tem de a fazer a eles. O nosso presidente declinou a consulta de qualquer processo, até porque não conhecíamos nenhum

processo e não fazia sentido conhecer aquele. Por outro lado, o rabino não tem sequer intervenção nos nossos próprios processos.

Essa não é uma das diferenças entre ambas as comunidades? No Porto é o rabino quem avalia os processos.

A qualificação do avaliador determinada por uma comunidade e por outra é diferente. A CIL optou sempre por ter gente ligada à história e à

genealogia para avaliar a pertinência de cada pedido. Qual é a opção da CIP, não sei, nunca vi nenhum processo deles.

Uma coisa é o antissemitismo de Estado; outra, as ações judiciais no contexto de um Estado de direito

Por que é que a CIL optou por uma certificação não-religiosa, secular?

Faço-lhe uma pergunta: em algum ponto, quer da lei quer dos regulamentos, vem instituído algum critério relacionado com religião? A resposta é

não. E mais: onde é que na lei está escrito que o requerente da nacionalidade tem de ter uma religião?

Teria sido saudável uma uniformização do método de avaliação dos pedidos?

Em junho de 2020 fomos ao Parlamento dizer que era fundamental harmonizar procedimentos e haver auditorias. A CIL verifica, no regulamento

de 2022, à exceção de duas normas inconstitucionais, um esforço importante neste sentido. Se comparar com o de 2015, o novo já estipula como

devem ser feitos os certificados, que provas são aceites, etc.

Entre um regulamento e outro, o Ministério da Justiça atribuiu milhares de passaportes. Houve excessiva confiança nas comunidades?

Temos de confiar nas instituições. Quando as instituições acharam que não tinham de auditar, não o fizeram. Hoje acham que têm de investigar, e

estão a fazê-lo. À CIL não assiste comentar isso. Assistiu-nos dizer, em 2020, que era necessária uniformização e auditoria. E na mesma altura

dissemos aos deputados que podiam consultar os nossos processos. Nunca parámos de dar contributos: ainda ontem enviámos uma carta a seis

instituições internacionais judaicas, com conhecimento das autoridades portuguesas, a reforçar que não há antissemitismo de Estado em Portugal.

Falou de normas inconstitucionais na atual regulamentação. Quais são?

Em geral, o regulamento é correto e cria mecanismos de melhoria do trabalho dos certificadores. Porém, há duas normas que, de acordo com os

pareceres de dois grandes constitucionalistas, são inconstitucionais. Uma é exigir a herança mortis causa de propriedades a pessoas a quem foi

tudo confiscado. Outra insere um critério diferenciador ao contemplar viagens a Portugal ao longo da vida, algo só acessível a quem tiver dinheiro

para viajar.
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Pode essa regulamentação, que saiu com um ano de atraso, ter sido influenciada pelo escândalo da CIP e da nacionalidade de Abramovich?

Essa pergunta tem de a fazer ao Governo. Mas posso dizer que, em novembro de 2021, já existia um rascunho do regulamento que não tinha

estas duas normas. Em março 2022, recebemos uma regulamentação que as incluía. O que motivou, de novembro a março, a sua inclusão, isso

não posso saber.
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Lá para o senhor D. Roman é o que quiser

Clara Ferreira Alves

O Estado português assenta em dois princípios, suspeita e perseguição do cidadão. O Estado presume que somos desonestos e mentirosos

embaraçoso dar uma espreitada na Wikipédia de Roman Abramovich, ungido como o “bom oligarca” russo à força de distribuir milhões, e ver que

ele ostenta três nacionalidades, russa, israelita e portuguesa. As duas primeiras foram insuficientes. Junta-se a portuguesa, um passaporte da

União Europeia que lhe permite saltar dos aviões para os iates sem problemas de fronteiras. Olhando bem para as origens de Abramovich, a linha

da ancestralidade, repara-se logo que nada tem de sefardita, é um asquenaze puro e duro. Há uns milénios talvez tivesse havido uma mãe da

Península, talvez. O passaporte foi comprado.

O meu passaporte também foi comprado. Durante o período covid máximo, entre dois confinamentos, fiquei sem passaporte e sem poder agendar

a renovação. Numa semana podia, na semana seguinte não podia. Nada de agendamentos. No portal, uma exceção para a regra implicava

escrever um mail a explicar a necessidade, óbvia para qualquer jornalista. Lá recebi a resposta, que implicava ir ao aeroporto pedir um passaporte

com uma taxa especial de urgência devido às condições, à caducidade e incerteza do período. Cem euros. Dirigi-me ao aeroporto no dia

agendado, armada com as cautelas e terrores com que enfrento a burocracia em Portugal. Como o cidadão Joseph K., que é detido e acusado por

uma autoridade desconhecida sem saber qual o crime e a razão do processo. O Estado burocrático é isto, um monstro invisível com múltiplos

tentáculos, com olho clínico para a falha humana, ou a falta do quadradinho no papelinho, vigente no período anterior à civilização dita digital.

É supremo e autoritário. É um bocado vesgo. Não podemos argumentar ou explicar, apenas obedecer.

O local dos passaportes no aeroporto é uma barraca infeta, um recanto com luz fluorescente, atmosfera adequada a antecâmara de

estabelecimento prisional. Fica-se à espera de uma voz a ecoar num altifalante e a mandar despir e vestir a farda. Duas secretárias lado a lado

onde laboravam dois pobres funcionários saídos do romance de Kafka na versão portuguesa. Trabalhar num sítio assim é uma penitência. Como

sempre acontece, um dos funcionários levantou-se e desapareceu, ficando o colega. Na fila, imigrantes de várias etnias, como diria o outro, todas

de pele mais escura do que a minha. Esperámos a vez, apresentei “os papéis” e aguardei sentença. O silêncio do funcionário funciona como uma

ameaça suspensa. Está tudo bem? Não está? Falta um quadradinho? Tiraram-me uma fotografia, não pode sorrir, onde pareço uma cadastrada

reincidente que acabou de ser filada. Sisuda, sombria, colorida em chiaroscuro. Um d oppelgänger psicopata que tem como missão ser o agente

do diabo neste mundo. Ou escolher a profissão de serial killer. Com a luz ambiente não se consegue melhor. Daqui a dois dias pode levantar.

Estranhamente, o dia do levantamento era um sábado, dia em que os funcionários públicos, mesmo os do aeroporto, estão a banhos. Arrastando-

me penosa e com o baraço ao pescoço, integrei nova fileira de imigrantes. Entreguei o papelinho a um homem fardado, empregado de uma

companhia privada de segurança. Estranhamente, foi ele que me entregou o passaporte. Não havia funcionários públicos e numa mesa jazia uma

fileira imensa de passaportes novinhos em folha, que ele ia distribuindo pelos suplicantes. É normal um segurança privado ser incumbido desta

tarefa? Talvez não.

Imagine-se o cidadão português Abramovich. O Roman. O homem teve de se deslocar a um recôndito burocrático e assinar papéis? Tirar aquela

fotografia oficial que só pode ser tirada nas máquinas oficiais da burocracia do Estado? Preencher quadradinhos? Assinar presencialmente?

Estamos todos impedidos de ganhar, pagar, passaportes eletrónicos sem entrar neste processo, foto, assinatura, presença. Então o Roman foi aos

Registos do Porto e Lojas do Cidadão e tratou de tudo como deve ser? Ou os prestimosos da comunidade judaica do Porto, que o certificaram

como descendente de sefarditas, mais os advogados a soldo para interpretar a lata lei portuguesa, trataram de tudo por ele? Assinaram por ele?

Fotografaram-se por ele? Foi a um consulado nas horas vagas aberto só para ele? Ou veio cá e sujeitou-se à simbólica pose e fotografia? Tenho

esta curiosidade porque dizem os rumores que o Roman nunca pôs os pés em Portugal.
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O iate dele, um dos iates tipo porta-aviões, com helicópteros e piscinas e vários andares, esteve pelas docas de Lisboa há uns anos e o pessoal

foi pasmar de tanta riqueza, vista de fora como numa montra. Por esse tempo, se era russo era bom, que o dinheiro nunca fez mal a ninguém e os

povos pobres têm um temor reverencial pelo dinheiro, principalmente pelo muito dinheiro, que os povos mais abastados não têm. Contaram-me a

história de um português comum que pelo facto de se chamar Espírito Santo nunca era autorizado a pagar as contas em restaurantes. Era tudo

oferecido pela casa. Lá para o senhor D. Fradique é o que quiser, já escrevia o Eça no “Fradique Mendes”. Eça, o de Queiroz, grande escritor

português de século XIX, génio lusitano que nos topou à légua. Como esta informação não consta do TikTok, aqui fica. Se é para o dr. Espírito

Santo, é de graça. Os ricos não compram coisas, recebem ofertas ou fazem permutas, é um facto da vida. Quanto mais ricos menos gastam. Só

em iates.

A propósito, sempre me perguntei se o clã Espírito Santo iria aos guichés tratar da burocracia. Alguém apanhou o Ricardo Salgado no tempo do

dono disto tudo a falar com um funcionário público num guiché e a assinar papelada? Não. Essas coisas são para o cidadão Joseph K.

Tendo de tratar de vários assuntos burocráticos antes de férias, para alterar um documento rotineiro tive de pagar 50 euros a um notário para

reconhecer a assinatura numa espécie de procuração e a seguir mais 170 euros ao Estado português para ter a certeza de que o documento não

demorava um mês a chegar. Ficou caro só em emolumentos. Tive a sorte de tratar com pessoas debruadas a guiché, como dizia o Alexandre

O'Neill, génio português que nos topou à légua, que eram educadas, prestáveis, eficientes e competentes. Resgatando a reputação dos

funcionários públicos da burocracia. É um trabalho horrível, rotineiro e mal pago. Não se pode exibir o melhor humor do mundo na mesa de

fórmica.

A melhor anedota da digitalização é esta. Para alterar a morada do cartão do cidadão precisamos de códigos em papel vindos pelo correio, ponto

um, e mais códigos em papel vindos pelo correio para a nova morada, ponto dois. Tudo tão digital que não prescinde da carta dos privados CTT,

mesmo que apresentemos prova documental da alteração. Uma carta nos correios? Estamos em que século? Ir duas vezes ao guiché por causa

das cartas? E se a carta não chegar, como já me aconteceu? Ou não estar ninguém em casa para abrir a porta da rua? Volta tudo para trás e

recomeçamos de novo. Mais guichés, mais cartas dos cêtêtês, códigos, maçadas e atrasos. A estupidez do processo é obscena. Tudo poderia ser

feito com apresentação da prova da mudada residência. Não pode porque o Estado português assenta em dois princípios, suspeita e perseguição

do cidadão. O Estado presume que somos desonestos e mentirosos. Quando se trata do russo Roman, a suspeita desvanece-se e dá lugar à

bonacheirice, à relassa fraqueza que nos enlaça a todos nós portugueses. Diz o Eça.
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Processos de naturalização de dois oligarcas estão em análise, garante Ministério da Justiça

Pedido de nacionalidade de Andrei Rappaport foi aceite em 2019, admite o Ministério, acrescentando que “quanto aos processos de Lev Leviev e

God Nisanov estão pendentes de análise”

Os processos de atribuição da nacionalidade portuguesa ao abrigo do regime para descendentes de judeus sefarditas dos oligarcas russos Lev

Leviev e God Nisanov estão em análise, confirmou hoje o Ministério da Justiça.

Numa resposta enviada à Lusa, após o jornal Público ter divulgado quarta-feira que teria sido concedida a cidadania ao oligarca Andrei Rappaport

e que os outros dois empresários considerados próximos do Kremlin teriam também submetido os respetivos pedidos de naturalização, o gabinete

do Ministério liderado por Catarina Sarmento e Castro explicou que o primeiro viu o processo aprovado em 2019 e que os outros continuam

pendentes.

“Relativamente ao pedido de nacionalidade de Andrei Rappaport, correu um processo de nacionalidade, nos termos dos artigos 6º e 7º da Lei da

Nacionalidade e foi deferido em 2019”, referiu o Ministério, acrescentando: “Quanto aos processos de Lev Leviev e God Nisanov, nos termos dos

mesmos artigos, estão pendentes de análise”.

Contudo, o Mnistério da Justiça não adiantou mais esclarecimentos, nomeadamente sobre eventuais consequências no processo de God Nisanov,

que já foi alvo de sanções dos Estados Unidos por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, ou quais os números de processos pendentes de

concessão de cidadania a descendentes de judeus sefarditas e quantos destes dizem respeito a cidadãos russos.

Estes casos surgem na sequência da polémica levantada pela naturalização do multimilionário russo Roman Abramovich, através do regime para

descendentes de judeus sefarditas, num processo que foi certificado pela Comunidade Israelita do Porto (CIP), responsável pela certificação da

grande maioria dos pedidos de naturalização remetidos para os serviços de conservatória e o Governo.

Já hoje, depois de o Público ter avançado também que sociedades de advogados ligados à CIP lucravam com a naturalização de descendentes de

judeus sefarditas, a Ordem dos Advogados veio tomar uma posição pública e anunciou a abertura de uma investigação e possível ação disciplinar

por alegada angariação de clientes.

“Face à publicação na imprensa de hoje de notícias que poderão indiciar práticas de angariação de clientes, em violação do disposto nos arts. 67º,

nº2, 90º, nº2, h) e 98º, nº1, do Estatuto da Ordem dos Advogados (OA), decidiu o Bastonário, Luis Menezes Leitão, solicitar de imediato aos

competentes órgãos disciplinares da Ordem a urgente investigação e a atuação disciplinar adequada às situações agora denunciadas”, frisou a

Ordem.

Na sequência de dúvidas levantadas por eventuais ilegalidades na atribuição da nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas, com

destaque para a concessão de cidadania ao empresário russo Roman Abramovich, o rabino da CIP/CJP, Daniel Litvak, foi detido em março pela

Polícia Judiciária e ficou a aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência, entregando também o passaporte.

Também o advogado Francisco de Almeida Garrett, vogal da direção da CIP, foi constituído arguido neste caso.

A investigação no âmbito do processo de Abramovich implicou a realização de buscas e envolve suspeitas de vários crimes, nomeadamente

tráfico de influências, corrupção ativa, falsificação de documento, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa,

indicaram então a PJ e o MP num comunicado conjunto.

Entre 01 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2021 foram aprovados 56.685 processos de naturalização para descendentes de judeus
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sefarditas (que foram expulsos de Portugal por decreto régio há mais de 500 anos) num total de 137.087 pedidos que deram entrada nos serviços

do IRN.
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Comunidade Israelita do Porto acusa jornalistas, Governo e polícia de “antissemitismo soviético” e
ameaça queixar-se à Procuradoria Europeia

Luciana Leiderfab

Anabela Campos

Segundo a CIP, as informações e investigações visam “lesar seriamente a maior comunidade judaica de Portugal” e, por consequência, os

próprios “interesses financeiros da União Europeia”. Sente-se vítima de uma conspiração

A Comunidade Israelita do Porto (CIP) anunciou, esta sexta-feira, na rede social Twitter, que irá apresentar uma denúncia no Ministério Público

Europeu, estando neste momento a “reunir uma equipa internacional de advogados” para este efeito. Contactado pelo Expresso, o porta-voz da

CIP, Michael Rothwell, confirmou esta informação.

Num outro texto publicado no blog da CIP, e escrito em inglês, a organização, que se encontra sob investigação do Departamento Central de

Investigação Penal (DCIAP), diz que a queixa nas instâncias judiciais europeias visam revelar “sinais de corrupção entre os poderes executivo,

legislativo e judicial portugueses e os média”. O objetivo destes é “lesar seriamente a maior comunidade judaica de Portugal” e, por consequência,

os próprios “interesses financeiros da União Europeia”.

A CIP acusa também os “agentes do Estado” de conduzir uma investigação que lembra “os tempos da Inquisição” e a Operação Porta Aberta, que

recai sobre a atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas - e no âmbito da qual o rabino da CIP, Daniel Litvak, e

um dos vogais da administração, o advogado Francisco de Almeida Garrett, foram em março constituídos arguidos -, de não passar de uma

conspiração antissemita.

De acordo com o texto, a investigação em curso no DCIAP visa provocar danos “na mais alta moral e interesses financeiros da UE”, não só pelo

“assassínio” da CIP, mas pela possibilidade de retirar a nacionalidade portuguesa a “judeus ricos” como Patrick Drahi, Michael Kadoorie, Andery

Rappoport, Roman Abramovich, Lev Leviev e God Nisanov, entre outros. Estas figuras são todas nomeadas como tendo já obtido o passaporte

português e estando em risco de o perder.

Mas há mais: a CIP acusa o Estado português de ter desencadeado uma investigação judicial baseando-se em “acusações anónimas”, que

circularam na imprensa “para os amigos repórteres poderem levar a cabo a destruição da reputação da maior comunidade judaica portuguesa e do

bom nome dos seus líderes religiosos e seculares, dos empregados, do museólogo [do Museu do Holocausto] e até do porteiro” da Sinagoga do

Porto. Concretamente, a Comunidade judaica portuense alude a “episódios recentes” ocorridos durante a investigação policial, como

“assombamentos noturnos em escritórios de advogados”, nos quais terão roubados computadores e informação digital “que foi de imediato

partilhada por jornalistas de confiança”.

Da mesma forma, acusa o Estado português de invadir [hackear] as comunicações da comunidade judaica “por inteiro”, uma vez que os agentes

da Polícia Judiciária levaram os livros de atas da CIP, nos quais se encontra registada “a vida judaica” da organização, e consequentemente,

“todos os contactos e conversas com o mundo judaico nos últimos 10 anos, com as autoridades rabínicas, a Bnei Brith, ADL [Anti-Defamation

League], EJA [European Jewish Association], EJC [European Jewish Congress], CEJI [Jewish Contribution to an Inclusive Europe] , a Embaixada

de Israel, EUA, França, Suécia e dezenas de outros países”. De acordo com o texto, a 14 de julho a PJ revistou “durante horas” a casa do curador

do Museu do Holocausto, Hugo Vaz, em busca de uma pen drive. “Estes factos mostram um antissemitismo soviético direcionado contra a maior

comunidade judaica em Portugal, destruindo ao mesmo tempo Patrick Drahi e retirando a nacionalidade portuguesa a judeus ricos, evitando que

estes invistam em Portugal”, alega a CIP.
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Várias vezes citado no texto da CIP, o francês Patrick Drahi, nascido em Marrocos e dono do grupo Altice, obteve o passaporte português em

2016, e o seu processo de certificação enquanto descendente de judeus sefarditas esteve a cargo da Comunidade Israelita de Lisboa, que há já

vários meses, sabe o Expresso, o pôs à disposição das autoridades. Contactado por este jornal, através do seu assessor, até ao momento o

empresário não respondeu sobre se tem ou não conhecimento de que o seu nome está a ser usado pela CIP como exemplo da perseguição de

que esta alega ser alvo pelas autoridades policiais e do Estado português. Pela sua parte, o Ministério da Justiça também optou por não se

pronunciar.
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Frente Cívica quer suspender processos de naturalização pela lei dos sefarditas

A associação quer que sejam suspensos todos os processos de naturalização que estejam pendentes ao abrigo da lei que permite a atribuição da

nacionalidade portuguesa por descendência sefardita. “É cada vez mais evidente que a naturalização de Roman Abramovich não é um caso

isolado”, refere a Frente Cívica

A Associação Frente Cívica pediu à ministra da Justiça que suspenda todos os processos de naturalização pendentes ao abrigo da lei dos

sefarditas e urgência no inquérito interno às suspeitas de ilegalidades no Instituto de Registos e Notariado. Em comunicado, a associação informa

ter enviado uma carta, datada de quinta-feira, à ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, na qual pede que complete com urgência o

inquérito em curso e que, de imediato, faça um ponto de situação público sobre o andamento da investigação.

A Frente Cívica lembra que em janeiro foi anunciado o inquérito às suspeitas de irregularidades no Instituto dos Registos e Notariado (IRN), que

culminaram na atribuição da nacionalidade portuguesa ao oligarca russo Roman Abramovich. Na carta, a associação lamenta a demora na

conclusão do inquérito interno no IRN, “numa matéria em que o Estado português está objetivamente sob suspeita, junto da opinião pública e das

instâncias internacionais, de ter atuado de forma negligente – ou mesmo conivente – com a venda ilegal de passaportes de conveniência a um

cidadão russo atualmente alvo de sanções da União Europeia”.

“É cada vez mais evidente que a naturalização de Roman Abramovich não é um caso isolado e que um número indeterminado de outros

processos – potencialmente dezenas ou centenas levantam as mesmas dúvidas de lisura e legalidade, que estão aliás no centro de uma

investigação criminal em curso e que o Estado português tem a obrigação urgente de esclarecer, também no plano político e administrativo”, refere

a associação. A Frente Cívica pede igualmente “que sejam suspensos todos os processos de naturalização que estejam pendentes ao abrigo da

lei que permite a atribuição da nacionalidade portuguesa por descendência sefardita e que seja publicada uma lista dos cidadãos já naturalizados

ou requerentes da naturalização que correspondam à definição de Pessoas Politicamente Expostas”.

A associação pede ainda que o “Governo confirme a legalidade dos processos de naturalização de Abramovich e Andrei Rappoport ou que,

confirmando-se a ilegalidade desses processos, anule a atribuição da cidadania portuguesa aos dois oligarcas” A carta, assinada pelo presidente

da Frente Cívica, Paulo de Morais, e pelo vice-presidente João Paulo Batalha, surge na sequência de notícias que davam conta de que, além de

Roman Abramovich, também o oligarca russo Andrei Rappoport já terá obtido a nacionalidade portuguesa ao abrigo desta norma e que outros dois

oligarcas, Lev Leviev e God Nisanov, estarão a aguardar a decisão dos seus processos por parte do Governo português.
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Há mais um oligarca russo com nacionalidade portuguesa e outros dois esperam por passaporte

Abramovich não foi o único oligarca russo a procurar nacionalidade portuguesa , Andrei Rappoport, Lev Leviev e God Nisanov são outros

compatriotas que recorreram à lei dos sefarditas.

Dos três, Andrei Rappoport - um oligarca russo com ligações a Moscovo - já viaja, de acordo com o jornal “Público” , com passaporte português.

Todos foram certificados como judeus sefarditas pela Comunidade Israelita do Porto (CIP). Andrei Rappoport tornou-se cidadão português, por

naturalização, a 30 de dezembro de 2019 - ano e meio antes de Abramovich receber a nacionalidade portuguesa.

Já L ev Leviev e God Nisanov aguardam pela decisão do Ministério da Justiça . Lev Leviev é apelidado de “Rei dos Diamantes”, é próximo de

Vladimir Putin e é sócio da empresária angolana Isabel dos Santos. O outro oligarca, God Nisanov, é descrito pelo secretário de Estado norte-

americano Antony Blinken como "um dos homens mais ricos da Europa” e como sendo um “colaborador próximo de várias autoridades russas”.

Nisanov consta na lista de sanções dos Estados Unidos , decretadas no início de junho contra aliados do regime russo e foi vice-presidente do

Congresso Mundial Judaico (CMJ).
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Operação “Porta Aberta”: PJ faz novas buscas na Comunidade Judaica do Porto

Hugo Franco

Buscas decorreram pela segunda vez no prazo de quatro meses. Em causa a investigação ao processo de concessão de nacionalidade

portuguesa a Roman Abramovich. Comunidade Judaica do Porto garante ao Expresso que as buscas foram apenas feitas a gabinetes de

contabilidade que trabalham com a comunidade. “Na casa de um funcionário procurou-se uma pen secreta que não existia”

A Polícia Judiciária realizou buscas nas instalações da Comunidade Judaica do Porto (CIP). A informação foi avançada pela CNN e confirmada

pelo Expresso.

É a segunda vez que a Judiciária realiza buscas na Comunidade Judaica do Porto em quatro meses.

Os inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ estão a investigar o processo de atribuição de nacionalidade

portuguesa ao magnata russo Roman Abramovich.

Em comunicado, a PJ revela que as buscas realizaram-se em residências, escritórios de advogados e escritórios de contabilidade e contaram com

a intervenção de um juiz de instrução criminal e de uma procuradora do Ministério Público.

Ao Expresso, a CIP garante que foram apenas feitas buscas a gabinetes de contabilidade que trabalham com a comunidade. "Na casa de um

funcionário procurou-se uma pen secreta que não existia. Mais uma denúncia anónima em ação."

A 11 de março, o líder religioso desta comunidade do Porto, Daniel Litvak, foi detido mas ficou em liberdade com os passaportes retidos. Já o

advogado Francisco Almeida Garrett, dirigente da CIP, foi constituído arguido. Estão em causa crimes de corrupção, associação criminosa,

falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

A CIP certificou mais de 40 mil sefarditas entre 3 de fevereiro de 2015 e 30 de novembro de 2020, de acordo com dados a que o Expresso teve

acesso e que posteriormente analisou. O que dá uma média de 28 certificações por dia. Segundo uma fonte ligada ao processo, à CIP chegavam

todos os dias “ largas dezenas ” de pedidos de certificações.

Os dados do Ministério da Justiça e do Instituto de Registos e de Notariado revelam que num período um pouco mais dilatado (entre 1 de março

de 2015 e 31 de dezembro de 2021) Portugal atribuiu a cidadania portuguesa a 56.685 descendentes de judeus sefarditas. Os números não

especificam se os certificados foram pedidos à CIP ou à Comunidade Israelita de Lisboa. Mas pelos dados obtidos pelo Expresso é percetível que

mais de dois terços dos processos foram certificados no Porto

O elevado número de certificações passadas pelo Porto, bem como as suspeitas de doações generosas aos membros dirigentes desta

comunidade levaram a uma investigação da unidade anticorrupção da Polícia Judiciária e Departamento Central de Investigação e Ação Penal

(DCIAP). No centro deste inquérito está também o processo de certificação ao oligarca russo Roman Abramovich na CIP.

Ainda de acordo com dados obtidos pelo Expresso sobre as certificações realizadas pela CIP, das 41.445 certificações que tiveram luz verde,

quase 32 mil são de cidadãos israelitas. São 90 os países de onde são naturais esses novos portugueses . Isso inclui países como a Ucrânia,

Iémen, Cuba, Japão ou Nova Zelândia. Da Rússia (e ex-União Soviética) há 79 casos de cidadãos que se tornaram portugueses com base em

certificados emitidos pela CIP.
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Comunidade Israelita de Lisboa diz que acusações de "antissemitismo" e "terrorismo" da Comunidade do Porto são "contraproducentes"
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PJ faz novas buscas na Comunidade Judaica do Porto

Buscas decorrem pela segunda vez no prazo de quatro meses. Em causa a investigação ao processo de concessão de nacionalidade portuguesa

a Roman Abramovich

A Polícia Judiciária está a realizar buscas nas instalações da Comunidade Judaica do Porto (CIP). A informação foi avançada pela CNN.

É a segunda vez que a Judiciária realiza buscas na Comunidade Judaica do Porto em poucos meses.

Os inspetores da unidade anticorrupção da PJ estão a investigar o processo de atribuição de nacionalidade portuguesa ao magnata russo Roman

Abramovich.

A 11 de março, o líder religioso desta comunidade do Porto, Daniel Litvak, foi detido mas ficou em liberdade com os passaportes retidos. Já o

advogado Francisco Almeida Garrett, dirigente da CIP, foi constituído arguido. Estão em causa crimes de corrupção, associação criminosa,

falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

A CIP certificou mais de 40 mil sefarditas entre 3 de fevereiro de 2015 e 30 de novembro de 2020, de acordo com dados a que o Expresso teve

acesso e que posteriormente analisou. O que dá uma média de 28 certificações por dia. Segundo uma fonte ligada ao processo, à CIP chegavam

todos os dias “ largas dezenas ” de pedidos de certificações.

Os dados do Ministério da Justiça e do Instituto de Registos e de Notariado revelam que num período um pouco mais dilatado (entre 1 de março

de 2015 e 31 de dezembro de 2021) Portugal atribuiu a cidadania portuguesa a 56.685 descendentes de judeus sefarditas. Os números não

especificam se os certificados foram pedidos à CIP ou à Comunidade Israelita de Lisboa. Mas pelos dados obtidos pelo Expresso é percetível que

mais de dois terços dos processos foram certificados no Porto

O elevado número de certificações passadas pelo Porto, bem como as suspeitas de doações generosas aos membros dirigentes desta

comunidade levaram a uma investigação da unidade anticorrupção da Polícia Judiciária e Departamento Central de Investigação e Ação Penal

(DCIAP). No centro deste inquérito está também o processo de certificação ao oligarca russo Roman Abramovich na CIP.

Ainda de acordo com dados obtidos pelo Expresso sobre as certificações realizadas pela CIP, das 41.445 certificações que tiveram luz verde,

quase 32 mil são de cidadãos israelitas. São 90 os países de onde são naturais esses novos portugueses . Isso inclui países como a Ucrânia,

Iémen, Cuba, Japão ou Nova Zelândia. Da Rússia (e ex-União Soviética) há 79 casos de cidadãos que se tornaram portugueses com base em

certificados emitidos pela CIP.

Comunidade Israelita de Lisboa diz que acusações de "antissemitismo" e "terrorismo" da Comunidade do Porto são "contraproducentes"
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Comunidade Israelita de Lisboa aponta inconstitucionalidades a regulamento da nacionalidade

Em causa estão as normas que requerem a transmissão de propriedade por herança “mortis causa” e a existência de viagens regulares a Portugal

ao longo da vida como condição para preencher os requisitos de naturalização

Duas alterações introduzidas ao Regulamento da Nacionalidade Portuguesa relativas ao regime de naturalização de descendentes de judeus

sefarditas padecem de inconstitucionalidades, segundo os pareceres de constitucionalistas pedidos pela Comunidade Israelita de Lisboa (CIL).

De acordo com os pareceres, elaborados pelos constitucionalistas Armindo Saraiva Matias, da Universidade Autónoma de Lisboa, e Ricardo

Branco, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, estão em causa as normas que requerem a transmissão de propriedade por herança

“mortis causa” e a existência de viagens regulares a Portugal ao longo da vida como condição para preencher os requisitos de naturalização.

“A aquisição, perda e reaquisição da cidadania portuguesa integram a reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República.

Não pode, a pretexto da regulamentação da lei, proceder-se à sua alteração por simples decreto-lei, assim se subvertendo e violando a reserva. A

lei da nacionalidade pode ser regulamentada por decreto-lei, mas este deve cingir-se, tal como faria um regulamento, à concretização dos seus

aspetos técnicos”, refere o primeiro parecer.

Por sua vez, o segundo parecer salienta que a alínea d) do número 3 do artigo 24.º-A, onde constam as duas normas, “limita substantivamente a

possibilidade de naturalização” dos requerentes, “o que manifestamente não pode fazer, sob pena de inconstitucionalidade orgânica, porquanto a

disciplina da nacionalidade e das regras substantivas da sua atribuição compete, em exclusivo e integralmente, à Assembleia da República”.

Saraiva Matias diz ainda que o decreto-lei 26/2022 viola o princípio constitucional de proporcionalidade, ao impor a exigência de comprovativo “da

titularidade, transmitida ‘mortis causa', de direitos reais sobre imóveis sitos em Portugal, de outros direitos pessoais de gozo ou de participações

sociais em sociedades comerciais ou cooperativas sediadas em Portugal” e “de deslocações regulares ao longo da vida do requerente a Portugal”.

“No plano da regulamentação não pode admitir-se a imposição de exigências que, por excessivas, sejam impossíveis de cumprir, tornando o

regime inexequível. Isso colocaria aliás o legislador na cínica posição de prever um regime que, na aparência, corrige uma injustiça histórica, mas

que, na prática, por impossibilidade da sua aplicação, deixa tudo na mesma”, alega o constitucionalista, rotulando esta situação “uma exigência

excessiva e desrazoável”.

Ricardo Branco partilha da mesma visão e critica o que diz ser um tratamento diferenciado dos cidadãos estrangeiros apenas por descenderem de

judeus sefarditas, ao invocar que não é exigida a prova de viagens anteriores a Portugal nos restantes casos.

“Os princípios da universalidade e da igualdade no direito de aceder à cidadania portuguesa (…) obrigam a que o legislador ordinário, pressuposta

a existência dos demais requisitos, não trate diferentemente os cidadãos estrangeiros requerentes da nacionalidade portuguesa por naturalização”,

argumenta, sem deixar de realçar uma “discriminação em função da ascendência e das origens religiosas”.

Os pareceres foram solicitados pela CIL na sequência da publicação do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa no dia 18 de março, em Diário

da República, que regulamentou a Lei da Nacionalidade de 2020 e se traduziu em maiores restrições ao acesso à naturalização por parte de

pessoas descendentes de judeus sefarditas (que foram expulsos de Portugal por decreto régio há mais de 500 anos).

O processo ficou envolto em polémica após ser revelada no final de 2021 a obtenção da cidadania portuguesa pelo milionário russo Roman

Abramovich. O decreto-lei entrou em vigor no dia 15 de abril, mas o artigo referente à naturalização de descendentes de judeus sefarditas só vai

entrar em vigor “no primeiro dia do sexto mês seguinte ao da sua publicação”, ou seja, 01 de setembro de 2022. Entre 2015 e 2021, segundo
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dados do Instituto dos Registos e Notariado e do Ministério da Justiça enviados à Lusa, Portugal atribuiu a cidadania portuguesa a 56.685

descendentes de judeus sefarditas.
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Imóvel de Abramovich congelado

O Estado Português mantém congelada uma mansão na Quinta do Lago, avaliada em mais de 10 milhões de euros, por suspeitar que pertence ao

oligarca russo Roman Abramovich.

Declarações:

João Gomes Cravinho | Ministro dos Negócios Estrangeiros

Canal: SIC

Programa: Edição da Manhã

Horário: 06:20

Duração: 03:22
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Oligarcas há muitos e não são só russos. Parlamento Europeu quer saber como identificar o
património dos ricos

Elisabete Miranda

Porque não consegue a Europa aplicar sanções eficazes aos oligarcas russos? Deputados europeus ouviram especialistas e propostas. O

problema é geral: as autoridades têm poucos meios de saber quem esconde dinheiro, aonde

Nos últimos anos a Europa pôs em marcha um conjunto alargado de medidas para combater a evasão fiscal e a opacidade dos negócios mas a

guerra na Ucrânia expos o muito que ainda há por fazer. Com os oligarcas russos a conseguirem passar entre os pingos das sanções europeias,

com pouco património encontrado em seu nome, os deputados europeus querem saber como ir mais longe.

 No comité do Parlamento Europeu que se debruça sobre os temas fiscais, os deputados ouviram esta terça-feira três especialistas em fiscalidade

e em políticas económicas, para tentar afinar a mira. O que ouviram, em termos de diagnóstico, já é relativamente conhecido. A dificuldade está na

vontade política para definir mais instrumentos de ação e, depois disso, na sua eficácia.

 Continuam a existir na Europa (e no mundo) muitos instrumentos opacos, poucos fiscalizados, que permitem a quem tem dinheiro fugir do

controlo das autoridades (se assim quiser).

 Susana Peralta, professora na Universidade Nova de Lisboa, enumerou algumas situações em Portugal que considera encaixarem neste perfil: os

vistos gold, o regime de residentes não habituais ou o facto de sermos um paraíso fiscal para as criptomoedas. No caso particular nos vistos gold,

conhecem-se as estatísticas globais – e sabe-se que ao longo dos últimos anos 431 foram obtidos por cidadãos russos – mas não sabemos de

onde vem o dinheiro. “Não há due diligence ”, lamentou a economista, perante os deputados europeus.

 Aliás, Portugal, “juntamente com Malta, tem sido apontado sistematicamente como um dos países com piores práticas” em matéria de

transparência. O recente caso dos cidadãos russos são ilustrativos. “Os pedidos de vistos gold foram suspensos para cidadãos russos, mas não

houve uma auditoria aos anteriores aos 431“, apontou a professora da Universidade Nova de Lisboa.

 Richard Murphy, ativista da Tax Justice Network, outro dos especialistas convidados, diz que os vistos gold “apesar de terem muitos abusos”, não

são o principal problema no Reino Unido. Mais importante do que isso, são as regras da domiciliação fiscal, que permitem a não residentes, que

tenham estado fiscalmente registados durante pelo menos 15 anos, sejam considerados residentes fiscais, sem pagarem imposto sobre

rendimentos e mais valias obtidas no estrangeiro, nem imposto sucessório. “São residentes fiscais no Reino Unido mas não têm de declarar a

atividade offshore a nenhuma autoridade”, aponta Richard Murphy. Conclusão: o Reino Unido “dá aos oligarcas espaço para montarem as suas

operações offshore em qualquer lado”.

 O Reino Unido dá aos oligarcas espaço para montarem as suas operações offshore em qualquer lado, aponta Richard Murphy.

 Mesmo quando os países não têm instrumentos mais agressivos em termos de concorrência fiscal mais agressiva, os meios de fiscalização não

ajudam. Por muita troca de informações que haja – e nos últimos anos avançaram-se com alguns programas –as autoridades fiscais acabam por

divulgar muitos poucos resultados desses instrumentos. E, sem troca de informações, não é possível fazer uma adequada avaliação das políticas

públicas.

 Para os especialistas ouvidos esta tarde no Parlamento Europeu, é, por isso, urgente ir bem mais longe.
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 Uma das razões pelas quais as sanções aos oligarcas russos são pouco eficazes é porque os Estados Europeus não têm como saber quem

detém que ativos, em que jurisdições. A informação sobre a propriedade e riqueza está muito dispersa, nem sempre é acessível, o que levou

 Theresa Neef, Gabriel Zucman and Thomas Piketty a avançarem, em março, com a proposta de criação de um Registo Europeu de Ativos - uma

base de dados europeia que permitisse cruzar informação sobre a propriedade que é detida pelos indivíduos nos diferentes estados membro. A

ideia levantou várias reservas, entre as quais a sua grande complexidade, e não se espera que tenha pernas para andar, pelo menos a curto e

médio prazo. Mas, numa resposta à eurodeputada portuguesa Lídia Pereira, a investigadora reconheceu que nada é indispensável: continua a ser

possível ir mais longe, com os instrumentos já existentes, aperfeiçoando-os.

 Um exemplo é a identificação das pessoas que estão por trás das complexas construções de sociedades em cascata ou que se escondem na

sombra dos testas de ferro. As diretivas de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo têm vindo a ser

sucessivamente atualizadas , e obrigaram os Estados a criarem bases de dados – por cá criou-se o chamado registo central do beneficiário efetivo

(RCBE) – mas, para os especialistas, é muito insuficiente.

 Porque nem todos os ativos estão abrangidos (o imobiliário, por exemplo, fica de fora), porque só se exige que seja identificado quem controla

mais de 25% da estrutura, o que é demasiado alto, e porque nalguns países as autoridades só exigem a identificação do beneficiário último – e

não do efetivo. A isto acresce o facto de a informação nem sempre estar disponível nem ser acessível e o facto de ser insuficiente, porque só

aparecem nomes dos beneficiários finais, deixando pelo caminho as empresas que estão na cadeia de participações, enumerou Theresa Neff.

 Consultores Fiscais, advogados, contabilistas: mais regulação e mão mais pesada

 Outro caso em que a Europa já avançou nos últimos anos, foi na chamada DAC VI, uma diretiva que obriga os intermediários financeiros a

divulgarem esquemas de planeamento fiscal agressivo. Mas não chega. Não chega porque não se conhecem os resultados destas ações, porque

as autoridades tributárias não os divulgam, e não chegam porque as obrigações devem ser alargadas.

 Richard Murphy considera que advogados, contabilistas, consultores e os banqueiros, os agentes à volta dos quais gravita o planeamento fiscal,

deviam ser obrigados a enviar anualmente mais informações sobre os negócios dos seus clientes às autoridades. Este “ third party reporting ”

dotaria as administrações fiscais de mais informações, e permitir-lhes-ia cruzar dados com os que os contribuintes comunicam. Em cima disto, é

ainda preciso reforçar a regulação sobre esses profissionais, “e, se preciso, tirar as licenças a estes profissionais“, defende.

 Em cima disto, é preciso que os Estados invistam nas suas autoridades tributárias, porque algumas delas estão muito depauperadas, garante

Richard Murphy. E faz falta uma mudança cultural. Nas suas ações inspetivas, as autoridades fiscais focam-se “no doméstico, não no universal”,

diz o ativista. “Temos de mudar o foco”.
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Economistas pedem ao G20 registo mundial de bens para visar oligarcas russos

Carta publicada no diário britânico The Guardian e dirigida aos líderes do G20 é assinada, entre outros, por Thomas Piketty, Gabriel Zucman e

Joseph Stiglitz

Vários economistas, incluindo o francês Thomas Piketty e o norte-americano Joseph Stiglitz, exortaram o G20 a criarem um registo global de bens

para melhor visar as fortunas escondidas dos oligarcas russos.

  "O caso dos oligarcas russos fala por si" na ocultação de fortunas dentro de estruturas opacas, dizem os economistas, numa carta publicada hoje

no diário britânico The Guardian e dirigida aos líderes do G20.

  Os oligarcas russos detêm "pelo menos um trilião de dólares de riqueza no estrangeiro", segundo estimativas incluídas na carta, assinada pelos

franceses Thomas Piketty e Gabriel Zucman, bem como pelo prémio Nobel norte-americano Joseph Stiglitz, todos membros da Comissão

Independente para a Reforma Fiscal das Empresas Internacionais, um grupo de reflexão.

  Estas fortunas estão frequentemente escondidas "em empresas offshore cujos verdadeiros proprietários são difíceis de determinar", continuam,

acrescentando que "é precisamente este muro de opacidade que os esforços dos países para os castigar estão agora a enfrentar".

  Várias grandes fortunas russas foram alvo de sanções ocidentais após a invasão russa da Ucrânia, incluindo o presidente do clube de futebol do

Chelsea, Roman Abramovich, e Igor Setchine, o dono de uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, a Rosneft.

  Para ir mais longe, a comissão formada pelos economistas apela ao estabelecimento de um registo global de bens, "ligando todos os tipos de

bens, empresas e outras estruturas legais não ao seu proprietário legal, que muitas vezes é apenas uma fachada, mas ao proprietário beneficiário,

a pessoa que efetivamente os possui".

  A carta defende a criação de uma rede que ligue todos os registos nacionais de bens já existentes, para tornar as sanções internacionais e a luta

contra a evasão fiscal mais eficaz a nível mundial. Os registos incluiriam desde contas bancárias, a ativos imobiliários e de criptomoedas, bem

como de obras de arte.

  Seguindo o exemplo de uma medida proposta em dezembro pelo Laboratório Mundial da Desigualdade, que depende da Escola de Economia de

Paris, os signatários propõem que os Estados recolham esta informação a nível nacional e depois estendam gradualmente a cooperação ao nível

regional e global.

  "Ainda há muito a fazer para reformar um sistema financeiro internacional deficiente que atualmente favorece os ricos que fogem aos impostos",

escrevem, reconhecendo no entanto alguns progressos feitos nos últimos anos.

  A publicação da carta vem antes da Cimeira de Finanças do G20, agendada para quarta-feira, e que vai reunir os países mais ricos do mundo.

  A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a

probabilidade de o número real ser muito maior.

  A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos.

  A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o
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reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.
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José Ruah em entrevista à SIC: “Se há uma dúvida não há certificado”

Ana Filipa Nunes, Nuno Fróis, Tiago Martins

A primeira entrevista da Comunidade Israelita de Lisboa desde que foi publicamente conhecida a obtenção da cidadania de Romana Abramovich.

A nova regulamentação da lei da nacionalidade para descendentes sefarditas vai entrar em vigor.

No entanto, há duas normas que suscitam dúvidas na Comunidade Israelita de Lisboa e que estão a ser analisadas por consultores em direito

administrativo e constitucional da CIL. A herança de propriedades e as viagens e visitas a Portugal. A Comunidade de Lisboa já solicitou uma

audiência com a nova Ministra da Justiça e aguarda uma resposta.

Esta é a primeira entrevista da Comunidade Israelita de Lisboa desde que foi publicamente conhecida a obtenção da cidadania de Roman

Abramovich.

José Ruah lembra que o Estado Português atribuiu uma competência às comunidades. Uma competência que deve ser respeitada e honrada.

Relativamente aos possíveis resultados da investigação que decorre no Ministério Público, o vice-presidente da CIL é claro: “pune-se quem

incumbiu e deixe-se seguir com quem cumpriu”.

  Ficha técnica:

  Jornalista: Ana Filipa Nunes

  Repórter de Imagem: Nuno Fróis

  Editor de Imagem: Tiago Martins
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Nacionalidade portuguesa de Roman Abramovich: Investigação SIC no Jornal da Noite

Ana Filipa Nunes, Nuno Fróis, Tiago Martins

Sociedade Judaica de Genealogia de Hamburgo desconhece ligação sefardita de Abramovich.

  Roman Abramovich obteve a cidadania europeia através de Portugal, pela lei da nacionalidade para descendentes sefardita. O Ministério do

Interior da Lituânia confirmou à SIC que o multimilionário não é cidadão lituano.

  Diversos Rabinos testemunharam que a ligação de Abramovich passa pela Nação Portuguesa de Hamburgo, mas na Alemanha, ninguém

conhece o oligarca como sefardita.

  Jurgen Sielemann, o fundador e responsável pela Sociedade Judaica de Genealogia de Hamburgo, ficou surpreendido com a questão da equipa

de reportagem da SIC, e garantiu que nunca ouviu falar de uma ligação do oligarca com a comunidade sefardita de Hamburgo.

  A Nação Portuguesa de Hamburgo está devidamente documentada em hebraico e em português.

  Os nomes das famílias estão facilmente identificados e servem para comprovar as respetivas ascendências. No entanto, os documentos

apresentados por Roman Abramovich são baseados em testemunhos de rabinos. “Do meu ponto de vista e fazendo o exercício de análise do que

lá está, não me parece que tenha as mínimas provas de que tem origem sefardita”, considera a historiadora e especialista em genealogia Florbela

Frade.

  A Comunidade Israelita de Lisboa, não comenta o caso, mas afirma que é necessário documentação de suporte à ligação geracional, em todas

as gerações, para obter a ascendência.

  “No caso de dúvida não há dúvida. Se há uma dúvida não há certificado”, afirma José Ruah, vice-presidente da Comunidade Israelita de Lisboa.

  Já a Comunidade Israelita do Porto defende que, em regra, os judeus sefarditas nunca têm documentos genealógicos. A CIP acrescenta também

que Abramovich tem direito à nacionalidade lituana.

  No entanto, o Ministério do Interior da Lituânia, confirmou à SIC, que Roman Abramovich não tem cidadania Lituana. Abramovich só obteve a

cidadania europeia através de Portugal, pela lei da nacionalidade para descendentes sefarditas, certificada pela Comunidade Israelita do Porto.
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Quem são os judeus sefarditas e porque podem pedir nacionalidade portuguesa?

Filipa Traqueia

Em 2021, Roman Abramovich passou a ter nacionalidade portuguesa por ser judeu sefardita. Conheça a história desta comunidade que fez de

Portugal a sua casa durante séculos.

O termo sefarditas ganhou notoriedade com a polémica sobre a atribuição de nacionalidade portuguesa ao oligarca russo Roman Abramovich . Em

2021, o multimilionário passou a ser luso-russo ao abrigo de uma lei que permite aos descendentes de sefarditas pedir nacionalidade portuguesa.

Quem são os judeus sefarditas?

  A definição pode ser simples, mas a história é complexa. Um sefardita é um descendente da comunidade de judeus que vivia na Península

Ibérica , que em hebreu se diz “Sefarad”. Falam um dialeto chamado Ladino – que resulta da mistura de hebreu, português e espanhol arcaicos,

árabe, entre outras línguas– e mantêm tradições ligadas aos países onde viviam.

  Estas comunidades prosperaram em Portugal e Espanha durante vários séculos , até terem sido expulsas nos séculos XIV e XV. Os seus

descendentes estão espalhados por vários pontos do mundo. Muitos continuam a considerar a Península Ibérica como a sua terra

  O mais antigo registo de presença de judeus na Península Ibérica data do século III , uma altura em que o império romano dominava a maior

parte da Europa e norte de África. Com a queda de Roma, os judeus ficaram à mercê dos visigodos que, dependendo do líderes, ora perseguiam

ora protegiam as comunidades. Com a chegada dos árabes passou a haver uma maior prosperidade para os sefarditas , uma vez que os califas

peninsulares protegiam-nos e atribuíam-lhes cargos importantes.

  A prosperidade manteve-se no território que entretanto foi decretado como Portugal . O conhecimento dos judeus foi útil aos primeiros Reis

portugueses, que queriam conquistar as cidades dominadas pelos mouros. Também na era dos descobrimentos, esta comunidade destacou-se

pelo domínio da ciência e da matemática

  A p az terminou em 1492 , quando os Rei Fernando II de Aragão e a Rainha Isabel de Castela – conhecidos como os Reis Católicos –

decretaram a expulsão dos judeus de Espanha . Inicialmente, procuraram refúgio em Portugal, no entanto, poucos anos depois, o Rei D. Manuel,

instado pelo acordo feito aquando do casamento com a princesa Isabel de Espanha, acabou por também decretar a proibição do judaísmo em

território português . As comunidades tinham duas opções: ou se convertiam ao cristianismo ou abandonavam o país – a maioria optou por deixar

Portugal.

  Os que optaram por ficar, decidiram aceitar a conversão, mas, em segredo, mantinham as suas tradições, crenças e práticas religiosas. A tensão

entre os cristãos-novos e os cristãos – baseada na desconfiança –tornou-se mais intensa num país onde o antissemitismo não tinha grande

expressão. Esta situação acabou por culminar no Massacre de Lisboa, em 1506

  A comunidade cristã celebrava as Pascoela – nome dado ao domingo depois da Páscoa – quando foi vista luz estranha que iluminava o crucifixo

do Convento de São Domingos. A comunidade exaltou por estar perante uma luz milagrosa, até que um alegado cristão-novo terá dito que essa

luz era apenas um reflexo de uma candeia . Essa afirmação causou revolta entre os católicos que o agrediram e pregaram a uma cruz. A situação

causou revolta da população contra os cristãos-novos e, nos três dias seguintes, mais de quatro mil pessoas foram mortas

  Os sefarditas que se recusaram a converter à religião católica acabaram por ser mortos na fogueira , principalmente as mulheres que eram

responsáveis pela educação das crianças na fé judaica. A inquisição perseguia e julgava os hereges. Em 1989, Mário Soares, antigo Presidente
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da República, pediu desculpa “em nome de Portugal” às vítimas desta perseguição ; em 2004, o Papa João Paulo II pediu também desculpa pelos

julgamentos da inquisição.

  Apesar de D. Manuel ter dado apenas duas hipóteses, houve que seguisse por uma terceira via: um conjunto de judeus decidiu isolar-se

completamente e, assim, manter as suas tradições e vivências inalteradas. A esta comunidade foi dado o nome de “ marranos ” – numa alusão à

proibição de comer carne de porco. A cidade de Belmonte foi um dos locais escolhidos por este grupo de judeus . Durante séculos, a comunidade

manteve-se em segredo e só na década de 1970 é que reconheceram perante Israel a sua religião.

  A proibição de judeus na Península Ibérica fez com que os sefarditas estejam espalhados pelo mundo . São descendentes dos que fugiram para

o norte de África, para o antigo império Otomano (atualmente a região da Turquia), ou dos que preferiram ir para Amesterdão ou para a América.

Séculos depois, continuam a manter a ligação a Portugal e Espanha que lhes foi transmitida . Muitos guardam até as chaves das casas que

habitavam antes da expulsão.
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Abramovich financia organização russa que o certificou como sefardita português

Roman Abramovich financia a organização russa que o certifica como sefardita português.

A naturalização do empresário tem levantando suspeitas: o documento fundamental para o processo – e que foi divulgado em vários sites nos

últimos dias – é assinado por um amigo de longa data do multimilionário.

  O jornal Público avança que Abramovich é um elemento chave na gestão financeira da organização que o certificou como descendente de

sefarditas portugueses. O dono do Chelsea lidera o conselho de administração da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia.

  Foi através dessa poderosa organização judaica que Abramovich estreitou laços com o presidente Alexader Boroda – o rabino que atestou as

ligações do empresário a Portugal.

  O documento foi divulgado na internet nos últimos dias. Boroda diz que Abramovich preserva os rituais sefarditas, o estilo de vida, tradições e

costumes alimentares, bem como o sentimento de ligação ao país.

  Os laços estreitos com o rabino que certificou a ascendência sefardita e as avultadas doações que Abramovich fez às comunidades judaicas

questionam, mais uma vez, a transparência do processo de naturalização do empresário.

  O multimilionário é cidadão português desde abril de 2021, ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita.
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Comunidade judaica do Porto certificou mais de 40 mil sefarditas em 5 anos. Número elevado
levantou suspeitas à PJ

Micael Pereira, Hugo Franco, Luciana Leiderfarb

Todos os dias chegavam largas dezenas de pedidos à comunidade do Porto agora investigada pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção,

associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Certificação ao russo Roman Abramovich deixou as autoridades

portuguesas em alerta

  A Comunidade Israelita do Porto (CIP) certificou mais de 40 mil sefarditas entre 3 de fevereiro de 2015 e 30 de novembro de 2020, de acordo

com dados a que o Expresso teve acesso e que posteriormente os analisou. O que dá uma média de 28 certificações por dia. Segundo uma fonte

ligada ao processo, à CIP chegavam todos os dias “ largas dezenas ” de pedidos de certificações.

  Os dados do Ministério da Justiça e do Instituto de Registos e de Notariado revelam que num período um pouco mais dilatado (entre 1 de março

de 2015 e 31 de dezembro de 2021) Portugal atribuiu a cidadania portuguesa a 56.685 descendentes de judeus sefarditas. Os números não

especificam se os certificados foram pedidos à CIP ou à Comunidade Israelita de Lisboa. Mas pelos dados obtidos pelo Expresso é percetível que

mais de dois terços dos processos foram certificados no Porto.

  O elevado número de certificações passadas pelo Porto, bem como as suspeitas de doações generosas aos membros dirigentes desta

comunidade levaram a uma investigação da unidade anti-corrupção da Polícia Judiciária e Departamento Central de Investigação e Ação Penal

(DCIAP). No centro deste inquérito está também o processo de certificação ao oligarca russo Roman Abramovich na CIP.

  A 11 de março, o líder religioso desta comunidade do Porto, Daniel Litvak, e o advogado Francisco Almeida Garrett, dirigente da CIP, foram

detidos, ambos indiciados por crimes de corrupção, associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Ambos

encontra-se em liberdade.

  Ainda de acordo com dados obtidos pelo Expresso sobre as certificações realizadas pela CIP, das 41.445 certificações que tiveram luz verde,

quase 32 mil são de cidadãos israelitas. São 90 os países de onde são naturais esses novos portugueses . Isso inclui países como a Ucrânia, o

Iémen, Cuba, o Japão ou a Nova Zelândia. Da Rússia (e ex-União Soviética) há 79 casos de cidadãos que se tornaram portugueses com base em

certificados emitidos pela CIP.

  Rabino russo amigo de Putin

  Tal como o Expresso avançou no domingo , o rabino Alexander Boroda, presidente da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, foi o

responsável por assinar os documentos de certificação de Roman Abramovich que garantem comprovar que o oligarca russo descende de judeus

sefarditas.

  São conhecidas as ligações próximas entre este rabino e Vladimir Putin. No início da invasão russa à Ucrânia, Boroda manifestou à agência

russa Interfax “perplexidade pelo facto de o neonazismo se estar a afirmar ativamente num país como a Ucrânia”. Disse ainda ser “difícil

compreender que na Ucrânia, onde existe uma comunidade judaica bastante grande e amplamente próspera, haja a glorificação dos criminosos

responsáveis pela morte dos antepassados desses judeus”. E acusou a Ucrânia de se ter oposto a uma resolução na ONU “sobre o combate à

glorificação do nazismo e do neonazismo”.

  Segundo o jornal israelita "The Jerusalem Post", Boroda é considerado o segundo judeu mais influente na Rússia e na comunidade judaica
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daquele país, trabalhando lado a lado com o rabino chefe Berel Lazar. Ambos são membros da Chabad, uma das maiores organizações judaicas

do mundo (existe também em Portugal, sedeada em Cascais) , e são considerados "confidentes de Putin". A maioria dos rabinos e líderes russos

têm estado excecionalmente calados durante a atual guerra com a Ucrânia, pelo que a declaração de Boroda é tida entre a própria comunidade

judaica como "fora do comum".
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Caso dos sefarditas. Rabino confidente de Putin foi responsável por assinar os documentos de
certificação de Roman Abramovich

Luciana Leiderfarb, Hugo Franco

Processo de nacionalidade de Roman Abramovich deu origem a buscas da PJ no Porto

Rabino Alexander Boroda, presidente da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, é tido como muito próximo do líder russo. Investigação

em Portugal da Polícia Judiciária incide sobre o líder religioso da Comunidade Judaica do Porto, Daniel Litvak, e sobre o processo de certificação

sefardita atribuída ao oligarca russo Roman Abramovich

  O rabino Alexander Boroda, presidente da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, foi o responsável por assinar os documentos de

certificação de Roman Abramovich que garantem comprovar que o oligarca russo tem descendência de judeus sefarditas.

  De acordo a documentos a que o Expresso teve acesso, o rabino confirmou que Abramovich "preserva uma ligação sentimental com Portugal", é

"membro da comunidade sefardita", "tem ascendência portuguesa", e é "um judeu português sefardita"

  Estes documentos constituem, alegadamente, as provas que terão levado a Comunidade Judaica do Porto a certificar como verdadeiro o

sefardismo do oligarca russo, que adquiriu a nacionalidade portuguesa em 2020 graças a essa possibilidade dada pela lei.

  Apesar das garantias dadas pelo rabino russo Boroda, nestes documentos consultados pelo Expresso não há evidências a comprovar que

Abramovich é de facto sefardita. E o único documento em que alegam provar que o oligarca russo não fez mais pagamentos é uma cópia de uma

transferência bancária.

  São conhecidas as ligações próximas entre o rabino e Vladimir Putin. No início da invasão russa à Ucrânia, Boroda manifestou à agência russa

Interfax "perplexidade pelo facto de o neonazismo se estar a afirmar ativamente num país como a Ucrânia". Disse ainda ser "difícil compreender

que na Ucrânia, onde existe uma comunidade judaica bastante grande e amplamente próspera, haja a glorificação dos criminosos responsáveis

pela morte dos antepassados desses judeus". E acusou a Ucrânia de se ter oposto a uma resolução na ONU "sobre o combate à glorificação do

nazismo e do neonazismo".

  Segundo o jornal israelita "The Jerusalem Post", Boroda é considerado o segundo judeu mais influente na Rússia e na comunidade judaica

daquele país, trabalhando lado a lado com o rabino chefe Berel Lazar. Ambos são membros da Chabad, uma das maiores organizações judaicas

do mundo , e são considerados "confidentes de Putin". A maioria dos rabinos e líderes russos têm estado excecionalmente calados durante a atual

guerra com a Ucrânia, pelo que a declaração de Boroda é tida entre a própria comunidade judaica como "fora do comum".

  À SIC, o rabino afirmou que conhece a família de Roman Abramovich há quase 30 anos. “Tenho ligações com os seus tios, com quem falei sobre

as tradições familiares e vi a árvore genealógica. As ligações são por Hamburgo e as raízes da avó e do avô são da Lituânia. Existem tradições

muito similares às dos judeus portugueses.”

  Documentos e falta de provas

  Num dos documentos, o rabino espanhol Baruch Garzón alega ter comprovado não só que Abramovich é “um apelido de origem sefardita”, como

os costumes sefarditas foram “praticadas desde a infância” do russo, quem demonstra “um apego digno de elogio à memória dos seus

antepassados sefarditas”.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9e08c5c2-42e8-45f5-b7f1-0c3113d18117?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9e08c5c2-42e8-45f5-b7f1-0c3113d18117?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


Expresso
03.04.2022

46

  Mas um dos documentos mais relevantes é aquele que está assinado e manuscrito pelo próprio rabino Daniel Litvak. Nele, o rabino-chefe da

Comunidade Judaica do Porto diz claramente que Roman Abramovich "tem origem sefardita atestada pelo Grande Rabinato Russo e por uma das

autoridades judias mais importantes, por presença de apelidos do lado paterno e de apelidos sefarditas."

  Não adianta qualquer prova que ateste essas afirmações, apenas repete que o russo “tem memória familiar atestada por Rabi Lazar” - referindo-

se a Berel Lazar, o rabino-chefe da Rússia e também amigo pessoal de Vladimir Putin. Litvak adianta que uma das razões para não duvidar de

Abramovich é o facto de este não ter interesse material na nacionalidade portuguesa: “Os seus avós viviam na Lituânia. A Lituânia faz parte da

União Europeia, corresponde-lhe a nacionalidade lituana, que não quis receber para proteger a privacidade dos filhos.”

  A leitura destes documentos, que foram colocados de forma anónima na Internet, comprova que são favoráveis aos argumentos já apresentados

pela Comunidade Judaica do Porto para justificar a certificação de Abramovich. Os autores chegam a acusar de antissemitismo quem duvidar da

origem sefardita do oligarca russo. "Todas as investigações são uma perda de tempo e dinheiro para o Estado e estão fundamentadas em

acusações anónimas lançadas contra a comunidade judaica do Porto. Independentemente das pessoas gostarem ou não da lei que concede

nacionalidade portuguesa para os descendentes de judeus sefarditas de origem portuguesa, a Comunidade Judaica do Porto foi acusada dos

mesmos mitos anti-semitas milenares que levou a pogroms, à inquisição e à shoah", pode ler-se num dos documentos.

  Investigação em Portugal por causa de certificação de Abramovich

  A investigação da Polícia Judiciária à Comunidade Judaica do Porto levou à detenção a 11 de março do líder religioso daquela comunidade,

Daniel Litvak - que responsável pela certificação dos requerentes no Porto - e do advogado Almeida Garrett, ambos indiciados por crimes de

corrupção, associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

  A PJ suspeita que tenham desviado parte dos 35 milhões de euros que a comunidade recebeu em doações desde que entrou em vigor a lei dos

sefarditas e permite a naturalização de quem consiga provar que é descendente de judeus expulsos de Portugal pelo rei D. Manuel I em 1496.

  A Comunidade Judaica do Porto já referiu que as buscas policiais ocorreram na sequência de “denúncias anónimas” e que vai rebater

“documentadamente ponto a ponto” os supostos crimes. “Não há desvio de fundos a favor de quem quer que seja”, asseguram os porta-vozes.

  O processo de naturalização pela Comunidade Judaica do Porto que esteve na origem das buscas da PJ, e que já era investigado pelo Ministério

Público desde 19 de janeiro, foi o do oligarca russo Roman Abramovich, certificado pelo rabinato do Porto a 16 de julho de 2020. A comunidade

defende-se e garante ter recebido apenas 250 euros “e nada mais” com a naturalização do dono do Chelsea, verba “que ninguém conseguirá

refutar”.
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Abramovich conseguiu passaporte português aparentemente sem qualquer ligação à comunidade
sefardita

Roman Abramovich conseguiu o passaporte português aparentemente sem qualquer ligação à comunidade sefardita. A SIC teve acesso aos

documentos da certificação, assinados pelo rabino russo Alexandre Boroda, um líder religioso com ligações próximas a Vladimir Putin. O rabino

explicou, em exclusivo à SIC, porque considerou Abramovich descendente sefardita com ligações a Portugal.
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Um iate de 100 metros só dá chatices

Luís Pedro Nunes

Ser rei em águas internacionais é uma ideia tentadora. Pode ser um engano. Vejam os oligarcas que estão à nora

É difícil saber o que se passa dentro destes iates, dado que as tripulações assinavam declarações de mordaça — e trair um oligarca russo não era

inteligente. Pode ser que agora se lance alguma luz. Afinal, muitos destes tripulantes eram ucranianos e alguns até terão tentando afundar

algumas destas embarcações num ato de combate contra a nação que está a tentar ocupar o seu país. Desta guerra já ficou patente o grau de

riqueza e ostentação desta elite que se criou à volta de Vladimir Putin — de como Boris Johnson, que agora é o paladino anti-Rússia, ofereceu

Londres aos oligarcas e ao seu dinheiro sujo quando esteve à frente da cidade. Algumas das histórias conhecidas do que se passava dentro dos

superiates são exatamente iguais ao que se podia esperar. Trata-se de um mundo sórdido e criminoso, onde em águas internacionais tudo pode

acontecer: um membro feminino da tripulação (escolhidas a dedo para não destoar do interior) violada em alto mar terá por lei marítima de

apresentar queixa numa esquadra da bandeira em que está registado o iate. Ora, normalmente, são paraísos fiscais tipo Ilhas Granadinas, no

Caribe. Basta pensar nas possibilidades.

  Uma das coisas que ficou patente — e não era — é que um superiate é algo oposto ao que supostamente teria sido a ideia que levou a comprar

um: a sua capacidade para desaparecer nos oceanos e ficar numa zona inimputável. Aliás, muitos deles terão adquirido um convencidos de que

estavam a adquirir um pequeno reino independente; se os seus filhotes provocassem devastação algures, bastava zarpar e nada aconteceria. Em

águas internacionais um oligarca tinha ali, finalmente, o seu pedaço de existência em que ninguém estava acima dele. Nem Putin.

  Há detalhes a ter em conta. Para poder estar algum tempo em alto-mar, este tipo de iates costumam levar duas embarcações sombra para

garantir autonomia. Uma é para combustível e outro tipo de provisões. Outra é um “iate sombra” que é suposto levar convidados de segundo plano

que basicamente podem ser entertainers , prostitutas ou um reforço do pequeno exército que a primeira embarcação já leva, dado o perigo de

ataques de piratas. O do nosso compatriota Abramovich, no seu primeiro iate, o “Eclipse”, até de lança-mísseis dispõe, além de os vidros serem

todos antibala, nos 162,5 metros de comprimento, de dois heliportos e um minissubmarino. Cena de vilão de 007. O “Solaris” também está

resguardado na Turquia, onde não há sanções. Tem apenas 140 metros.

  Há quem diga que este tipo de sanções não leva a lado nenhum e nada impede que dentro de meses estes iates voltem aos donos quando for

assinado um qualquer acordo de paz. Há quem lhe chame “Shadenfreude marítima” — um pouco de “prazer com a desgraça alheia” para deleite

da internet. Tendo em conta o modo como a maioria destes homens enriqueceu, e se exibiu despudoradamente na vida e ao mundo como

inimputáveis, como têm apoiado o seu líder, guru e financiador que está a cometer abomináveis crimes de guerra, há dúvidas que aliviá-los deste

encargo mensal é um ato mínimo de decência?
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Polémica com lei da nacionalidade: deputado do PS nega pressões a Constança Urbano de
Sousa

As declarações de Pedro Delgado Alves após a ex-ministra ter denunciado pressões quando tentou mudar lei

Constança Urbano de Sousa, antiga ministra e deputada do PS, denunciou que foi alvo de fortes pressões quando tentou mudar a lei da

nacionalidade portuguesa, dentro da família socialista. A mudança que propunha teria evitado a naturalização de milhares de estrangeiros, como é

o caso do oligarca russo Roman Abramovich. O deputado Pedro Delgado Alves negou que tenha havido “pressões”. O socialista alegou que

funcionou a democracia e a prova foi a revisão da lei, melhorada, há duas semanas.
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A história de Roman Abramovich, o oligarca russo que nasceu num berço humilde

O homem tímido que ficou órfão aos três anos e se tornou mundialmente famoso ao comprar o Chelsea. Quem é (e foi) Roman Abramovich, um

dos oligarcas próximos do Presidente russo.

Nos dias de hoje é conhecido em todo o mundo por ser um dos oligarcas russos alvo de sanções devido à proximidade com o Presidente Vladimir

Putin, mas nem sempre a vida de Roman Abramovich foi de luxo. Órfão desde os três anos, o ex-dono do Chelsea foi criado num seio familiar

onde o dinheiro era escasso.

  Apesar de ser milionário é discreto, algo tímido até. Em 2003, quando comprou o Chelsea disse, citado pela BBC: “As pessoas vão focar-se em

mim durante uns dias, mas depois vão esquecer quem sou. E eu gosto disso”. Mas desde a invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro deste ano

voltou a ser notícia, desde logo no Reino Unido.

  O Governo britânico decidiu inclui-lo na lista de oligarcas russos alvo de sanções e congelou os seus ativos no país, incluindo residências, obras

de arte e o Chelsea FC, além de o ter proibido de entrar no país. As ligações próximas a Vladimir Putin afetaram a sua reputação para o bem e

para o mal, em particular mais recentemente. Mas o percurso de vida de Abramovich nem sempre foi de ostentação e luxo.

  Aos três anos ficou órfão

  Roman Arkadyevich Abramovich nasceu em 1966 em Saratov, uma localidade a algumas centenas de quilómetros da fronteira com a Ucrânia. A

mãe Irina morreu de envenenamento quando Abramovich tinha apenas um ano e o pai morreu dois anos depois num acidente de trabalho. Foi, por

isso, criado por parentes em Komi, bastante longe da sua cidade natal e num lar onde o dinheiro era escasso e as temperaturas muito baixas no

inverno.

  Ainda assim, não encara a sua infância como difícil. Numa entrevista sobre a sua vida pessoal cedida ao The Guardian, e citada pela BBC,

Abramovich refere que: “A minha infância não foi má. Na infância não podemos comparar as coisas: uma criança come uma cenoura e outra come

um doce, e para ambas tem um sabor bom. Quando somos crianças não fazemos distinção”.

  Aos 16 anos deixou a escola e ainda durante a sua passagem pelo Exército Vermelho, trabalhou como mecânico e vendeu brinquedos em

Moscovo. Com a chegada ao poder de Boris Yeltsin e o início de um período desregulado de privatizações, Abramovich dedicou-se ao ramo dos

perfumes e desodorizantes, tendo começado a acumular a sua riqueza.

  O fim da União Soviética abriu-lhe outras oportunidades e, com apenas 20 e poucos anos, deu-se outro golpe de sorte: em 1995 adquiriu em

parceria com o oligarca Boris Berezovsky a petrolífera Sibneft, uma das maiores produtoras de petróleo da Rússia e do mundo, por pouco mais de

176 milhões de euros.

  Ainda, na década de 90, envolveu-se nas chamadas “guerras do alumínio”, onde oligarcas que acumularam as fortunas com o colapso da União

Soviética, lutaram pelo controlo dessa indústria. “[Nessa altura], a cada três alguém era assassinado”, revelou Abramovich em 2011, sendo um dos

que acumulou milhões durante esse período através da Rusal, que ainda hoje é a segunda maior empresa mundial do setor.

  Ligações à política russa

  Aliado do Presidente Boris Yeltsin e um dos protagonistas políticos em Moscovo no pós-União Soviética, chegou inclusivamente a ter um

apartamento do Kremlin. Em 1999, quando Yeltsin renunciou, Abramovich apoiou o avanço do primeiro-ministro e ex-espião do KGB, Vladimir
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Putin.

  Ao contrário de outros políticos que foram presos ou exilados, em 2000, Abramovich foi eleito governador da região carenciada de Chukotka,

onde investiu o seu próprio dinheiro em serviços sociais e conquistou popularidade. Durante os oito anos em que esteve no cargo investiu perto de

mil milhões de euros na região, a que se somaram mais de dois mil milhões em doações nos anos seguintes.

  A entrada no futebol

  Para surpresa de muitos, em 2003 deu o passo que o tornou mundialmente conhecido: comprou o Chelsea, um dos maiores clubes britânicos. “A

minha filosofia é pôr equipas profissionais no terreno”, disse à data ao Financial Times.

  “Em Chukotka, tenho equipas profissionais no terreno e vou fazê-lo aqui também”, acrescentou. Na altura, recorde-se, contratou para gerir o

plantel principal do clube o português José Mourinho. No seu percurso no Chelsea, Abramovich conquistou por cinco vezes a Premier League,

duas vezes a Liga dos campeões e cinco vezes a Taça de Inglaterra.

  Desde então, o dinheiro do oligarca russo invadiu Londres, mas não só. Acredita-se que entre as propriedades de Abramovich conste uma

mansão de 15 quartos em Kensington Palace Gardens, em Londres, avaliada em cerca de 150 milhões de euros, um apartamento em Chelsea,

um rancho no Colorado (EUA) e uma casa de férias na Riviera Francesa. Da lista de bens fazem ainda parte os seus iates – o Solaris e o Eclipse –

que, saliente-se, estão entre os maiores do mundo, e do Boeing 767 cujo nome é “The Bandit” (“O Bandido”, em tradução livre).

  Questionado em 2006 sobre se o dinheiro trás felicidade, Abramovich respondeu: “Não pode comprar a felicidade, mas alguma independência

sim”.

  Vida de pessoal

  Depois de três casamentos e três divórcios, Abramovich está atualmente solteiro. O primeiro casamento, com Olga Lysova terminou ao fim de

três anos, o segundo, e mais longo, em 1991, com Irina Malandina acabou em 2007, tendo na altura surgido rumores na imprensa cor-de-rosa

britânica de um relacionamento com Darya Zhukova, filha de outro oligarca, e com quem viria a casar em 2008.

  Mas ao fim de dez anos, o terceiro casamento terminou. Com as duas últimas mulheres teve sete filhos (cinco com Irina, dois com Darya). O mais

velho, Arkadiy já é dono de empresas e fundos de investimento, e duas das filhas, Arina e Sofia, são amazonas profissionais.

  Segundo o ranking da Forbes, Roman Abramovich é o 142º mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em cerca de 12 mil milhões de euros.
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Roman Abramovich, um mediador sorridente nas negociações de paz em Istambul

Notícias divulgadas esta segunda-feira indicavam que o oligarca russo teria sido envenado na primeira ronda de conversações de paz. A

informação foi depois desmentida pelas secretas norte-americanas.

Roman Abramovich está em Istambul, na Turquia, a participar como mediador nas negociações de paz. A agência de notícias russa RIA divulgou

uma foto de Abramovich, a sorrir e a aparentar estar de boa saúde. Notícias divulgadas esta segunda-feira indicavam que o oligarca russo, assim

como dois negociadores ucranianos, teriam sido envenados durante a primeira ronda de conversações de paz.

  A notícia foi depois desmentida pelos Estados Unidos, fonte dos serviços secretos norte-americanos referiu um “fator ambiental” como causa

para os sintomas desenvolvidos pelo oligarca Roman Abramovich e dois negociadores de paz ucranianos.

  De acordo com a notícia avançada pelo Wall Street Journal, Abramovich e pelo menos dois elementos da delegação ucraniana tinham

desenvolvido sintomas como olhos vermelhos, um lacrimejar constante e doloroso e descamação da pele, informou fonte próxima do caso, citada

pelo jornal norte-americano.

  A mesma fonte referiu que pessoas próximas do caso responsabilizavam Moscovo pela alegada tentativa de envenenamento e defendiam que o

Kremlin queria sabotar as negociações.

  Apesar de a noticia de envenamento não ter sido desmentida pelas secretas norte-americanas, a delegação ucraniana tem ordens para não

comer nem beber nada na reunião desta terça-feira, em Istambul.

  A natureza exata da posição de Abramovich nas negociações de paz não é clara, mas um porta-voz do oligarca disse anteriormente que a sua

influência era “limitada”.

 Arranca esta manhã mais uma ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia. As conversações de paz acontecem em Istambul, na Turquia,

numa altura em que as Nações Unidas pedem um cessar-fogo humanitário, o tema será discutido pelas duas partes. Em cima da mesa vão estar

também a neutralidade da Ucrânia ou o reconhecimento dos territórios do Donbass.
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Manuel Alegre rejeita pressão sobre Constança Urbano de Sousa naf lei dos sefarditas

Ex-ministra acusou Alegre, Maria de Belém e Alberto Martins de pressão para que a lei não fosse alterada. Antigo deputado e ex-candidato

presidencial diz que apenas expressou opinião

O histórico socialista Manuel Alegre recusou esta segunda-feira ter exercido pressões sobre a deputada Constança Urbano de Sousa no quadro

de uma alteração legislativa à Lei da Nacionalidade relativa aos judeus sefarditas, afirmando que apenas expressou a sua opinião.

  “Não sei o que é que ela quer dizer com forma de pressão. Ora, exprimir o nosso ponto de vista através de textos assinados coletivamente não é

uma forma de pressão, é uma forma de exprimir uma opinião. E, aliás, quem é que seria pressionável ao mais alto nível? Quem é que ela pretende

atingir?”, inquiriu Manuel Alegre em declarações à agência Lusa.

  O histórico socialista reagia às declarações da deputada Constança Urbano de Sousa – autora de uma proposta legislativa, em 2020, de

alteração à Lei da Nacionalidade relativa aos judeus sefarditas – que acusou hoje, em entrevista ao jornal Público, Manuel Alegre de ter insinuado

que era antissemita e de, em conjunto com outros militantes históricos do PS, ter movido “mundos e fundos para evitar qualquer alteração” à

legislação.

  Manuel Alegre sublinhou que, tanto ele como os restantes socialistas, não fizeram “pressão nenhuma”, tendo apenas expressado o “ponto de

vista em vários textos que foram publicados na imprensa, nomeadamente no jornal Público”, em referência a um arigo de opinião, que data de

maio de 2020 e que tinha como título “Não aceitamos”, assinado pelo próprio, por Maria de Belém Roseira, Alberto Martins e José Vera Jardim.

  O histórico socialista rejeitou também ter insinuado que Constança Urbano de Sousa era antissemita, respondendo que “nunca disse isso”:

“Nunca utilizei a expressão de que ela era antissemita, de maneira nenhuma”, reforçou.

  Contrariando também a crítica de Urbano de Sousa – que acusou Manuel Alegre de ou viver “no reino da hipocrisia” ou de ter operado uma

“mudança profunda de opinião” ao defender recentemente, em declarações ao Expresso , a necessidade de a lei ser temporária, quando, em

2020, rejeitou qualquer alteração – o histórico socialista frisou que “sempre disse que a lei deveria ter um prazo” e que não mudou de opinião.

  Manuel Alegre sustentou que a alteração legislativa proposta por Constança Urbano de Sousa em 2020 “era negativa” porque exigia “tais

requisitos para ser atribuída a nacionalidade a descendentes de sefarditas” que criava “outra lei”.

  “Era uma lei de reparação histórica e aquilo que se propunha era uma alteração da própria lei, porque uma coisa é a lei em si, outra coisa são os

abusos que podem ser cometidos ou a má aplicação da lei. (…) Ora bom, a lei precisaria de ser regulamentada, mas a regulamentação não pode

significar a alteração da própria lei. Porque, no fundo, aquilo que ela defende é uma alteração da própria lei, é outra lei”, sublinhou.

  O histórico socialista indicou que a Lei da Nacionalidade relativa aos judeus sefarditas é uma “lei de reparação histórica, devido às injustiças que

os judeus sofreram em Portugal”, e sublinhou que o “espírito da lei, tal como foi formulado pelo próprio Mário Soares e por Jorge Sampaio, era de

uma reparação moral aos sefarditas descendentes de portugueses e que perderam a nacionalidade por terem sido expulsos”.

  Questionado sobre o caso do oligarca russo Roman Abramovich, que obteve a nacionalidade portuguesa ao abrigo da Lei da Nacionalidade

como descendente de judeus sefarditas, Manuel Alegre frisou que “isso é um abuso, é uma má aplicação da lei, é uma prevaricação, foi entregue

à Justiça”.

  “Isso supõe que haja mais cuidados, supõe que deve haver alguma intervenção do Estado, mas não a alteração do espírito da lei e o espírito da
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lei é o de ser uma lei de reparação. A menos que se entenda que Portugal não deve nenhuma reparação aos judeus sefarditas”, salientou.
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Manuel Alegre rejeita pressão sobre Constança Urbano de Sousa na lei dos sefarditas

Ex-ministra acusou Alegre, Maria de Belém e Alberto Martins de pressão para que a lei não fosse alterada. Antigo deputado e ex-candidato

presidencial diz que apenas expressou opinião

O histórico socialista Manuel Alegre recusou esta segunda-feira ter exercido pressões sobre a deputada Constança Urbano de Sousa no quadro

de uma alteração legislativa à Lei da Nacionalidade relativa aos judeus sefarditas, afirmando que apenas expressou a sua opinião.

  “Não sei o que é que ela quer dizer com forma de pressão. Ora, exprimir o nosso ponto de vista através de textos assinados coletivamente não é

uma forma de pressão, é uma forma de exprimir uma opinião. E, aliás, quem é que seria pressionável ao mais alto nível? Quem é que ela pretende

atingir?”, inquiriu Manuel Alegre em declarações à agência Lusa.

  O histórico socialista reagia às declarações da deputada Constança Urbano de Sousa – autora de uma proposta legislativa, em 2020, de

alteração à Lei da Nacionalidade relativa aos judeus sefarditas – que acusou hoje, em entrevista ao jornal Público, Manuel Alegre de ter insinuado

que era antissemita e de, em conjunto com outros militantes históricos do PS, ter movido “mundos e fundos para evitar qualquer alteração” à

legislação.

  Manuel Alegre sublinhou que, tanto ele como os restantes socialistas, não fizeram “pressão nenhuma”, tendo apenas expressado o “ponto de

vista em vários textos que foram publicados na imprensa, nomeadamente no jornal Público”, em referência a um arigo de opinião, que data de

maio de 2020 e que tinha como título “Não aceitamos”, assinado pelo próprio, por Maria de Belém Roseira, Alberto Martins e José Vera Jardim.

  O histórico socialista rejeitou também ter insinuado que Constança Urbano de Sousa era antissemita, respondendo que “nunca disse isso”:

“Nunca utilizei a expressão de que ela era antissemita, de maneira nenhuma”, reforçou.

  Contrariando também a crítica de Urbano de Sousa – que acusou Manuel Alegre de ou viver “no reino da hipocrisia” ou de ter operado uma

“mudança profunda de opinião” ao defender recentemente, em declarações ao Expresso , a necessidade de a lei ser temporária, quando, em

2020, rejeitou qualquer alteração – o histórico socialista frisou que “sempre disse que a lei deveria ter um prazo” e que não mudou de opinião.

  Manuel Alegre sustentou que a alteração legislativa proposta por Constança Urbano de Sousa em 2020 “era negativa” porque exigia “tais

requisitos para ser atribuída a nacionalidade a descendentes de sefarditas” que criava “outra lei”.

  “Era uma lei de reparação histórica e aquilo que se propunha era uma alteração da própria lei, porque uma coisa é a lei em si, outra coisa são os

abusos que podem ser cometidos ou a má aplicação da lei. (…) Ora bom, a lei precisaria de ser regulamentada, mas a regulamentação não pode

significar a alteração da própria lei. Porque, no fundo, aquilo que ela defende é uma alteração da própria lei, é outra lei”, sublinhou.

  O histórico socialista indicou que a Lei da Nacionalidade relativa aos judeus sefarditas é uma “lei de reparação histórica, devido às injustiças que

os judeus sofreram em Portugal”, e sublinhou que o “espírito da lei, tal como foi formulado pelo próprio Mário Soares e por Jorge Sampaio, era de

uma reparação moral aos sefarditas descendentes de portugueses e que perderam a nacionalidade por terem sido expulsos”.

  Questionado sobre o caso do oligarca russo Roman Abramovich, que obteve a nacionalidade portuguesa ao abrigo da Lei da Nacionalidade

como descendente de judeus sefarditas, Manuel Alegre frisou que “isso é um abuso, é uma má aplicação da lei, é uma prevaricação, foi entregue

à Justiça”.

  “Isso supõe que haja mais cuidados, supõe que deve haver alguma intervenção do Estado, mas não a alteração do espírito da lei e o espírito da
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lei é o de ser uma lei de reparação. A menos que se entenda que Portugal não deve nenhuma reparação aos judeus sefarditas”, salientou.
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Deputada do PS diz que sofreu pressões para não alterar Lei da Nacionalidade

Numa entrevista ao jornal "Público", Constança Urbano de Sousa, que em 2020 procurou alterar a “lei do retorno” dos descendentes de judeus

sefarditas, aponta o dedo a figuras como Manuel Alegre e Maria de Belém e insiste que, na altura, alertou para a ‘comercialização' da

nacionalidade portuguesa

A deputada e vice-presidente da bancada do PS que em 2020 tentou alterar a lei que abrange os descendentes dos judeus sefarditas diz que

desistiu por causa da onda de contestação e que sofreu pressões de figuras do PS.

  Numa entrevista ao jornal "Público", Constança Urbano de Sousa, que em 2020 procurou alterar a “lei do retorno” dos descendentes de judeus

sefarditas, aponta o dedo a figuras como Manuel Alegre e Maria de Belém e insiste que, na altura, alertou para a ‘comercialização' da

nacionalidade portuguesa.

  “Devido a pressões ao mais alto nível, acabei por recuar duas vezes. Primeiro, deixei cair a exigência de dois anos de residência, substituindo

este requisito por uma qualquer conexão relevante a Portugal, que seria depois regulamentada, mas fui também obrigada a desistir desta

proposta”, afirma, na entrevista.

  Sobre as pressões, Constância Urbano de Sousa responde: “Alguns dos chamados ‘senadores' do PS, como Maria de Belém [autora da Lei da

Nacionalidade de 2013], Vera Jardim, Manuel Alegre e Alberto Martins nunca falaram comigo, mas moveram nos órgãos de comunicação social, e

provavelmente fora deles, mundos e fundos para evitar qualquer alteração a esta lei”.

  “Curiosamente, há pouco tempo, li no jornal Expresso declarações de alguns destes ‘históricos' a abrirem a possibilidade a uma alteração

legislativa”, acrescenta.

  Explica que a proposta, de que acabou por desistir, exigia um período mínimo de residência prévia em Portugal de dois anos, um regime “muito

mais favorável do que o existente para os imigrantes que já aqui residem. “Não se exigia sequer conhecimento da língua portuguesa”, acrescenta.

  Referindo-se a Manuel Alegre, lembra que o histórico do PS insinuou, em 2020, que era (a deputada) anti semita e agora defende “que a lei

deveria ser temporária”.

  “Ou estamos no reino da hipocrisia ou não sei como explicar esta mudança profunda de opinião”, afirma.

  Adianta que o ex-líder e ex-deputado do CDS José Ribeiro e Castro, um dos proponentes desta lei, também foi “bastante insultuoso nos meios de

comunicação social”.

  “No desespero de a defender, escreveu um artigo de opinião publicado no Observador em que demonstra um total desconhecimento da

legislação. Particularmente extraordinário, para alguém que é apresentado no seu escritório de advogados como um dos pais desta Lei da

Nacionalidade, sendo um dos seus domínios de especialização o Direito da Nacionalidade”, afirma.

  Questionada sobre se as alterações na regulamentação da lei, com mais exigências para a sua aplicação, aprovadas recentemente por decreto-

lei do Governo, são suficientes, diz que “melhoram a regulamentação” e tornam o processo “mais rigoroso”.

  “Melhoram a regulamentação ao exigir que qualquer requerente à nacionalidade tenha, de facto, uma relação efetiva a Portugal. O processo

torna-se bastante mais rigoroso e vai reduzir drasticamente os casos de aquisição da nacionalidade por pura conveniência”, considera.
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  Sobre as propostas de que desistiu, designadamente a exigência de um período de residência no país, insiste: “Uma Lei da Nacionalidade não é

uma Lei de Imigração. A residência é um pressuposto do vínculo jurídico da nacionalidade, não uma consequência”.

  Acrescenta ainda que a publicitação dos benefícios do passaporte português por advogados e agências internacionais deixam uma imagem

negativa do país.

  “A imagem é terrível e afeta-nos gravemente, porque no fundo é a mercantilização de um bem que não é transacionável. Algo que também

fizeram países como Malta ou Chipre, que tanta oposição causaram na União Europeia, quando adotaram programas de cidadania por

investimento, como acontece nos paraísos fiscais”, considera.

  Sobre a regulamentação de 2015 para a naturalização de descendentes de judeus sefarditas, diz ainda que o decreto-lei tem um problema, que

passa pelo facto de “o Estado ter delegado exclusivamente em entidades privadas [Comunidade Israelita do Porto e Comunidade Israelita de

Lisboa] o atestado de descendência sefardita, que é uma parte substancial de um processo de concessão da nacionalidade”.

  “Esta é uma matéria de soberania por essência, porque estamos a definir quem é o povo português. O Estado desonerou-se daquela que deveria

ser uma das suas principais missões nesta matéria”, acrescenta.

  Questionada sobre, se fosse um dos parceiros europeus, como reagiria ao facto de Roman Abramovich ser um cidadão português, responde:

“Em primeiro lugar, perguntaria como é que obteve a nacionalidade portuguesa e, com isso, a cidadania da União Europeia (UE)”.

  “Até porque a naturalização pressupõe, em regra, um período de residência no país onde possa vir a ser naturalizado, para existir uma conexão,

e é do conhecimento geral que Abramovich residiu apenas no Reino Unido, que já não faz parte da UE”, acrescenta.
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Isto não tem nada a ver com Abramovich

Isabel Moreira

Acabei por concluir que as “reparações históricas” são altamente problemáticas (desde logo porque há várias a serem feitas) e, a ocorrerem,

devem ser temporárias

A concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário russo Roman Abramovich ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas

está a ser alvo de uma investigação do Ministério Público. Tem sido muito interessante assistir ao consenso em torno da necessidade de apertar

os critérios de concessão da nacionalidade. O tema não é fácil e, no entanto, a opinião é instintiva, é de contexto, parte do caso concreto, da

zanga, da indignação, do “como assim?”.

A lei que permite a obtenção de cidadania portuguesa por parte dos descendentes de judeus sefarditas (regulamentada em 2015) foi aprovada por

unanimidade em 2013. Aquilo que uniu todas as bancadas do Parlamento foi a reparação histórica devida a uma comunidade cruelmente expulsa

e perseguida no século XVI. Há, efetivamente, uma dívida histórica que não deve ser esquecida nem aligeirada. Aquela iniciativa legislativa deu

conforto a pessoas concretas que desejavam ser portuguesas — e que o seriam caso os seus ascendentes não tivessem sido expulsos de

Portugal — e contribuiu para uma perceção positiva do nosso ordenamento jurídico.

Acabei por concluir que as “reparações históricas” são altamente problemáticas (desde logo porque há várias a serem feitas) e, a ocorrerem,

devem ser temporárias

O decorrer do tempo demonstrou que a redação da lei e, consequentemente, a sua prática não foi a mais feliz. A lei exige apenas um certificado

de registo criminal e uma declaração de descendência (emitida pelas comunidades de Lisboa e do Porto) a atestar hereditariedade e consequente

requerimento do documento legal de nacionalidade. Acresce que não há prazo para a reparação histórica, pelo que, ao contrário do que sucedeu

em Espanha, por exemplo, a nossa lei aponta para um procedimento ao alcance de várias gerações. O caso português gerou aquilo a que

Augusto Santos Silva apelidou de “negócio com passaportes portugueses”. No Parlamento, Santos Silva deu exemplos de campanhas,

inclusivamente de Black Friday, em vários países do mundo que atentam contra a reputação internacional do país. Foram muitos os avisos. Aquela

via de obtenção da nacionalidade gerou um negócio preocupante e era importante corrigir a lei sem nunca se pôr em causa o seu objetivo

primeiro. Outra via possível seria seguir o exemplo espanhol, que pôs fim a esta possibilidade de acesso à nacionalidade em 2019. O caso é sério,

pois há mais de 60 mil candidaturas/ano, e não estamos a falar de um visto revogável, mas do vínculo maior que temos ao Estado, esse de

sermos nacionais, que tendo sido corretamente atribuído não nos pode ser retirado em caso algum.

Na legislatura passada, a deputada Constança Urbano de Sousa apresentou uma proposta de alteração da lei no que toca aos judeus sefarditas.

A violência das reações de “históricos” do PS e do CDS e de todos e todas que, advogando na área, conseguiram fazer-se “ouvir” em vários

jornais ficará para a história. “Antissemita” foi coisa que se escreveu com enorme facilidade, talvez a mesma facilidade com que à data de hoje se

exige ação perante o facto de Roman Abramovich ser português. É pena que se adira à necessidade de pensar ou de repensar uma lei ou a sua

regulamentação em função do caso do dia.

Pessoalmente, acabei por concluir que as “reparações históricas” são altamente problemáticas (desde logo porque há várias a serem feitas) e, a

ocorrerem, devem ser temporárias. Nós “reparamos” o que foi feito no passado e não “para sempre”. A regulamentação da lei, publicada no dia 18,

exige, em todo o caso, a demonstração de uma “ligação efetiva e duradoura a Portugal” através de vários critérios. Isto faz todo o sentido. E não

tem nada a ver com Abramovich. Isto faz sentido agora como fazia sentido há dois anos.
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Frente Cívica quer tornar pública documentação sobre naturalização de Abramovich

Associação lembra que Abramovich obteve “de forma suspeita” a nacionalidade portuguesa, em 2021.

A associação Frente Cívica pediu esta quarta-feira ao primeiro-ministro explicações públicas sobre a naturalização de Roman Abramovich,

designadamente que torne pública a documentação que ateste a sua descendência de judeus portugueses.

  Na carta enviada a António Costa, com conhecimento da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a Frente Cívica escreve que, caso de trate

de um processo irregular, o Governo deve anular a naturalização do multimilionário russo.

  Na missiva, assinada pelo presidente da Frente Cívica, Paulo Morais, a associação lembra que Abramovich obteve em 2021 e “de forma

suspeita” a nacionalidade portuguesa e que o pedido foi fundamentado na Lei da Nacionalidade, na qualidade de “descendente de judeus

sefarditas portugueses”, expulsos de Portugal no reinado de D. Manuel I.

  “A pretensão foi deferida pelo Governo, com parecer positivo do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), que assumiu como genuíno um

certificado emitido pela Comunidade Judaica do Porto (CJP), assinado pelo Rabino Litvak”, escreve a Frente Cívica, que lembra o “alarme social”

que a situação causou, levando o IRN a instaurar um inquérito.

  Desse inquérito – para aferir a regularidade da atribuição da nacionalidade aos cerca de 57 mil cidadãos que a obtiveram nos últimos seis anos –

“até hoje não há quaisquer resultados publicados”, lembra a Frente Cívica, considerando a situação “ inaceitável ”.

  “Mais ainda quando foi noticiado que o dito inquérito terá dado origem a procedimento disciplinar do IRN, indiciando que foram encontradas

irregularidades nos processos de naturalização, irregularidades essas que os portugueses continuam sem conhecer”, sublinha.

  A associação defende que o Governo deve “garantir claramente que a nacionalidade portuguesa de Abramovich foi obtida de forma regular”,

publicando o parecer da Comunidade Israelita do Porto e a restante documentação de provada descendência sefardita.

  “Na eventualidade de a condição de português ter sido atribuída indevidamente, o Governo deverá solicitar a nulidade do ato administrativo

correspondente; neste caso, com a tomada de medidas conducentes à reposição imediata da legalidade, a Abramovich deve ver retirada, de forma

retroativa, a sua condição de português”, acrescenta.

  VAN DUNEM DIZ QUE NÃO TEM “NENHUMA RAZÃO PARA QUESTIONAR IDONEIDADE DAS COMUNIDADES”

  Na semana passada, a ministra da Justiça reafirmou a sua confiança na idoneidade das comunidades israelitas que certificam a nacionalidade de

judeus sefarditas, remeteu quaisquer alterações para uma próxima legislatura e disse que o IRN está legalmente impedido de questionar

certificados.

  Francisca Van Dunem disse não ter “nenhuma razão para questionar a idoneidade das comunidades”, remetendo para a investigação criminal o

apurar de “existência ou não de irregularidades de natureza criminal na emissão dos certificados”.

  Na carta enviada a António Costa, a Frente Cívica recorda que a urgência dos esclarecimentos sobre o caso, em particular desde o início da

guerra na Ucrânia, é óbvia: “Abramovich é próximo de Putin e, na prática, seu mandatário de negócios”.

  “Sendo formalmente português, pode movimentar-se livremente em toda a União Europeia e realizar negócios enquanto testa de ferro de Putin. É
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o seu braço no mundo ocidental, condição que só a nacionalidade portuguesa lhe confere”, insiste.

  A associação sublinha ainda que, mesmo sujeito às sanções entretanto impostas pelo Conselho Europeu, Abramovich “mantém em Portugal

proteções e privilégios que atenuam a eficácia dessas sanções”, uma circunstância que – considera – “envergonha Portugal na União Europeia”.

  Na semana passada, a União Europeia impôs sanções a Abramovich ao atualizar uma lista de indivíduos que enfrentam o congelamento de bens

e proibições de viajar devido às suas ligações ao governo de Vladimir Putin.

  A divulgação da obtenção da nacionalidade portuguesa por Roman Abramovich, em dezembro de 2021, pelo jornal Público, veio a resultar na

abertura de dois inquéritos: um pelo Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), e outro pelo próprio IRN,

que, entretanto, já assumiu que o deu origem um processo disciplinar, mas sem revelar o número de funcionários envolvidos.
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Frente Cívica quer tornar pública documentação sobre naturalização de Abramovich

Em carta enviada a António Costa, com conhecimento da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a associação considera que, caso de trate de

um processo irregular, o Governo deve anular a naturalização do multimilionário russo

A associação Frente Cívica pediu esta quarta-feira ao primeiro-ministro explicações públicas sobre a naturalização de Roman Abramovich,

designadamente que torne pública a documentação que ateste a sua descendência de judeus portugueses.  Na carta enviada a António Costa,

com conhecimento da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a Frente Cívica escreve que, caso de trate de um processo irregular, o Governo

deve anular a naturalização do multimilionário russo.

  Na missiva, assinada pelo presidente da Frente Cívica, Paulo Morais, a associação lembra que Abramovich obteve em 2021 e “de forma

suspeita” a nacionalidade portuguesa e que o pedido foi fundamentado na Lei da Nacionalidade, na qualidade de “descendente de judeus

sefarditas portugueses”, expulsos de Portugal no reinado de D. Manuel I.  “A pretensão foi deferida pelo Governo, com parecer positivo do Instituto

dos Registos e do Notariado (IRN), que assumiu como genuíno um certificado emitido pela Comunidade Judaica do Porto (CJP), assinado pelo

Rabino Litvak”, escreve a Frente Cívica, que lembra o “alarme social” que a situação causou, levando o IRN a instaurar um inquérito.

  Desse inquérito - para aferir a regularidade da atribuição da nacionalidade aos cerca de 57 mil cidadãos que a obtiveram nos últimos seis anos –

“até hoje não há quaisquer resultados publicados”, lembra a Frente Cívica, considerando a situação “inaceitável”.  “Mais ainda quando foi noticiado

que o dito inquérito terá dado origem a procedimento disciplinar do IRN, indiciando que foram encontradas irregularidades nos processos de

naturalização, irregularidades essas que os portugueses continuam sem conhecer”, sublinha.

  A associação defende que o Governo deve “garantir claramente que a nacionalidade portuguesa de Abramovich foi obtida de forma regular”,

publicando o parecer da Comunidade Israelita do Porto e a restante documentação de provada descendência sefardita.  “Na eventualidade de a

condição de português ter sido atribuída indevidamente, o Governo deverá solicitar a nulidade do ato administrativo correspondente; neste caso,

com a tomada de medidas conducentes à reposição imediata da legalidade, a Abramovich deve ver retirada, de forma retroativa, a sua condição

de português”, acrescenta.

  Na semana passada, a ministra da Justiça reafirmou a sua confiança na idoneidade das comunidades israelitas que certificam a nacionalidade de

judeus sefarditas, remeteu quaisquer alterações para uma próxima legislatura e disse que o IRN está legalmente impedido de questionar

certificados.  Francisca Van Dunem disse não ter “nenhuma razão para questionar a idoneidade das comunidades”, remetendo para a investigação

criminal o apurar de “existência ou não de irregularidades de natureza criminal na emissão dos certificados”.

  Na carta enviada a António Costa, a Frente Cívica recorda que a urgência dos esclarecimentos sobre o caso, em particular desde o início da

guerra na Ucrânia, é óbvia: “Abramovich é próximo de Putin e, na prática, seu mandatário de negócios”.  “Sendo formalmente português, pode

movimentar-se livremente em toda a União Europeia e realizar negócios enquanto testa de ferro de Putin. É o seu braço no mundo ocidental,

condição que só a nacionalidade portuguesa lhe confere”, insiste. A associação sublinha ainda que, mesmo sujeito às sanções entretanto impostas

pelo Conselho Europeu, Abramovich “mantém em Portugal proteções e privilégios que atenuam a eficácia dessas sanções”, uma circunstância que

– considera – “envergonha Portugal na União Europeia”.

  Na semana passada, a União Europeia impôs sanções a Abramovich ao atualizar uma lista de indivíduos que enfrentam o congelamento de bens

e proibições de viajar devido às suas ligações ao governo de Vladimir Putin. A divulgação da obtenção da nacionalidade portuguesa por Roman

Abramovich, em dezembro de 2021, pelo jornal Público, veio a resultar na abertura de dois inquéritos: um pelo Ministério Público, do

Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), e outro pelo próprio IRN, que, entretanto, já assumiu que o deu origem um processo

disciplinar, mas sem revelar o número de funcionários envolvidos.
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A “mercantilização da nossa nacionalidade” tem de ser combatida pelo Estado, diz o Sindicato
dos Trabalhadores dos Registos

“A concessão da nacionalidade portuguesa deve ser efetuada em processos que fiquem adstritos, exclusivamente, à fiscalização e ao controlo

efetivo (formal e substancial) da legalidade por parte do Estado Português, através das Conservatórias”, declarou o presidente do Sindicato dos

Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN), Arménio Maximino, em conferência de imprensa, no Porto. Em causa estão alegadas

irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas, que se encontram em

investigação, nomeadamente do multimilionário russo Roman Abramovich

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado defendeu hoje que o controlo da legalidade da concessão da nacionalidade

portuguesa deveria ser feita pelo Estado, através das conservatórias, para combater a “mercantilização” da nacionalidade portuguesa.

  “A concessão da nacionalidade portuguesa deve ser efetuada em processos que fiquem adstritos, exclusivamente, à fiscalização e ao controlo

efetivo (formal e substancial) da legalidade por parte do Estado Português, através das Conservatórias”, declarou o presidente do Sindicato dos

Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN), Arménio Maximino, em conferência de imprensa, no Porto.

  Em causa estão alegadas irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus

sefarditas, que se encontram em investigação, nomeadamente do multimilionário russo Roman Abramovich.

  Para o dirigente sindical, se fossem cumpridos os "tais princípios" por parte do Estado português o problema da “mercantilização da

nacionalidade portuguesa nunca teria existido”, nem se tinha colocado o país "numa situação de verdadeira vulnerabilidade, com a sua imagem e

prestígio externos seriamente atingidos”.

  “Entendemos ser necessário efetuar a recuperação da dignidade do país e da sua imagem internacional, acabando, de forma célere, eficaz e

rigorosa, com qualquer veleidade de mercantilização da nossa nacionalidade -, note-se que em Espanha efetuou-se, igualmente, um gesto de

reparação histórica a descendentes de judeus sefarditas que não originou esta lamentável situação”, disse.

  A nacionalidade portuguesa é “vendida” em 'sites' da Internet um "pouco por todo o mundo”, alerta o presidente do STRN.

  “A nacionalidade portuguesa não é uma mercadoria que se possa transacionar, pelo que a sua concessão deve afastar-se do seu aspeto

económico, da mera atribuição de um passaporte europeu, com tudo o que isso significa”, afirmou.

  Na conferência de imprensa, Arménio Maximino observou que o aditamento do n.º 7, ao artigo 6.º da Lei da Nacionalidade, que consagrou um

direito específico aos descendentes de judeus sefarditas, é “da exclusiva responsabilidade do poder político” o que "transcende" aquele sindicato.

  “Com este aditamento, o poder político pretendeu efetuar uma reparação histórica, concreta, tendo em conta o que aconteceu no século XV a

esta comunidade. Este gesto de reparação histórica e os exatos termos (...), quer na letra quer no espírito da lei, é da exclusiva responsabilidade

do poder político, o que nos transcende”, declarou.

  O aditamento à Lei da Nacionalidade veio provocar “um aumento exponencial de pedidos de concessão de nacionalidade”, contudo, os recursos

humanos “eram” e continuam “manifestamente insuficientes”, alertou o presidente do sindicato, acrescentando que nunca foi efetuado nenhum

estudo de impacto relacionadas com as alterações à Lei da Nacionalidade.

  “Não foi efetuado nenhum estudo de impacto destas alterações e as Conservatórias não estavam e não estão apetrechadas com os meios
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necessários e suficientes para poder corresponder à legítima expectativa dos destinatários desta lei”.

  O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado declara que o Estado português não se pode demitir de efetuar o controlo efetivo da

legalidade de assuntos fundamentais e estruturantes da sua soberania, como o da concessão da nacionalidade portuguesa, “permitindo que um

controlo meramente formal se traduza em permitir que competências soberanas acabem por ser exercidas por entidades e organizações não

estatais, ainda que reconhecidas pelo Estado”.

  Arménio Maximino sublinha que o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado é um interlocutor válido, com capacidade técnica e

experiência para contribuir no sentido de se encontrarem as melhores soluções no âmbitos dos registos e do notariado como é o caso da

nacionalidade portuguesa” e que não pode, nem deve “estar à margem do processo consultivo e legislativo”.

  O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN) anunciou hoje que o tribunal se vai constituir assistente no

processo do oligarca russo Roman Abramovich e que vai pedir uma audiência urgente ao primeiro-ministro.
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Van Dunem pediu investigação de sefarditas

Denúncias sobre alegadas irregularidades na Comunidade Judaica do Porto chegaram até à ministra da Justiça

Christiana Martins, Hugo Franco e Luciana Leiderfarb

  F oi a própria ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, que pediu para se investigar o processo de certificação dos judeus sefarditas realizado

pela Comunidade Judaica do Porto (CJP), que já resultou na detenção do líder religioso Daniel Litvak — ficou em liberdade, mas com os dois

passaportes apreendidos e proibido de sair do país — e na constituição como arguido do advogado Francisco Almeida Garrett, da direção da CJP.

  A grande quantidade de certificados emitidos por esta comunidade, bem como a denúncia sobre alegadas irregularidades praticadas no processo

de certificação de sefarditas de que foi tendo conhecimento, levaram a ministra a acreditar que algo de errado se passava, sabe o Expresso. As

suspeitas de Van Dunem terão começado em 2020, numa altura em que foi apresentada a proposta do PS de alteração da Lei da Nacionalidade.

Na sua primeira versão, o projeto agravava os critérios com que os descendentes dos sefarditas podiam pedir a nacionalidade portuguesa, mas

acabou por ser suavizado em maio desse ano — deixando de “obrigar” os descendentes de judeus sefarditas a residir dois anos em Portugal para

conseguir a nacionalidade — por pressão da comunidade judaica e de dentro do próprio partido do Governo.

  Nessa altura, deputados do PS receberam uma denúncia anónima que apontava o dedo a Almeida Garrett. E, em junho desse ano, a ministra foi

ao Parlamento defender a fixação de um “limite temporal” de 10 anos desde a criação da Lei dos Sefarditas — até 2025 — para a atribuição da

nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas porque não era “sustentável uma reparação histórica eterna”, salientando a

“mercantilização” que é feita em vários países com a nacionalidade portuguesa.

  O Expresso quis obter um comentário do gabinete de Van Dunem sobre se houve algum pedido da ministra para que o processo pudesse

avançar, mas até ao fecho da edição do jornal não obteve qualquer resposta.

  Abramovich à lupa

  A investigação à comunidade judaica do Porto levou as autoridades até Daniel Litvak, responsável pela certificação dos requerentes no Porto, e

Almeida Garrett (sobrinho da ex-ministra da Saúde Maria de Belém, uma das principais promotoras da aprovação da lei dos sefarditas), ambos

indiciados por crimes de corrupção, associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. A PJ suspeita que tenham

desviado parte dos 35 milhões de euros que a comunidade recebeu em doações desde que entrou em vigor a lei dos sefarditas e permite a

naturalização de quem consiga provar que é descendente de judeus expulsos de Portugal pelo rei D. Manuel I em 1496.

  A Comunidade Judaica do Porto já referiu que as buscas policiais ocorreram na sequência de “denúncias anónimas” e que vai rebater

“documentadamente ponto a ponto” os supostos crimes. “Não há desvio de fundos a favor de quem quer que seja”, asseguram os porta-vozes.

  O processo de naturalização pela comunidade do Porto que esteve na origem das buscas da PJ, e que já era investigado pelo Ministério Público

desde 19 de janeiro, foi o do oligarca russo Roman Abramovich, certificado pelo rabinato do Porto a 16 de julho de 2020. A comunidade defende-

se e garante ter recebido apenas 250 euros “e nada mais” com a naturalização do dono do Chelsea, verba “que ninguém conseguirá refutar”.

  O Expresso sabe que, ao contrário da PJ, o SEF nunca foi chamado a investigar qualquer fraude anterior na atribuição de nacionalidade a

descendente de sefarditas, nem sequer a Roman Abramovich.

  A ministra da Justiça afirmou esta semana que uma eventual retirada de nacionalidade ao oligarca russo não pode decorrer diretamente de
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sanções e que só a prova de falsidades no processo a pode originar. E adiantou ainda que se no desfecho do processo-crime se comprovar “a

falsidade intelectual” dos documentos apresentados para certificação na comunidade do Porto, ou seja, “uma desconformidade entre aquilo que

está declarado e a realidade, então nessa altura” poderá fazer-se uma reavaliação de processos já concluídos. “Neste momento, uma das

questões que estará em causa no processo-crime é precisamente perceber que critérios são utilizados para se emitir aqueles certificados e se

esses critérios são suficientemente consistentes para permitir a alguém atestar determinada origem”, disse.

  Para o advogado Miguel Reis, que há mais de 35 anos acompanha pedidos de nacionalidade portuguesa, os certificados emitidos pelas

associações religiosas “são de credibilidade duvidosa”. E, para que esse modelo de aquisição de nacionalidade portuguesa possa merecer algum

crédito, “é essencial rever caso a caso e verificar se há estudos sérios que suportem os certificados emitidos”.

  Entretanto, o Governo aprovou um decreto-lei que reforça a regulamentação da Lei da Nacionalidade relativa aos descendentes de judeus

sefarditas, que acrescenta exigências de uma ligação objetiva a Portugal por parte dos candidatos à naturalização. As novas regras vão entrar em

vigor brevemente.

  O decreto-lei foi promulgado pelo Presidente da República a 9 de março, dois dias antes das buscas da PJ, mas só agora foi revelado por Belém.

“O novo regulamento deveria ter sido aprovado em meados de fevereiro de 2021”, diz ao Expresso o vice-presidente da Comunidade Israelita de

Lisboa (CIL), José Ruah. “Desde junho de 2020 que alertamos para a importância de se melhorarem procedimentos que acrescentassem

transparência e confiança a todo este processo.” A CIL vai prosseguir os processos de certificação de descendentes de judeus sefarditas. Já a

Comunidade Judaica do Porto decidiu suspender os processos de certificação.

  Portugal já atribuiu a cidadania portuguesa a 56.685 descendentes de judeus sefarditas, tendo recusado 300 pedidos de naturalização entre 2015

e 2021. Há cerca de 80 mil pedidos pendentes.

  Com Raquel Moleiro
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Comunidade Israelita de Lisboa mantém certificação de descendentes de judeus sefarditas

Direção da Comunidade Israelita de Lisboa assume “impacto social significativo” da situação em torno da naturalização de Roman Abramovich,

que alimentou a “suspeição e desconfiança”

A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) confirma que vai prosseguir os processos de certificação de descendentes de judeus sefarditas , apesar

das investigações em torno da Comunidade Judaica do Porto (CJP) por alegadas irregularidades, nomeadamente no caso de Roman Abramovich.

  Reivindicando “total autonomia” e ausência de ligações formais entre as duas entidades certificadoras junto do Estado para a atribuição da

nacionalidade portuguesa ao abrigo da naturalização de judeus sefarditas, José Ruah, membro da direção da CIL, considera que a comunidade

lisboeta tem uma interpretação da lei “que parece ser a mais correta” para atuar.

  “Nem suspender, nem terminar. A CIL prosseguirá a sua missão, nos termos da Lei, com o mesmo rigor e profissionalismo de sempre” , refere o

dirigente, que diz esperar para conhecer o novo regulamento da nacionalidade portuguesa, na sequência da sua promulgação pelo Presidente da

República, Marcelo Rebelo de Sousa, no passado dia 9, mas que apenas foi publicamente anunciada esta quarta-feira.

  Em entrevista à Lusa, José Ruah explica que a CIL não tem em conta a religião atual certificando também não-judeus nestes processos desde

que estes tenham documentos que comprovem a tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa.

  Reitera ainda que os procedimentos “cumprem integralmente a letra e espírito da lei e da sua regulação” graças a uma “rigorosa análise” por

historiadores e genealogistas.

  Este entendimento contrasta com a CJP, onde o rabino Daniel Litvak – detido no dia 10 pela Polícia Judiciária (PJ) e sujeito a termo de identidade

e residência, apresentações periódicas e entrega de passaporte, por suspeitas de tráfico de influências, corrupção ativa, falsificação de

documento, branqueamento, fraude fiscal qualificada e associação criminosa – só certificava judeus atuais e assumia um peso decisivo nestes

processos, entretanto suspensos na CJP.

  “O rabino [da CIL] simplesmente não intervém em nenhuma fase de qualquer processo de emissão de certificados e em circunstância alguma. O

certificado (…) é emitido após verificação exaustiva de provas documentais, sejam elas fontes primárias ou secundárias. Essa é uma análise feita

por profissionais qualificados. Após conclusão da análise, e mediante parecer desses profissionais, a Direção da Comunidade valida a sua

emissão”, observa.

  Segundo este responsável, os processos que chegam à CIL são “submetidos a mecanismos de verificação e controlo interno” , sublinhando que

“a pessoa que verifica os requisitos de conformidade do processo não é a mesma pessoa que analisa materialmente o processo” e que os

procedimentos aplicados asseguram uma análise rigorosa.

  “A demonstração da ascendência é insubstituível para a emissão de um certificado. Ou o requerente demonstra que é descendente de judeu

sefardita – e os serviços da CIL validam essa pretensão – ou não recebe o certificado. Não basta ser descendente de judeu sefardita para receber

um certificado. Precisa de demonstrar, de comprovar”, nota José Ruah, assumindo o “impacto social significativo” da situação em torno da

naturalização do multimilionário russo Roman Abramovich, que alimentou a “suspeição e desconfiança”

  Confrontado com uma eventual limitação temporal da lei de naturalização de descendentes sefarditas, à imagem do que houve em Espanha,

onde vigorou entre 2015 e 2019, o dirigente da CIL defende que ainda se “justifica plenamente” a continuidade da lei que visa a reparação histórica

dos judeus originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI.
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  “Não é por ter uma janela temporal que os descendentes de judeus sefarditas deixam de o ser. A lei só faz sentido se for intemporal, ou no limite,

ter um prazo longo, pelo menos de uma geração. Esta lei não é sobre investimento em Portugal ou para incentivar à compra de casas. Não é por

ter cá uma casa que um descendente de judeu sefardita é mais ou menos descendente de judeu sefardita”, conclui.

  Entre 1 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2021 foram aprovados 56.685 processos de naturalização para descendentes de judeus

sefarditas num total de 137.087 pedidos que deram entrada nos serviços do Instituto de Registos e Notariado (IRN).

  De acordo com dados enviados em fevereiro à Lusa pelo Ministério da Justiça, apenas 300 processos foram reprovados durante este período,

restando, assim, segundo os dados registados no final do último ano, 80.102 pedidos pendentes.
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Comunidade Israelita de Lisboa mantém certificação de descendentes de judeus sefarditas

Entre 1 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2021 foram aprovados 56.685 processos de naturalização para descendentes de judeus sefarditas

num total de 137.087 pedidos que deram entrada nos serviços do IRN.

A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) confirma que vai prosseguir os processos de certificação de descendentes de judeus sefarditas, apesar

das investigações em torno da Comunidade Judaica do Porto (CJP) por alegadas irregularidades, nomeadamente no caso de Roman Abramovich.

  Reivindicando “total autonomia” e ausência de ligações formais entre as duas entidades certificadoras junto do Estado para a atribuição da

nacionalidade portuguesa ao abrigo da naturalização de judeus sefarditas, José Ruah, membro da direção da CIL, considera que a comunidade

lisboeta tem uma interpretação da lei “que parece ser a mais correta” para atuar.

  “Nem suspender, nem terminar. A CIL prosseguirá a sua missão, nos termos da Lei, com o mesmo rigor e profissionalismo de sempre” , refere o

dirigente, que diz esperar para conhecer o novo regulamento da nacionalidade portuguesa, na sequência da sua promulgação pelo Presidente da

República, Marcelo Rebelo de Sousa, no passado dia 9, mas que apenas foi publicamente anunciada esta quarta-feira.

  Em entrevista à Lusa, José Ruah explica que a CIL não tem em conta a religião atual, certificando também não-judeus nestes processos desde

que estes tenham documentos que comprovem a tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa. Reitera ainda que os

procedimentos “cumprem integralmente a letra e espírito da lei e da sua regulação” graças a uma “rigorosa análise” por historiadores e

genealogistas.

  Este entendimento contrasta com a CJP, onde o rabino Daniel Litvak -detido no dia 10 pela Polícia Judiciária (PJ) e sujeito a termo de identidade

e residência, apresentações periódicas e entrega de passaporte, por suspeitas de tráfico de influências, corrupção ativa, falsificação de

documento, branqueamento, fraude fiscal qualificada e associação criminosa – só certificava judeus atuais e assumia um peso decisivo nestes

processos, entretanto suspensos na CJP.

  “O rabino [da CIL] simplesmente não intervém em nenhuma fase de qualquer processo de emissão de certificados e em circunstância alguma. O

certificado (…) é emitido após verificação exaustiva de provas documentais, sejam elas fontes primárias ou secundárias. Essa é uma análise feita

por profissionais qualificados. Após conclusão da análise, e mediante parecer desses profissionais, a Direção da Comunidade valida a sua

emissão”, observa.

  Segundo este responsável, os processos que chegam à CIL são “submetidos a mecanismos de verificação e controlo interno”, sublinhando que

“a pessoa que verifica os requisitos de conformidade do processo não é a mesma pessoa que analisa materialmente o processo” e que os

procedimentos aplicados asseguram uma análise rigorosa.

  “A demonstração da ascendência é insubstituível para a emissão de um certificado. Ou o requerente demonstra que é descendente de judeu

sefardita – e os serviços da CIL validam essa pretensão – ou não recebe o certificado. Não basta ser descendente de judeu sefardita para receber

um certificado. Precisa de demonstrar, de comprovar”, nota José Ruah, assumindo “impacto social significativo” da situação em torno da

naturalização do multimilionário russo Roman Abramovich, que alimentou a “suspeição e desconfiança”.

  Confrontado com uma eventual limitação temporal da lei de naturalização de descendentes sefarditas, à imagem do que houve em Espanha,

onde vigorou entre 2015 e 2019, o dirigente da CIL defende que ainda se “justifica plenamente” a continuidade da lei que visa a reparação histórica

dos judeus originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI.
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  “Não é por ter uma janela temporal que os descendentes de judeus sefarditas deixam de o ser. A lei só faz sentido se for intemporal, ou no limite,

ter um prazo longo, pelo menos de uma geração. Esta lei não é sobre investimento em Portugal ou para incentivar à compra de casas. Não é por

ter cá uma casa que um descendente de judeu sefardita é mais ou menos descendente de judeu sefardita”, conclui.

  Entre 1 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2021 foram aprovados 56.685 processos de naturalização para descendentes de judeus

sefarditas num total de 137.087 pedidos que deram entrada nos serviços do Instituto de Registos e Notariado (IRN).

  De acordo com dados enviados em fevereiro à Lusa pelo Ministério da Justiça, apenas 300 processos foram reprovados durante este período,

restando, assim, segundo os dados registados no final do último ano, 80.102 pedidos pendentes.
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Santos Silva anuncia alterações à lei que atribuiu cidadania portuguesa a Abramovich

A medida não terá efeitos retroativos, o que significa que o oligarca russo não irá perder a nacionalidade portuguesa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou que serão introduzidas alterações à lei da nacionalidade que permitiu a

Roman Abramovich ter cidadania portuguesa. Estas regras não terão efeitos retroativos, o que significa que não irá ser retirada a nacionalidade ao

oligarca russo.

  “O decreto introduz o requerimento de [os candidatos terem] uma ligação efetiva com Portugal”, explicou o ministro. Afirma ainda que este

“mecanismo” pretende impedir que a lei seja “manipulada”.

  Lembre que Abramovich é alvo de várias sanções aplicadas pelo Reino Unido pela União Europeia, no âmbito das invasão da Rússia à Ucrânia.

O oligarca está a ser sancionado por ter relações próximas com Putin – o que ele nega. Terá sido visto a viajar para Moscovo a partir de Israel.
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Governo exige ligação efetiva a Portugal para atribuir nacionalidade a judeus sefarditas

Decreto-lei vai diminuir drasticamente o número de candidatos à cidadania portuguesa, alega o Governo. Novas regras impediram a nacionalidade

ao oligarca russo Roman Abramovich

O Governo aprovou em conselho de ministros um Decreto-Lei que reforça a regulamentação da Lei da Nacionalidade relativa aos descendentes

de judeus sefarditas que pretendam obter a nacionalidade e passaporte portugueses. O documento, de acordo com o jornal “Público” , acrescenta

exigências de uma ligação objetiva a Portugal por parte dos potenciais candidatos à naturalização. As novas regras vão entrar em vigor

brevemente, mas impediriam a atribuição de nacionalidade ao oligarca russo Roman Abramovich.

  O Decreto-Lei, apesar de não ter efeitos retroativos, vai diminuir drasticamente o número de candidatos à cidadania portuguesa. A nova

regulamentação vai passar a exigir aos requerentes documentos adicionais que comprovem um real e mensurável vínculo com o país . O processo

de certificação continua a ter de ser suportado com documentos comprovativos da descendência de judeus.

  De acordo com o mesmo jornal, o Governo passa a poder controlar melhor o processo. O Decreto-Lei chegou a Belém a 14 de fevereiro e foi

promulgado a 9 de março, mas ainda não surge no site oficial.
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Lei para judeus sefarditas é “equilibrada”. O problema é a “regulamentação”, dizem promotores

Liliana Coelho

  Ribeiro e Castro, Maria de Belém e Manuel Alegre, três promotores da lei que permitiu a atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes

de judeus sefarditas, defendem que a lei é “justa” e “equilibrada”. Em 2020 lutaram contra a sua alteração, mas agora reconhecem agora que é

preciso melhorar a regulamentação para evitar processos fraudulentos

  Em janeiro, a abertura de um inquérito à atribuição da nacionalidade portuguesa ao milionário russo Roman Abramovich fez disparar os alarmes

sobre o processo de naturalização, no âmbito da lei para descendentes de judeus sefarditas – que foi aprovada por unanimidade no Parlamento,

em 2013 e regulamentada em 2015. Já esta semana, foram constituídos dois arguidos no processo: o rabino Daniel Litvak, líder da Comunidade

Judaica do Porto (CJP) e o membro da direção da Comunidade Israelita do Porto (CIP), e as autoridades começaram a investigar também o

processo de naturalização de Patrick Drahi, dono da Altice.

  Ao Expresso, José Ribeiro e Castro, ex-deputado do CDS-PP e um dos promotores da lei, lamenta as suspeitas levantadas sobre o processo,

mas sai em defesa da lei que concede a nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas expulsos de Portugal, no século XV. E,

tal como ele, também os socialistas Manuel Alegre e Maria de Belém, continuam a defender a lei. Mas, ao contrário do que acontecia em 2020, já

aceitam que é preciso melhorá-la para evitar fraudes.

  “Não sei se há irregularidades ou não há. Mas acho bem que se investigue, tal como achei muito bem foi que fosse aberto o inquérito ao caso de

Roman Abramovitch. Aliás, a lei é clara e prevê, por exemplo, que no caso de documentação falsa se perca a nacionalidade”, diz Ribeiro e Castro.

  Para o centrista a lei é “justa” e “equilibrada”, prevendo todas as exigências necessárias para a obtenção da nacionalidade portuguesa. No fundo,

o que se fez na altura, foi adotar para os descendentes dos judeus sefarditas um regime que já se aplicava em geral para descendentes de

portugueses. Ou seja, manteve-se o artigo 6.º da Lei da Nacionalidade, que permite a naturalização de pessoas com a dispensa de dois requisitos:

o tempo de residência em Portugal e o domínio da língua portuguesa.

  Entre os requisitos para a obtenção da nacionalidade portuguesa para descendentes de judeus sefarditas está a necessidade de demonstração

de "tradição de pertença” a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em “requisitos objetivos comprovados” de ligação a

Portugal. “A lei colocou exigências necessárias, mas talvez a regulamentação – por falta de experiência – não tenha aprofundado suficientemente

e isso deve ser melhorado” , sustenta.

  Em 2020, contudo, o PS quis mudar as regras desta lei. O Governo, através dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Justiça já tinha

identificado problemas e o PS quis apertar os critérios para a atribuição da nacionalidade aos descendestes dos judeus sefarditas, exigindo, num

primeiro momento, dois anos de residência em território português e, numa segunda versão da proposta, uma ligação efetiva e afetiva a Portugal.

  A ideia foi defendida, sobretudo, pela ex-ministra da administração Interna, Constança Urbano de Sousa, que, antes de ser ministra, já tinha

vasta experiência no dominio das migrações e regularização de nacionalidades. Constança Urbano de Sousa, como vice-presidente da bancada

do PS, considerava que Portugal não podia exigir apenas um certificado de registo criminal e uma declaração de descendência passada pela

Sociedade Israelita de Lisboa ou a do Porto para dar a nacionalidade aos descendentes de sefarditas.

  No entanto, a sua proposta foi contestada por 'históricos' do partido, como Manuel Alegre, Alberto Matins e Maria de Belém. Assim como por

Ribeiro e Castro e pelas comunidades judaicas, sobretudo pela de Lisboa, que considerou que se estava a colocar em causa o bom nome da

instituição e se disponibilizou para uma inspeção a todos os processos. Em 2020, cinco anos depois de o processo entrar em vigor, só a
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comunidade de Lisboa já tinha dado seguimento a processos para 17 mil passaportes.

  Na discussão de 2020, a Comunidade Israelita do Porto apresentou uma solução que passaria colocar mais condições para a atribuição da

nacionalidade: os descendentes de sefarditas teriam de serem proprietários de casa em Portugal há mais de três anos, ou detentores de

autorização de residência, ou visitarem regularmente o país, ou terem prestado altos serviços ao país ou aos portugueses. O PSD apresentou uma

alteração baseada nesta proposta, mas também ficou pelo caminho

  Depois de um processo em que figuras como Alegre, Ribeiro e Castro e Maria de Belém se fizeram ouvir e ler na praça pública, a alteração à lei

acabou por ficar apenas pela exigência de “cumprimento efetivo de requisitos objetivos de ligação a Portugal” para obtenção da nacionalidade.

  "Apertar a regulamentação" e garantir a "adequada investigação"

  Agora também a socialista Maria de Belém, outra das promotoras da lei, considera que o que há que melhorar é a regulamentação da lei. “A lei

neste ponto é absolutamente equilibrada, tal como o resto da lei da nacionalidade. O que se tem estado a confundir é a lei com o seu regulamento,

que é através de um decreto-lei do Governo e não da Assembleia da República”, afirma ao Expresso a ex-deputada do PS, numa curta

declaração.

  Recusando falar em “falhas”, Maria de Belém refere que está em causa uma “lei de reparação”, que foi bem redigida no Parlamento e que o

Governo consultou depois várias entidades: “Faça-se a avaliação do regulamento. Penso que havia até propostas de alteração, mas isso é uma

função do Executivo”, observa, remetendo mais explicações sobre o que pensa para um artigo publicado recentemente no Público . E sem querer

falar sobre o facto de um dos arguidos no processo do Porto, o advogado Francisco Almeida Garrett, ser seu sobrinho.

  Também Manuel Alegre defende que a lei é “justa” e constitui uma “reparação histórica de crimes” e “ações ignominiosas”, estando em causa

problemas decorrentes da sua regulamentação. “A lei está bem formulada, mas precisa de ser bem regulamentada. E é preciso ficar claro que

quem toma a decisão final, quem faz a homologação, é uma autoridade portuguesa, o Ministério da Justiça”, diz ao Expresso Manuel Alegre.

  O histórico socialista defende, por isso, que após as recentes suspeitas tornadas públicas, é preciso garantir uma “adequada investigação” por

parte das autoridades, assim como “apertar a regulamentação”, no sentido da sua aplicação e fiscalização. Num artigo de opinião publicado há

três semanas no “Público”, Manuel Alegre, Maria de Belém Roseira, Alberto Martins e José Vera Jardim já tinham saído em defesa dessa via.

  “A avaliação da aplicação do decreto-lei de regulamentação é o caminho criterioso para aferir da melhoria ou correção das soluções encontradas.

Dir-se-à que, se há fraude à lei, decorrente da sua regulamentação, combata-se a fraude e defenda-se a lei, a qual, pelo seu significado, constitui

um marco no património humanista da República Portuguesa”, pode ler-se no texto.

  Sem prazo, mas com direito a publicidade sobre atribuição de nacionalidade

  Ao Expresso, Manuel Alegre sustenta ainda que deve haver um prazo para a lei vigorar, à semelhança de Espanha, que estipulou um prazo de

quatro anos para a concessão de nacionalidade a sefarditas. Já Ribeiro e Castro sugere que o Ministério da Justiça possa ser assistido por um

comité de historiadores ou de especialistas nesta matéria, que possam ajudar a validar a documentação e garantir a “fiabilidade” do processo.

  De resto, advoga, o conhecimento para confirmar a ancestralidade está centrado nas comunidades judaicas e, portanto, o “sucesso” ou

“insucesso” desta lei depende de um “relacionamento fluído”, “aberto” e de “confiança” entre a Administração portuguesa e as comunidades

judaicas. “Estes casos abalam um pouco esse crédito e isso é bastante negativo, só espero que tudo se esclareça”, frisa o ex-deputado do CDS.
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  Outra medida que considera fundamental é proibir a publicidade da atribuição da nacionalidade portuguesa. Falando em casos “absolutamente

escandalosos”, Ribeiro e Castro critica os outdoors e anúncios na imprensa e redes sociais que “colocam à venda” nacionalidade portuguesa.

“Testemunhos de advogados, mais mercadores do que advogados, que garantem a atribuição da nacionalidade em seis meses. Como é que se

pode fazer isso, quando é uma decisão discricionária de um ministro? Enganando as pessoas e mercadejando como se fosse um passe garantido,

que dá acesso a não sei quantos países. Isso de facto é absolutamente indigno para a nacionalidade portuguesa”, atira.

  Um alerta que foi feito também pelo ministro dos Negócios Estrangeiros em 2020, que defendeu por isso a alteração à lei. Augusto Santos Silva

denunciou, em junho desse ano, no Parlamento a existência de campanhas do género blackfriday para atribuição na nacionalidade portuguesa

para descendentes de judeus sefarditas, em busca de um passaporte europeu.
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Lei para judeus sefarditas é “equilibrada”. O problema é a “regulamentação”, dizem promotores

Liliana Coelho

Ribeiro e Castro, Maria de Belém e Manuel Alegre, três promotores da lei que permitiu a atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes

de judeus sefarditas, defendem que a lei é “justa” e “equilibrada”. Em 2020 lutaram contra a sua alteração, mas agora reconhecem agora que é

preciso melhorar a regulamentação para evitar processos fraudulentos

  Em janeiro, a abertura de um inquérito à atribuição da nacionalidade portuguesa ao milionário russo Roman Abramovich fez disparar os alarmes

sobre o processo de naturalização, no âmbito da lei para descendentes de judeus sefarditas – que foi aprovada por unanimidade no Parlamento,

em 2013 e regulamentada em 2015. Já esta semana, foram constituídos dois arguidos no processo: o rabino Daniel Litvak, líder da Comunidade

Judaica do Porto (CJP) e o membro da direção da Comunidade Israelita do Porto (CIP), e as autoridades começaram a investigar também o

processo de naturalização de Patrick Drahi, dono da Altice.

  Ao Expresso, José Ribeiro e Castro, ex-deputado do CDS-PP e um dos promotores da lei, lamenta as suspeitas levantadas sobre o processo,

mas sai em defesa da lei que concede a nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas expulsos de Portugal, no século XV. E,

tal como ele, também os socialistas Manuel Alegre e Maria de Belém, continuam a defender a lei. Mas, ao contrário do que acontecia em 2020, já

aceitam que é preciso melhorá-la para evitar fraudes.

  “Não sei se há irregularidades ou não há. Mas acho bem que se investigue, tal como achei muito bem foi que fosse aberto o inquérito ao caso de

Roman Abramovitch. Aliás, a lei é clara e prevê, por exemplo, que no caso de documentação falsa se perca a nacionalidade”, diz Ribeiro e Castro.

  Para o centrista a lei é “justa” e “equilibrada”, prevendo todas as exigências necessárias para a obtenção da nacionalidade portuguesa. No fundo,

o que se fez na altura, foi adotar para os descendentes dos judeus sefarditas um regime que já se aplicava em geral para descendentes de

portugueses. Ou seja, manteve-se o artigo 6.º da Lei da Nacionalidade, que permite a naturalização de pessoas com a dispensa de dois requisitos:

o tempo de residência em Portugal e o domínio da língua portuguesa.

  Entre os requisitos para a obtenção da nacionalidade portuguesa para descendentes de judeus sefarditas está a necessidade de demonstração

de "tradição de pertença” a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em “requisitos objetivos comprovados” de ligação a

Portugal. “A lei colocou exigências necessárias, mas talvez a regulamentação – por falta de experiência – não tenha aprofundado suficientemente

e isso deve ser melhorado” , sustenta.

  Em 2020, contudo, o PS quis mudar as regras desta lei. O Governo, através dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Justiça já tinha

identificado problemas e o PS quis apertar os critérios para a atribuição da nacionalidade aos descendestes dos judeus sefarditas, exigindo, num

primeiro momento, dois anos de residência em território português e, numa segunda versão da proposta, uma ligação efetiva e afetiva a Portugal.

  A ideia foi defendida, sobretudo, pela ex-ministra da administração Interna, Constança Urbano de Sousa, que, antes de ser ministra, já tinha

vasta experiência no dominio das migrações e regularização de nacionalidades. Constança Urbano de Sousa, como vice-presidente da bancada

do PS, considerava que Portugal não podia exigir apenas um certificado de registo criminal e uma declaração de descendência passada pela

Sociedade Israelita de Lisboa ou a do Porto para dar a nacionalidade aos descendentes de sefarditas.

  No entanto, a sua proposta foi contestada por 'históricos' do partido, como Manuel Alegre, Alberto Matins e Maria de Belém. Assim como por

Ribeiro e Castro e pelas comunidades judaicas, sobretudo pela de Lisboa, que considerou que se estava a colocar em causa o bom nome da

instituição e se disponibilizou para uma inspeção a todos os processos. Em 2020, cinco anos depois de o processo entrar em vigor, só a
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comunidade de Lisboa já tinha dado seguimento a processos para 17 mil passaportes.

  Na discussão de 2020, a Comunidade Israelita do Porto apresentou uma solução que passaria colocar mais condições para a atribuição da

nacionalidade: os descendentes de sefarditas teriam de serem proprietários de casa em Portugal há mais de três anos, ou detentores de

autorização de residência, ou visitarem regularmente o país, ou terem prestado altos serviços ao país ou aos portugueses. O PSD apresentou uma

alteração baseada nesta proposta, mas também ficou pelo caminho

  Depois de um processo em que figuras como Alegre, Ribeiro e Castro e Maria de Belém se fizeram ouvir e ler na praça pública, a alteração à lei

acabou por ficar apenas pela exigência de “cumprimento efetivo de requisitos objetivos de ligação a Portugal” para obtenção da nacionalidade.

  "Apertar a regulamentação" e garantir a "adequada investigação"

  Agora também a socialista Maria de Belém, outra das promotoras da lei, considera que o que há que melhorar é a regulamentação da lei. “A lei

neste ponto é absolutamente equilibrada, tal como o resto da lei da nacionalidade. O que se tem estado a confundir é a lei com o seu regulamento,

que é através de um decreto-lei do Governo e não da Assembleia da República”, afirma ao Expresso a ex-deputada do PS, numa curta

declaração.

  Recusando falar em “falhas”, Maria de Belém refere que está em causa uma “lei de reparação”, que foi bem redigida no Parlamento e que o

Governo consultou depois várias entidades: “Faça-se a avaliação do regulamento. Penso que havia até propostas de alteração, mas isso é uma

função do Executivo”, observa, remetendo mais explicações sobre o que pensa para um artigo publicado recentemente no Público . E sem querer

falar sobre o facto de um dos arguidos no processo do Porto, o advogado Francisco Almeida Garrett, ser seu sobrinho.

  Também Manuel Alegre defende que a lei é “justa” e constitui uma “reparação histórica de crimes” e “ações ignominiosas”, estando em causa

problemas decorrentes da sua regulamentação. “A lei está bem formulada, mas precisa de ser bem regulamentada. E é preciso ficar claro que

quem toma a decisão final, quem faz a homologação, é uma autoridade portuguesa, o Ministério da Justiça”, diz ao Expresso Manuel Alegre.

  O histórico socialista defende, por isso, que após as recentes suspeitas tornadas públicas, é preciso garantir uma “adequada investigação” por

parte das autoridades, assim como “apertar a regulamentação”, no sentido da sua aplicação e fiscalização. Num artigo de opinião publicado há

três semanas no “Público”, Manuel Alegre, Maria de Belém Roseira, Alberto Martins e José Vera Jardim já tinham saído em defesa dessa via.

  “A avaliação da aplicação do decreto-lei de regulamentação é o caminho criterioso para aferir da melhoria ou correção das soluções encontradas.

Dir-se-à que, se há fraude à lei, decorrente da sua regulamentação, combata-se a fraude e defenda-se a lei, a qual, pelo seu significado, constitui

um marco no património humanista da República Portuguesa”, pode ler-se no texto.

  Sem prazo, mas com direito a publicidade sobre atribuição de nacionalidade

  Ao Expresso, Manuel Alegre sustenta ainda que deve haver um prazo para a lei vigorar, à semelhança de Espanha, que estipulou um prazo de

quatro anos para a concessão de nacionalidade a sefarditas. Já Ribeiro e Castro sugere que o Ministério da Justiça possa ser assistido por um

comité de historiadores ou de especialistas nesta matéria, que possam ajudar a validar a documentação e garantir a “fiabilidade” do processo.

  De resto, advoga, o conhecimento para confirmar a ancestralidade está centrado nas comunidades judaicas e, portanto, o “sucesso” ou

“insucesso” desta lei depende de um “relacionamento fluído”, “aberto” e de “confiança” entre a Administração portuguesa e as comunidades

judaicas. “Estes casos abalam um pouco esse crédito e isso é bastante negativo, só espero que tudo se esclareça”, frisa o ex-deputado do CDS.
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  Outra medida que considera fundamental é proibir a publicidade da atribuição da nacionalidade portuguesa. Falando em casos “absolutamente

escandalosos”, Ribeiro e Castro critica os outdoors e anúncios na imprensa e redes sociais que “colocam à venda” nacionalidade portuguesa.

“Testemunhos de advogados, mais mercadores do que advogados, que garantem a atribuição da nacionalidade em seis meses. Como é que se

pode fazer isso, quando é uma decisão discricionária de um ministro? Enganando as pessoas e mercadejando como se fosse um passe garantido,

que dá acesso a não sei quantos países. Isso de facto é absolutamente indigno para a nacionalidade portuguesa”, atira.

  Um alerta que foi feito também pelo ministro dos Negócios Estrangeiros em 2020, que defendeu por isso a alteração à lei. Augusto Santos Silva

denunciou, em junho desse ano, no Parlamento a existência de campanhas do género blackfriday para atribuição na nacionalidade portuguesa

para descendentes de judeus sefarditas, em busca de um passaporte europeu.
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Inquérito do IRN a nacionalidade de Abramovich dá origem a processo disciplinar

O Instituto de Registos e Notariado não especificou quantos funcionários são visados

O Instituto de Registos e Notariado (IRN) adiantou esta terça-feira que o inquérito à atribuição de nacionalidade portuguesa ao oligarca russo

Roman Abramovich resultou num “procedimento disciplinar”, sem especificar quantos funcionários são visados. “Na sequência do processo de

inquérito, foi aberto um procedimento disciplinar, que se encontra em curso. Os detalhes deste procedimento encontram-se sob sigilo enquanto

este estiver em tramitação”, respondeu hoje à Lusa o IRN, sem adiantar mais pormenores.

  Em janeiro, a presidente do IRN, Filomena Rosa, revelou que tinha sido aberto um inquérito ao processo de naturalização de Abramovich no

âmbito da lei dos judeus sefarditas, estimando na altura que o inquérito estivesse concluído em fevereiro e explicando que esse inquérito poderia

dar azo a um processo disciplinar, o que agora se confirma. No início de março a SIC tinha adiantado que o inquérito do IRN tinha motivado a

abertura de um processo disciplinar por “suspeitas de violação de deveres”, também não precisando quantos funcionários e de que categorias

estariam envolvidos nesse processo.

  A investigação no âmbito do processo de naturalização de Abramovich, que levou à detenção na quinta-feira do líder religioso da Comunidade

Judaica do Porto (CJP), o rabino Daniel Litvak, implicou a realização de buscas e envolve suspeitas de vários crimes, nomeadamente tráfico de

influências, corrupção ativa, falsificação de documento, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa, indicaram a

Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) num comunicado conjunto. Segundo a direção da CIP/CJP, um dos seus membros foi também

indiciado dos crimes de tráfico de influência, fraude fiscal, branqueamento e falsificação de documentos.

  Em causa estarão alegadas irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus

sefarditas, que se encontram em investigação. Os judeus sefarditas são originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI. Entre

01 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2021 foram aprovados 56.685 processos de naturalização para descendentes de judeus sefarditas

num total de 137.087 pedidos que deram entrada nos serviços do Instituto de Registos e Notariado (IRN). De acordo com dados enviados em

fevereiro à Lusa pelo Ministério da Justiça, apenas 300 processos foram reprovados durante este período, restando, assim, segundo os dados

registados no final do último ano, 80.102 pedidos pendentes.
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Inquérito do Instituto de Registos e Notariado a nacionalidade de Abramovich dá origem a
processo disciplinar

O Instituto de Registos e Notariado (IRN) adiantou esta terça-feira que o inquérito à atribuição de nacionalidade portuguesa ao oligarca russo

Roman

Abramovich resultou num “procedimento disciplinar”, sem especificar quantos funcionários são visados.

  “Na sequência do processo de inquérito, foi aberto um procedimento disciplinar, que se encontra em curso. Os detalhes deste procedimento

encontram-se sob sigilo enquanto este estiver em tramitação”, respondeu à Lusa o IRN, sem adiantar mais pormenores.

  Em janeiro, a presidente do IRN, Filomena Rosa, revelou que tinha sido aberto um inquérito ao processo de naturalização de Abramovich no

âmbito da lei dos judeus sefarditas, estimando na altura que o inquérito estivesse concluído em fevereiro e explicando que esse inquérito poderia

dar azo a um processo disciplinar, o que agora se confirma.

  No início de março a SIC tinha adiantado que o inquérito do IRN tinha motivado a abertura de um processo disciplinar por “suspeitas de violação

de deveres”, também não precisando quantos funcionários e de que categorias estariam envolvidos nesse processo.

  A investigação no âmbito do processo de naturalização de Abramovich, que levou à detenção na quinta-feira do líder religioso da Comunidade

Judaica do Porto (CJP), o rabino Daniel Litvak, implicou a realização de buscas e envolve suspeitas de vários crimes, nomeadamente tráfico de

influências, corrupção ativa, falsificação de documento, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa, indicaram a

Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) num comunicado conjunto.

  Segundo a direção da CIP/CJP, um dos seus membros foi também indiciado dos crimes de tráfico de influência, fraude fiscal, branqueamento e

falsificação de documentos.

  Em causa estarão alegadas irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus

sefarditas, que se encontram em investigação.

  Os judeus sefarditas são originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI. Entre 1 de março de 2015 e 31 de dezembro de

2021 foram aprovados 56.685 processos de naturalização para descendentes de judeus sefarditas num total de 137.087 pedidos que deram

entrada nos serviços do Instituto de Registos e Notariado (IRN).

  De acordo com dados enviados em fevereiro à Lusa pelo Ministério da Justiça, apenas 300 processos foram reprovados durante este período,

restando, assim, segundo os dados registados no final do último ano, 80.102 pedidos pendentes.
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Roman Abramovich: a fortuna, sucessos e percalços de um magnata russo com passaporte
português

Helder C. Martins

Milionário russo, com cidadania portuguesa, israelita e lituana, está sob o fogo de sanções decretadas um pouco por todo o mundo devido à

invasão russa da Ucrânia. Próximo de Putin, mas não adepto da guerra, construiu uma sólida, mas questionável fortuna, antes de ser conhecido

no Ocidente. Terá passado recentemente por Lisboa

Sobretudo conhecido por ser dono do Chelsea, um dos três maiores clubes de futebol ingleses, Roman Abramovich faz as primeiras páginas dos

jornais um pouco por todo o mundo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Primeiro como possível mediador entre as partes em conflito – devido à

sua proximidade com Putin e tendo-se manifestado contra a invasão -, depois escapando durante três semanas às sanções que quer o Reino

Unido, quer a União Europeia e muitos outros países aplicaram aos oligarcas russos. Por cá, a detenção este fim de semana do líder da

comunidade judaica do Porto - responsável pela emissão do certificado que permitiu a Abramovich obter a nacionalidade portuguesa como

descendente de judeus sefarditas, é mais uma acha para a fogueira de sanções que contra ele foram decretadas.

  Além da cidadania portuguesa, que lhe permite viajar pela Europa, o milionário russo, de 55 anos, é ainda cidadão israelita e lituano. Considerado

pela Forbes como o 142º homem mais rico do planeta, com uma fortuna avaliada em 12,6 mil milhões de dólares (cerca de 11,5 mil milhões de

euros), tornou-se ultramediático desde que comprou o Chelsea em 2003.

Considerado próximo de Vladimir Putin, sabe-se que fez fortuna, como tanto outros oligarcas, durante o descalabro da União Soviética na viragem

da década de oitenta para a de noventa do século passado.

O principal negócio conhecido, e que continua envolto em controvérsia, foi a venda em 2005 de uma participação de 73% na petrolífera Sibneft ao

gigante estatal russo Gazprom, por cerca de 13 mil milhões de dólares (11,9 mil milhões de euros).

Casado três vezes, pai de sete filhos, Abramovich detém o gigante siderúrgico Evraz e da companhia mineira Norilsk Nickel - e é dono de dois dos

maiores iates do mundo – Eclipse e Solaris - avaliados em 800 milhões e 600 milhões de euros, respetivamente. Tem um Boeing 787-8 Dreamliner

– o maior avião particular do mundo - e uma coleção de automóveis avaliada em mais de 20 milhões de euros, onde pontificam “ícones” como o

Bugatty Veyrom, o Pagani Zonda ou Rolls Royce, entre outros.

Abramovich é também conhecido pelo seu vasto património imobiliário em todo o mundo. Fontes ouvidas pelo Expresso dão conta que o milionário

russo terá estado recentemente em Lisboa para visitar alguns imóveis com vista a aquisição, mas desconhecem se qualquer negócio foi

efetivamente concretizado.

DOS PATOS DE BORRACHA AO PETRÓLEO

Porém, em contraste com o mediatismo assumido desde o início século XXI, o percurso de Abramovich antes disso permanece numa nebulosa.

Nascido em Saratov, no seio de uma família judia, em 1966, sabe-se que perdeu os pais antes dos quatro anos de idade. Foi criado pelos avós em

Komi, no norte da Rússia, perto da Sibéria. Aluno mediano, terá desistido duas vezes da faculdade, mas pouco se sabe dos primeiros anos de

vida.

Considerado um “self-made-man”, Abramovich, como tantos outros, aproveitou “perestroika” de Micail Gobartchov (em 1986) e o “capitalismo

popular” apadrinhado por Boris Ieltsin com o fim do regime soviético em 1991. Liberalização progressiva da economia e uma privatização dos
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grandes gigantes económicos soviéticos marcaram esta época. Começou a vender patos de borracha e depois alguns produtos de contrabando

como perfumes. Aproveitando a liberalização da economia vai sucessivamente criando pequenas empresas, muitas delas ligadas ao setor

petrolífero.

AMIZADE COM A EMINÊNCIA PARDA DO KREMLIN

Mas foi a amizade com Boris Berezovsky, de quem se tornou “braço-direito” no início dos anos 1990, que o catapultou para os grandes negócios.

Berezovsky, um político e empresário russo, cujo o poder lhe mereceu o cognome de "eminência parda" do Kremlin, pertencia ao círculo íntimo de

Boris Ieltsin.

Durante os dois Governos do sucessor de Gorbatchov, Berezovsky – que integrava o grupo dos sete oligarcas que controlavam metade da

economia - multiplicou várias vezes a sua fortuna, chegando a ser considerado um dos 20 mais ricos do mundo pela Forbes.

Foi com ele que Abramovich foi à privatização da petrolífera Sibneft, a terceira do país, decidida por Ieltsin, que acabaram por comprar por cerca

de 100 milhões de dólares, quando o seu valor de mercado rondava os 600 milhões. Como já vimos, dez anos mais tarde Abramovich acabou por

vender a participação à Gazprom, negócio sobre o qual a BBC revelou novas ilegalidades.

Crítico de Putin apesar de ter apoiado a sua candidatura, , Berezovsky acabou por cair em desgraça, foi objeto de várias acusações por fraude e

evasão fiscal, entre outras, e exilou-se no Reino Unido. À data da sua morte em 2013, tinha acabado de perder uma ação contra o seu antigo

sócio e homem de mão Abramovich, exatamente por causa da petrolífera vendida à Gazprom.

UMA CONVENIENTE ENTRADA NA POLÍTICA

Com fortuna feita na viragem para o século XXI, Roman, então com 33 anos, lança-se na política em Chukotka uma região autónoma do leste da

Rússia, onde é eleito em 1999 para a Douma (parlamento) regional. Uma eleição que lhe permitirá escapar aos impostos e garantir imunidade

parlamentar, segundo os seus críticos.

Passa incólume nos círculos políticos nacionais com a chegada ao poder de Vladimir Putin - substituindo Ieltsin - , em maio de 2000 e e chega a

presidir à Douma da região. Cinco anos mais tarde, é o próprio Putin que o nomeia governador de Chukotka. A sua vida política na região

estender-se-á até 2013. Pelo meio, Abramovich investiu cerca de 2,5 mil milhões de dólares naquela região autónoma. Terão sido os cargos

políticos que lhe permitiram até agora escapar a muitos processos relacionados com ilegalidades e evasão fiscal de que é acusado pela justiça

russa.



Expresso
15.03.2022

88

Caso Abramovich: “Profundamente envergonhados, lamentamos o abuso da generosidade do
povo português”, diz a Sociedade Genealógica Sefardita

A investigação no âmbito do processo de Abramovich, que levou à detenção na quinta-feira do líder religioso da Comunidade Judaica do Porto

(CJP), o rabino Daniel Litvak, implicou a realização de buscas e envolve suspeitas de vários crimes, nomeadamente tráfico de influências,

corrupção ativa, falsificação de documento, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa, indicaram a Polícia

Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) num comunicado conjunto

A Sociedade Genealógica Sefardita assume vergonha pelas suspeitas em torno dos processos de atribuição de nacionalidade a descendentes de

judeus sefarditas, nomeadamente o de Roman Abramovich, garantindo não ter visto os documentos relativos ao multimilionário russo.

  "Estamos profundamente envergonhados perante o povo português. Tal como em Espanha, Portugal confiou a verificação das genealogias

sefarditas a não-genealogistas não-sefarditas, o que foi uma decisão surpreendente", critica o presidente da sociedade, David Mendoza, num

comunicado divulgado na página da instituição na Internet.

  "Não vimos os documentos probatórios apresentados" por Roman Abramovich.

  Para esta sociedade, "um procedimento transparente e justo tem muito a oferecer tanto a Portugal como à diáspora sefardita. Temos total

confiança no sistema judicial português", refere.

  Segundo David Mendoza, um judeu sefardita de Londres que obteve também a cidadania portuguesa, a sociedade lamenta "o abuso da

generosidade do povo português" e de Espanha - onde o regime de concessão da nacionalidade para os descendentes de judeus sefarditas teve

uma limitação temporal, decorrendo apenas entre 2015 e 2019 -- e manifesta o seu apoio à clarificação destes processos.

  A organização estima que os regimes português e espanhol de concessão da nacionalidade tenham gerado entre 150 a 200 milhões de euros.

  "Pedimos à Comunidade Israelita do Porto que esclareça o processo de certificação que utilizaram", pode ler-se na nota, que acrescenta: "A

Comunidade Israelita do Porto [CIP] aparentemente encontrou provas de ascendência sefardita em famílias que presumimos pertencer a

ashkenazi, mizrahi ou outros subgrupos judaicos. Esperamos que partilhe esta informação connosco".

  Admitindo ser "perfeitamente possível que a família do Sr. Abramovich se enquadre nesta categoria" de famílias asquenazi com tradições de

ascendência sefardita, a Sociedade Genealógica Sefardita vem também pedir à Assembleia da República para alterar o decreto-lei 30-A/2015, que

regulamentou a concessão da nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas.

  Entre as propostas de alteração, a organização pede que "apenas quem tenha ascendência sefardita comprovada" receba a cidadania

portuguesa, que "os lucros resultantes dos processos de candidaturas à nacionalidade" sejam canalizados para projetos culturais e que os

documentos submetidos nas candidaturas aprovadas sejam doados à Torre do Tombo.

  A investigação no âmbito do processo de Abramovich, que levou à detenção na quinta-feira do líder religioso da Comunidade Judaica do Porto

(CJP), o rabino Daniel Litvak, implicou a realização de buscas e envolve suspeitas de vários crimes, nomeadamente tráfico de influências,

corrupção ativa, falsificação de documento, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa, indicaram a Polícia

Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) num comunicado conjunto.

  Segundo a direção da CIP/CJP, um dos seus membros foi também indiciado dos crimes de tráfico de influência, fraude fiscal, branqueamento e
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falsificação de documentos.

  Em causa estarão alegadas irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus

sefarditas, que se encontram em investigação. Os judeus sefarditas são originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI.

  Em paralelo, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) anunciou igualmente no final de janeiro a abertura de um inquérito sobre esta matéria.

  Entre 01 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2021 foram aprovados 56.685 processos de naturalização para descendentes de judeus

sefarditas num total de 137.087 pedidos que deram entrada nos serviços do Instituto de Registos e Notariado (IRN).

  De acordo com os dados enviados, em fevereiro à Lusa pelo Ministério da Justiça, apenas 300 processos foram reprovados durante este período,

restando, assim, segundo os dados registados no final do último ano, 80.102 pedidos pendentes.
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UE adota formalmente novo pacote de sanções contra a Rússia. Oligarca Abramovich é alvo de
restrições

O quarto pacote de sanções da União Europeia inclui medidas contra "importantes oligarcas, lobistas e propagandistas" russos. Também proíbe

transações com algumas empresas estatais e introduz restrições comerciais relativas ao ferro, aço e produtos de luxo

O Conselho da União Europeia (UE) adotou esta terça-feira, formalmente, o quarto pacote de sanções económicas e individuais à Rússia devido à

invasão da Ucrânia, que inclui medidas restritivas ao oligarca multimilionário Roman Abramovich, com passaporte português.

  “Na sequência da reunião informal dos chefes de Estado e de Governo da UE da passada quinta e sexta-feira, o Conselho decidiu hoje impor um

quarto pacote de sanções económicas e individuais relativamente à agressão militar russa contra a Ucrânia”, informa a estrutura em comunicado

de imprensa.

  Em concreto, este quarto pacote inclui sanções a “importantes oligarcas, lobistas e propagandistas empurrando a narrativa do Kremlin [regime

russo] sobre a situação na Ucrânia, bem como empresas estratégicas nos setores da aviação, militar e de dupla utilização, construção naval e

construção de máquinas”.

  Abrange, também, proibições a transações com certas empresas estatais russas, a prestação de serviços de notação de crédito a qualquer

pessoa ou entidade russa e a novos investimentos no setor energético russo.

  Ao mesmo tempo, são introduzidas mais restrições comerciais relativas ao ferro e ao aço, bem como aos produtos de luxo, e é alargada a lista de

pessoas ligadas à base industrial e de defesa da Rússia às quais são impostas restrições mais rigorosas à exportação de bens.

  Em comunicado, o executivo comunitário saúda “o acordo hoje alcançado pelo Conselho” argumentando que estas sanções “contribuirão ainda

mais para aumentar a pressão económica sobre o Kremlin e paralisar a sua capacidade de financiar a sua invasão da Ucrânia”.

  Ainda hoje, o Conselho deu ‘luz verde' à Comissão Europeia para aderir, em nome da UE, a uma declaração multilateral sobre a invasão russa

da Ucrânia que deverá ser emitida no contexto da Organização Mundial do Comércio, defendendo ainda a suspensão do processo de adesão.

  “A Rússia, e a sua cúmplice Bielorrússia, têm plena responsabilidade por esta guerra de agressão e os responsáveis serão responsabilizados

pelos seus crimes, incluindo por visarem indiscriminadamente civis”, adianta o Conselho da UE na nota à imprensa.

  O anúncio surge depois, de na segunda-feira, os Estados-membros da UE terem chegado a um acordo sobre o alargamento da lista de oligarcas

russos sancionados como represália pela agressão militar da Rússia à Ucrânia, que contempla a inclusão do multimilionário Roman Abramovich.

  A decisão, que se enquadra do quarto pacote de sanções da UE contra Moscovo anunciado na passada sexta-feira pela Comissão Europeia,

contempla a inclusão na lista de sanções de mais 15 indivíduos e nove entidades.

  A inclusão de Abramovich na lista de pessoas singulares e coletivas algo de sanções do bloco europeu na sequência da agressão militar russa à

Ucrânia – que já contemplava 862 pessoas e 53 entidades – coincide com a abertura de uma investigação em Portugal para comprovar se existem

irregularidades na concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário russo, por este ser descendente de judeus sefarditas.

  Abramovich, proprietário do clube de futebol londrino Chelsea, já havia sido, entretanto, sancionado no Reino Unido, o que forçou a suspensão

da venda do clube, anunciada pelo multimilionário pouco após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O Canadá e a Austrália também decidiram impor-
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lhe sanções pela sua proximidade ao Kremlin.

  A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, um

ataque que foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, que tem imposto uma série de sanções económicas a Moscovo.
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Abramovich voa para Moscovo depois de ser alvo de sanções

O oligarca russo foi visto no aeroporto de Telavive, onde terá apanhado um jato privado.

O oligarca russo Roman Abramovich, afetado pelas sanções no Reino Unido devido às suas supostas ligações com o Presidente russo, Vladimir

Putin, desembarcou esta terça-feira em Moscovo, relataram vários meios de comunicação sociais britânicos.

  Abramovich, proprietário do clube de futebol londrino Chelsea, foi fotografado numa sala reservada do aeroporto israelita Ben Gurion e,

posteriormente, embarcou num jato – presumivelmente seu – com destino a Moscovo, fazendo uma breve escala na Turquia , segundo o portal de

rotas aéreas Flightradar24.

  Para além da fotografia em que é visto na sala reservada do aeroporto israelita, circula também um vídeo em que aparentemente é visto no local,

tirando o casaco. No entanto, não existem outros evidências documentais que comprovem que o oligarca embarcou num avião de Israel para

Moscovo , onde aterrou.

  Abramovich é um dos vários oligarcas russos que foram sancionados por seus laços estreitos com Putin após a invasão russa da Ucrânia em 24

de fevereiro. O Governo britânico argumentou que as sanções contra Abramovich, impostas na semana passada, devem-se ao “relacionamento

próximo de décadas” do magnata com o Presidente russo

  Embora tenha negado laços estreitos com Putin, Abramovich terá os seus bens congelados, será proibido de fazer negócios com empresas e

indivíduos britânicos e será impedido de entrar no Reino Unido
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Investigação da BBC revela novos indícios de corrupção nos negócios de Roman Abramovich

Cláudia Monarca Almeida

Dono do Chelsea beneficiou de dois leilões fraudulentos. Num deles o Estado russo saiu lesado em mais de 2,4 mil milhões de euros, no outro o

representante da empresa rival foi raptado para forçar a desistência do negócio

A BBC revelou novos indícios de corrupção nos negócios de Roman Abramovich. Documentos entregues por uma fonte anónima ao programa

BBC Panorama revelam que o dono do Chelsea ganhou milhares de milhões em leilões que estavam viciados em seu favor.

  Segundo o canal britânico, os dados agora revelados foram copiados dos ficheiros que as agências russas detêm sobre Abramovich. A BBC não

conseguiu confirmar esta origem do documento, mas verificou as informações publicadas com várias outras fontes.

  Leilão fraudulento de petrolífera lesou governo russo em mais de 2,4 mil milhões de dólares

  De acordo com a investigação, Abramovich fez fortuna com a compra da Sibneft (atualmente a terceira maior empresa petrolífera da Rússia,

agora conhecida por Gazprom Neft), num leilão que estava manipulado em seu favor. O oligarca comprou a empresa ao Estado russo em 1995,

por cerca de 230 milhões de euros, "devolvendo-a" ao mesmo dono em 2005, por cerca de 12 mil milhões.

  As irregularidades deste negócio já eram conhecidas. Em 2012, Abramovich foi processado em Londres pelo antigo sócio Boris Berezovsky.

Apesar de ter ganho a disputa, admitiu em tribunal que o leilão estava viciado e que deu mais de 9 milhões de euros ao sócio para pagar a um

funcionário do Kremlin.

  O documento a que a BBC teve acesso revela agora que o governo russo foi lesado em 2,46 mil milhões de euros neste negócio e que as

autoridades queriam acusá-lo de fraude. O valor é confirmado por uma investigação lançada pelo Parlamento russo em 1997.

  O programa da BBC falou com o ex-procurador responsável pelo caso. "Basicamente, foi um esquema fraudulento, em que aqueles que

participaram na privatização formaram um grupo criminoso que permitiu a Abramovich e Berezovsky enganarem o Governo e não pagar o dinheiro

que a empresa realmente valia", confirmou Yuri Skuratov.

  O documento indica ainda que o oligarca era protegido pelo anterior Presidente da Rússia. Boris Ieltsin terá travado a investigação e desviado os

ficheiros para o Kremlin. O procurador responsável pelo caso foi afastado.

  Em 2000, já com Putin no poder, Roman Abramovich permaneceu no círculo próximo do Presidente. Em 2002, voltou a estar envolvido num

segundo leilão fraudulento, segundo a BBC.

  Em causa estava a aquisição da Slavneft. De acordo com o documento, Abramovich criou uma parceria com outra empresa para a compra, mas

uma rival chinesa planeava licitar o dobro. Caso tal sucedesse, várias pessoas influentes ligadas ao Kremlin e ao Parlamento russo iriam perder

dinheiro.

  “A CNPC, empresa chinesa, concorrente muito forte, teve que de retirar-se do leilão depois de um de seus representantes ter sido sequestrado

na chegada ao aeroporto de Moscovo e só foi libertado após a empresa declarar a sua retirada", afirma o documento. Após a retirada, a proposta

da parceria de Abramovich foi a única a ficar em cima da mesa.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/3932b749-6259-40f2-bc2a-f6177c42043e?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


Expresso
15.03.2022

94

  O rapto foi corroborado por fontes independentes, mas não há indícios de que o oligarca russo tivesse conhecimento do sucedido.

  À BBC os advogados do dono do Chelsea rejeitam as acusações de corrupção e dizem não haver indícios que permitam afirmar que o oligarca

russo acumulou fortuna substancial através de atividades criminosas. Quanto ao rapto, dizem que a acusação "é totalmente infundada" e que o

seu cliente "não tem conhecimento de tal incidente".

  Roman Abramovich foi um dos oligarcas russos sancionados na semana passada pelo Governo britânico devido à proximidade a Vladimir Putin.

  O multimilionário tem os bens congelados e foi afastado da presidência do Chelsea. O clube de futebol foi alvo de sanções adicionais, estando

neste momento em causa o jogo desta quarta-feira frente ao Lille para a Liga dos Campeões, uma vez que a equipa só pode gastar 20 mil libras

(cerca de 24 mil euros) em deslocações.

  Esta segunda-feira, o The Guardian noticiou que Roman Abramovich foi fotografado na zona VIP do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. De

acordo com informações fornecidas pelo site Radarbox, um avião ligado ao oligarca com a identificação LX-RAY levantou voo para Istambul, mas

não foi possível confirmar se o dono do Chelsea estava a bordo.

  Uma fonte disse à Reuters que o avião viajou de Moscovo para Tel Aviv no domingo ao final do dia. As restrições impostas por Israel aos jatos

privados desde o início da invasão da Ucrânia não permitem que estas aeronaves permaneçam em solo israelita por mais de 24 horas.

  Abramovich, que tem nacionalidade portuguesa e israelita, negou ter relações próximas com o Presidente russo. No passado, o oligarca disse

viver no seu jato privado, estando em constante movimento entre Moscovo, Londres e Nova Iorque. O seu avião terá deixado o território britânico

no final de fevereiro. Já o iate privado, que se estima valer cerca de 550 milhões de euros, entrou nas águas territoriais do Montenegro no

domingo.

  Desde a aplicação das sanções, os oligarcas russos têm abandonado as grandes capitais europeias. Enquanto uns voltaram à Rússia, outros

deslocaram-se para cidades fora da UE, EUA e Reino Unido, onde as autoridades nacionais estão a impor sanções.
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Comunidade israelita coloca processo de naturalização de Patrick Drahi à disposição da PJ

Processos de certificação de descendência de judeu sefardita do presidente da Altice e do multimilionário russo Roman Abramovich estão em

investigação e já levaram à detenção do líder da Comunidade Judaica do Porto, o rabino Daniel Litvak

A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) colocou hoje à disposição das autoridades o processo de naturalização de Patrick Drahi, presidente da

Altice, citado pela Comunidade Judaica do Porto (CJP) como um dos casos na origem de buscas realizadas na sexta-feira. Depois de manifestar

no sábado o seu desconhecimento sobre a existência de um inquérito relativamente à concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário

Patrick Drahi, ao abrigo do regime de naturalização para descendentes de judeus sefarditas, a CIL enviou uma carta à direção da Polícia Judiciária

(PJ) na qual reiterou a sua disponibilidade para clarificar o processo e a certeza de ter cumprido a lei em vigor.

  Segundo a CIL, o processo de certificação de descendência de judeu sefardita de Patrick Drahi foi emitido em novembro de 2015, na sequência

da verificação de diversos documentos e da árvore genealógica do empresário, e está arquivado nas suas instalações e disponível às autoridades.

Na sexta-feira, a Comunidade Israelita do Porto/Comunidade Judaica do Porto (CIP/CJP), cuja atuação já estava a ser investigada a propósito do

processo que levou à concessão da nacionalidade portuguesa ao multimilionário russo Roman Abramovich, revelou que haveria um outro

processo de naturalização em investigação: o do empresário Patrick Drahi.

  A investigação no âmbito do processo de Abramovich, que levou à detenção na quinta-feira do líder religioso da CJP, o rabino Daniel Litvak,

implicou a realização de buscas e envolve suspeitas de vários crimes, nomeadamente tráfico de influências, corrupção ativa, falsificação de

documento, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa, indicaram a Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público

(MP) num comunicado conjunto. Segundo a direção da CIP/CJP, um dos seus membros foi também indiciado dos crimes de tráfico de influência,

fraude fiscal, branqueamento e falsificação de documentos.

  Em causa estarão alegadas irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus

sefarditas, que se encontram em investigação. Judeus sefarditas são judeus originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI.

Em paralelo, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) anunciou igualmente no final de janeiro a abertura de um inquérito sobre esta matéria.
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Comunidade Judaica do Porto acaba com certificação de judeus sefarditas

A Comunidade Judaica do Porto (CJP) decidiu terminar a sua atividade de certificação de descendentes de judeus sefarditas para processos de

obtenção da nacionalidade portuguesa, na sequência das buscas e da detenção do rabino Daniel Litvak.

  Num comunicado enviado à imprensa pela sua assessoria, a direção da Comunidade Israelita do Porto (CIP)/CJP anunciou ter decidido que “não

mais tem interesse em colaborar com o Estado na certificação de judeus sefarditas”, lembrando também uma proposta feita entre 2013 e 2014 ao

governo para a criação de uma comissão internacional para esta missão.

  A nota deixa ainda várias críticas à investigação em torno dos processos de certificação para a concessão da nacionalidade portuguesa ao abrigo

da Lei da Nacionalidade para judeus sefarditas, nomeadamente à naturalização do multimilionário russo Roman Abramovich, com a CIP/CJP a

declarar ter “recebido de Roman Abramovich o valor de 250 euros e nada mais”

  Para a CIP/CJP, a investigação da Polícia Judiciária (PJ) e do Ministério Público (MP) assenta “fundamentalmente em denúncias anónimas

inverosímeis “. A instituição lamenta ainda que os membros da direção “tenham sido alvos de buscas por contactos com conservatórias que jamais

tiveram, por desvios de dinheiro que são impossíveis de realizar nesta organização e por serem alegados corresponsáveis pela atividade de

certificação do rabino-chefe”.

  O rabino Daniel Litvak – sujeito a termo de identidade e residência, apresentações às autoridades e entrega do passaporte, depois da sua

detenção na quinta-feira – não ficou “judicialmente impedido de continuar os processos de certificação de sefardismo”, segundo a instituição, que o

destacou enquanto “autoridade religiosa reconhecida pelo Rabinato-Chefe de Israel” e com as competências necessárias para a função de

certificação.

  “Ser judeu é uma genealogia, algo que ninguém parece compreender em Portugal “, pode ler-se no texto divulgado, que deixa a garantia de que

a organização judaica portuense vai continuar a desenvolver-se em “todas as suas dimensões estatuárias”, com enfoque nas áreas da religião,

filantropia, cultura e combate ao antissemitismo.

  A investigação no âmbito do processo de Abramovich, que levou à detenção do líder religioso da CIP/CJP, o rabino Daniel Litvak, implicou a

realização de buscas e envolve suspeitas de vários crimes, nomeadamente tráfico de influências, corrupção ativa, falsificação de documento,

branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa, indicaram na sexta-feira a PJ e o MP num comunicado conjunto.
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Comunidade Israelita do Porto suspende certificação de judeus sefarditas e garante ter recebido
apenas €250 no processo de Abramovich

A direção da Comunidade Judaica do Porto decidiu que "não tem mais interesse" em colaborar com o Estado português na certificação de judeus

sefarditas, apesar de o rabino-chefe Daniel Litvak não estar judicialmente impedido de o fazer

A comunidade judaica do Porto anunciou, este domingo, que suspendeu os processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes

de judeus sefarditas, como aconteceu com Roman Abramovich. A decisão surge após a detenção, sexta-feira, do líder religioso da Comunidade

Israelita do Porto (CIP), o rabino Daniel Litvak, que se encontra a aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência

(TIR), obrigado a apresentações periódicas às autoridades e proibido de sair do país.

  Em comunicado, a direção CIP refere que, embora o rabino-chefe "não tenha sido judicialmente impedido de continuar os processos de

certificação de sefardismo" e de ser "uma autoridade religiosa reconhecida pelo Rabinato-Chefe de Israel", com todas as competências para

cumprir tal missão, deixou de ter "interesse em colaborar com o Estado". E lembra que a sua proposta ao Governo PSD/CDS, apresentada em

2013/2014, foi no sentido de ser constituída uma comissão internacional.

  Na nota, a comunidade judaica adverte que ser judeu "é uma genealogia", algo que salienta "ninguém parece compreender em Portugal". A CIP

sublinha ainda que o processo criminal em curso assenta "fundamentalmente" em denúncias anónimas "inverosímeis", dando como exemplo o

caso de Patrick Drahi, fundador e presidente da Altice, a quem a Comunidade Israelita de Lisboa e não a do Porto emitiu certificado de

demonstração de tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa.

  No caso da certificação do oligarca russo Roman Abramovich, a CIP assegura que ter recebido o valor de € 250 "e nada mais", verba "que

ninguém conseguirá refutar".

  Embora vários dirigentes da CIP/CJP tenham sido alvos de buscas por contactos com conservatórias, a direção nega tais práticas, bem como

alegados "desvios de dinheiros, impossíveis de realizar nesta organização" ou por serem "alegados co-responsáveis pela atividade de certificação

do rabino-chefe", suspeitas que "resultaram em indiciações por tráfico de influência, fraude fiscal e branqueamento de capitais e falsificação de

documentos".

  Este sábado a comunidade judaica avançou que que vai rebater “documentadamente ponto a ponto” os supostos crimes.
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Há mais um arguido no processo que investiga a certificação de judeus sefaraditas pela
comunidade israelita do Porto

Há mais um arguido constituído no processo que investiga a certificação de judeus sefaraditas pela comunidade israelita do Porto.

É um advogado portuense da comunidade e membro da direção.

  Na sexta-feira, vários membros da direção foram alvo de buscas, confirmou a comunidade israelita. O rabino Daniel Litvak acabou por ser detido

pela Polícia Judiciária por alegadas ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade portuguesa para judeus sefaraditas, judeus

originários da Península Ibérica e que foram expulsos no século XV.

  O rabino terá sido detido no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, quando se preparava para viajar para Israel. Ouvido no Tribunal Central de

Instrução Criminal durante duas horas, teve de entregar os dois passaportes, israelita e português e ficou com termo de identidade e residência,

tendo de se apresentar três vezes por semana às autoridades.

  As buscas terão sido movidas, pelo menos, por dois casos de certificação: o do multimilionário russo Roman Abramovich , pela comunidade do

Porto e concluído no ano passado, e o do empresário Patrick Drahi, pela de Lisboa.

  A comunidade israelita de Lisboa já fez saber, em comunicado, que até ao momento ainda não foi contactada pelas autoridades.
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Comunidade Israelita de Lisboa desconhece inquérito sobre Patrick Drahi e diz-se disponível para
colaborar

CIL confirma que, "em 2015, emitiu um certificado de demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa,

nos termos da lei" ao empresário Patrick Drahi

A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) desconhece qualquer inquérito sobre o processo de naturalização do empresário Patrick Drahi e afirmou-

se disponível para colaborar com as autoridades, "atendendo ao interesse público da matéria".

  Em comunicado, a CIL confirma que, "em 2015, emitiu um certificado de demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de

origem portuguesa, nos termos da lei" ao empresário Patrick Drahi.

  Face a "notícias que dão conta de uma investigação" respeitante ao processo de naturalização de Patrick Drahi, a Comunidade Israelita de

Lisboa refere que "até ao momento não foi contactada pelas autoridades para prestar esclarecimentos sobre esse, ou qualquer outro processo".

  "Atendendo ao interesse público da matéria, e porque há que contribuir para que não reste qualquer dúvida sobre a legalidade do mesmo, a CIL

informa que na próxima segunda-feira, dia 14 de março, contactará, por sua iniciativa, as autoridades", afirma.

  No comunicado, a CIL considera que a Lei de Reparação História, que permite a concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização, a

descendentes de judeus sefarditas, "é uma lei progressista e profundamente humanista que não deve ser posta em causa".

  "A sua regulamentação, contudo, pode e deve ser melhorada. Desde junho de 2020 que a CIL tem vindo a apresentar propostas para que o

Regulamento da Nacionalidade Portuguesa possa ser mais claro, transparente e eficiente", acrescenta.

  Na sexta-feira, a Comunidade Judaica do Porto (CJP), cuja atuação já estava a ser investigada a propósito do processo que levou à concessão

da nacionalidade portuguesa ao multimilionário russo Roman Abramovich, revelou que haveria um outro processo de naturalização em

investigação, do empresário Patrick Drahi.

  A investigação no âmbito do processo de Abramovich, que levou à detenção do líder religioso da CJP, o rabino Daniel Litvak, implicou a

realização de buscas e envolve suspeitas de vários crimes, nomeadamente tráfico de influências, corrupção ativa, falsificação de documento,

branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa, indicaram na sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério

Público (MP) num comunicado conjunto.

  Em causa estarão alegadas irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus

sefarditas, que se encontram em investigação. Judeus sefarditas são judeus originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI.

  Em paralelo, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) anunciou igualmente no final de janeiro a abertura de um inquérito sobre esta matéria.
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Direção da Comunidade Israelita do Porto diz que vai rebater “documentadamente ponto a ponto"
alegados crimes

Um dia após o rabino do Porto, Daniel Litvak, ter sido detido por alegadas ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade para judeus

sefarditas, os responsáveis da Comunidade Israelita local afiançam que todas as denúncias serão rebatidas

Depois de vários membros da Comunidade Israelita do Porto terem sido alvo de buscas policiais, após “denúncias anónimas” de presumíveis

ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade portuguesa para judeus sefarditas, a direção diz que vai rebater “documentadamente

ponto a ponto” os supostos crimes.

  O rabino do Porto, Daniel Litvak, foi detido, esta sexta-feira, pela Polícia Judiciária antes de viajar para Israel, encontrando-se a aguardar o

desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência (TIR), obrigado a apresentações periódicas às autoridades e proibido de sair

do país.

  “No dia de ontem membros da direção da Comunidade Israelita do Porto/Comunidade Judaica do Porto (CIP/CJP) foram alvos de buscas e um

deles foi indiciado dos crimes de tráfico de influência (a denúncia afirma que foi o autor da lei dos sefarditas de 2013), fraude fiscal e

branqueamento (a denúncia afirma que existem desvios de fundos não declarados e que são branqueados) e falsificação de documentos (a

denúncia afirma que os pareceres do rabino são falsos e que o jurista da direção devia saber)", avança uma nota da direção da CIP enviada à

Lusa.

  A mesma nota da Comunidade Israelita refere que as buscas ocorreram na sequência de “denúncias anónimas”, as quais assegura a direção irão

ser rebatidas”.

  As buscas foram essencialmente movidas por “dois casos”: um relacionado com o oligarca russo Roman Abramovich, proprietário do clube inglês

de futebol Chelsea, certificado com nacionalidade portuguesa pelo rabinato do Porto, a 16 de julho de 2020, dado cumprir os critérios plasmados

na lei e aceites pelos sucessivos governos desde 2015.

  O outro caso é relacionado com Patrick Drahi, certificado pela Comunidade Israelita de Lisboa em 2017, dado cumprir os critérios plasmados na

lei e aceites pelos sucessivos governos desde 2015, elencou a direção da CIP, na mesma nota.

  A direção da CIP refere ter entregado às autoridades “provas documentais de que a direção da comunidade só tomou conhecimento deste caso

em 10 de agosto de 2020”. A Comunidade Judaica do Porto inclui cerca de 700 judeus de mais de 30 países.

  Judeus sefarditas são judeus originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século XVI.

  A Procuradoria-Geral da República em Portugal confirmou a 19 de janeiro que a concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário russo

Roman Abramovich ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas (originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no século

XVI) estava a ser alvo duma investigação do MP.
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Caso Abramovich: comunidade israelita confirma dois arguidos (e defende que ambos estão
inocentes)

Para além do líder espiritual, rabino David Litvak, é ainda suspeito João Almeida Garrett, advogado e membro da direção. A Comunidade Israelita

do Porto garante que as suspeitas serão rebatidas "ponto por ponto"

A Comunidade Israelita do Porto mantém a confiança em dois dos seus membros suspeitos de envolvimento na concessão fraudulenta da

nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich, o oligarca russo dono do Chelsea e Patrick Drahi, empresário marroquino dono da Altice. Daniel

Litvak, líder espiritual da comunidade, já foi ouvido pela juíza Maria Antónia Andrade e teve de entregar os passaportes israelita e argentino que

tinha; João Almeida Garrett, que tem o nome judaico de David, foi alvo de buscas mas não foi constituído arguido. É membro da direção da

comunidade.

  Em comunicado, a direção da comunidade diz que o caso se baseia em "denúncias anónimas" que serão "rebatidas ponto por ponto" e que

investigam dois casos: "O do Sr. Abramovich, certificado pelo rabinato do Porto, em 16 de julho de 2020, dado cumprir os critérios plasmados na

lei e aceites pelos sucessivos governos desde 2015" e o do " Sr. Patrick Drahi, certificado pela Comunidade Israelita de Lisboa no ano de 2017,

dado cumprir os critérios plasmados na lei e aceites pelos sucessivos governos desde 2015".

  Segundo o comunicado, "a denúncia afirma que os pareceres do rabino são falsos e que o jurista da direção devia saber".

  Em causa, de acordo com o comunicado da PJ, esão crimes que vão da corrupção - há suspeitas de desvio de parte de 35 milhões de donativos

que foram feitos depois da lei dos sefarditas entrar em vigor - a associação criminosa, falsificação e fraude fiscal.
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PJ quer saber como é que o dono da Altice se naturalizou português, em 2016

Patrick Drahi nasceu em Marrocos, tem nacionalidade marroquina, francesa, israelita e portuguesa. As autoridades portuguesas estão a investigar

este processo de naturalização

  Atribuição da nacionalidade portuguesa a dono da Altice está a ser investigada. Rabino do Porto teve de entregar passaportes e é suspeito de ter

desviado parte de 35 milhões de doações.  Patrick Drahi é o segundo caso suspeito no processo que levou à detenção do rabino do Porto. Daniel

Litvak foi libertado na madrugada de sábado, mas tem de se apresentar numa esquadra três vezes por semana. João Almeida Garret, advogado

do Porto é o segundo arguido do processo.

  A investigação da PJ sobre como Roman Abramovich conseguiu a nacionalidade portuguesa através da lei dos sefarditas já tem dois arguidos:

Daniel Litvak, rabino e líder da comunidade israelita do Porto que ontem foi presente a um juiz de instrução criminal de Lisboa; e João Almeida

Garret, advogado do Porto e antigo membro da direção mesma comunidade. Para além da atribuição da nacionalidade portuguesa ao oligarca

russo, está também a ser investigada a maneira como da Patrick Drahi, empresário marroquino que é dono e fundador da Altice, conseguiu

naturalizar-se português em 2016.

  Litvak e Almeida Garret estão indiciados por vários crimes que vão de corrupção a associação criminosa, passando por falsificação de

documentos e branqueamento de capitais. A PJ suspeita que tenham desviado parte dos 35 milhões de euros que a comunidade recebeu em

doações desde que entrou em vigor a lei dos sefarditas e permite a naturalização de quem consiga provar que é descendente dos judeus expulsos

de Portugal pelo rei D. Manuel I em 1492. Daniel Litvak já sabe as medidas de coação a que está sujeito: teve de entregar os dois passaportes que

possui (israelita e argentino), está proibido de sair do país e tem de se apresentar numa esquadra três vezes por semana. Não pode contactar com

Almeida Garret, o segundo arguido do processo. Foi detido na sexta feira e presenta a um juiz de instrução no mesmo dia. Saiu do tribunal às

primeiras horas da madrugada de sábado,

  À juíza Maria Antónia Andrade negou a prática de qualquer crime, explicou que a naturalização de Drahi foi feita pela comunidade israelita de

Lisboa e a própria comunidade israelita do Porto garantiu ao Expresso: “Toda a atividade da comunidade passa por bancos e não há qualquer

possibilidade de desvio de fundos a favor de quem quer que seja. A vice-presidente e o tesoureiro controlam integralmente esta parte". Segundo

uma fonte próxima do processo, a operação da PJ terá mais alvos e a detenção de Litvak foi precipitada pelo facto de o rabino tencionar viajar

para Israel. Foi detido no aeroporto do Porto.
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Dono da Altice é o segundo arguido no caso Abramovich

Patrick Drahi nasceu em Marrocos, tem nacionalidade marroquina, francesa, israelita e portuguesa. É suspeito de ter ajudado Abramovich na sua

naturalização

  Patrick Drahi é o arguido número dois do processo da naturalização de Abramovich que já levou à detenção do rabino do Porto. Os dois

suspeitos estão proibidos de contactos entre si e Daniel Litvak teve de entregar os dois passaportes que possui e está proibido de se ausentar do

país

  A investigação da PJ sobre a forma como Roman Abramovich conseguiu a nacionalidade portuguesa através da lei dos sefarditas já tem dois

arguidos: Daniel Litvak, rabino e líder da comunidade do Porto que ontem foi presente a um juiz de instrução criminal de Lisboa; e Patrick Drahi,

dono e fundador da Altice.

  O empresário nascido em Casablanca (Marrocos), em 1963, tem nacionalidade marroquina, francesa, israelita e também portuguesa. E é pelo

processo de naturalização em Portugal - e por alegadamente ter tido intervenção no caso Abramovich (com Daniel Litvak) - , que Drahi está

também a ser investigado pela Polícia Judiciária.

  Por sua vez, Daniel Litvak, indiciado por crimes que vão de corrupção a associação criminosa, já sabe as medidas de coação a que está sujeito:

teve de entregar os dois passaportes que possui (israelita e argentino), está proibido de sair do país e tem de se apresentar numa esquadra três

vezes por semana. Foi detido na sexta-feira e presenta a um juiz de instrução no mesmo dia. Saiu do tribunal às primeiras horas da madrugada de

sábado.
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Caso Abramovich: “Não há desvio de fundos a favor de quem quer que seja”, diz a Comunidade
Judaica do Porto

Hugo Franco

Daniel Litvak foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas no processo de naturalização de Roman Abramovich. Comunidade Judaica do Porto

diz que existe um processo no DCIAP, iniciado este ano, baseado em denúncias anónimas

A Comunidade Judaica do Porto reagiu de imediato à detenção do seu líder religioso , Daniel Litvak, pela Polícia Judiciária, por suspeitas de crime

na atribuição da nacionalidade ao milionário russo Roman Abramovich. “Toda a atividade da comunidade passa por bancos e não há qualquer

possibilidade de desvio de fundos a favor de quem quer que seja. A vice-presidente e o tesoureiro controlam integralmente esta parte” garantem

numa nota enviada ao Expresso.

  De acordo com esta fonte, existe um processo no DCIAP, iniciado este ano, baseado em denúncias anónimas sobre o processo de certificação

de Patrick Drh (Drahi), que se supõe certificado pela Comunidade judaica de Lisboa, "conforme há muito foi tornado público" e o processo de

certificação de Roman Abramovich, certificado pela Comunidade judaica do Porto e que se encontra "em processo de averiguações" na PGR.

  Este processo de Roman Abramovich foi certificado pelo rabino-chefe, Daniel Litvak, em 16 de julho de 2020 "de acordo com os critérios legais" e

a "direção teve conhecimento do caso em 10 de agosto do mesmo ano".

  A Comunidade Judaica do Porto repudia as suspeitas de um suposto esquema organizado por vários indivíduos daquela comunidade em que o

rabino-chefe atestaria falsamente a qualidade de judeus sefarditas. "O rabino tutela o departamento de sefardismo com base em critérios

plasmados na página oficial, por deliberação da Direção da CIP/CJP, por unanimidade, em 2015, e em respeito pelo artigo 24.º-A do Regulamento

da Nacionalidade. Tais critérios foram aceites pelos sucessivos Governos."

  E garantem que Daniel Litvak possui conhecimentos e competências para liderar este processo. "Como não? É a autoridade religiosa da

Comunidade, sexagenário, reconhecido pelo Grão-Rabinato de Israel, possuindo grande conhecimento do mundo judaico e do idioma hebraico,

conhecendo listas de apelidos, recebendo certificações rabínicas da origem dos requerentes, etc."

  Lembram ainda que entre 2015 e 2022, período de vigência da lei, "todos os relatórios de contas, pareceres do Conselho Fiscal e relatórios de

atividades foram divulgados e votados nas Assembleias Gerais anuais" da comunidade. "O Conselho Fiscal possui mesmo uma equipa autónoma

de contabilistas e as receitas da Comunidade servem os seus fins estatutários."
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Líder da comunidade judaica do Porto foi detido pela PJ. Naturalização de Abramovich
investigada pela PGR

Hugo Franco

"JN" avançou que o líder da comunidade judaica do Porto foi detido no âmbito da investigação sobre a obtenção de nacionalidade portuguesa por

judeus sefarditas. Informação foi confirmada pelo Expresso

O líder da comunidade judaica do Porto, Daniel Litvak, foi detido pela Polícia Judiciária no âmbito da investigação sobre a obtenção de

nacionalidade portuguesa por judeus sefarditas em Portugal, avançou o "Jornal de Notícias". A informação foi confirmada pelo Expresso junto de

fonte oficial.

  Um dos casos investigado é o do russo Roman Abramovich, dono do Chelsea que entretanto pôs o clube à venda em função das sanções da UE

aos oligarcas. Em janeiro, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito à atribuição de nacionalidade portuguesa e, na sequência da

abertura desse inquérito-crime, o chefe-rabino da comunidade judaica do Porto considerou, esta quarta-feira, “positivos” os inquéritos do Ministério

Público e do Instituto dos Registos e Notariado à atribuição de nacionalidade portuguesa, reiterando a legalidade da certificação.
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Governo diz que não é possível retirar nacionalidade a Abramovich via sanções europeias

Governo português apoia integração do empresário na lista de sanções da UE, por ligação a Putin, mas alega não ser possível retirar a

nacionalidade recentemente atribuída

As novas sanções a ser preparadas pela União Europeia contra oligarcas russos, em consequência da invasão da Ucrânia, podem vir a atingir o

multimilionário russo Roman Abramovich, mas a retirada administrativa da nacionalidade portuguesa nesse âmbito não é possível.

  “No quadro da preparação de novas sanções pela UE [União Europeia], as quais exigem fundamentação jurídica, Portugal já manifestou,

designadamente pela voz do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o seu apoio à inclusão de novas personalidades em virtude da sua

ligação evidente às decisões do Presidente Putin, o que se aplica, entre outros, a Roman Abramovich”, adiantou o Ministério da Justiça em

resposta enviada à Lusa.

  Ainda de acordo com a mesma nota, “as sanções da UE não incluem a perda administrativa da nacionalidade, nem o poderiam fazer por razões

básicas do respeito pelo Estado de direito”.

  Na resposta enviada à Lusa, o MJ recorda, no entanto, que “as condições de atribuição dessa nacionalidade estão sob inquérito judicial que se

encontra em curso”.

  O Governo reforça ainda que as sanções decretadas pela UE, que já atingem “muitas centenas de cidadãos russos ligados ao regime” e que em

breve devem ser alvo de um novo pacote de medidas punitivas, “são imediatamente aplicadas no nosso país”, mas aquelas decretadas por

“países terceiros, como o Reino Unido, não se aplicam necessária e imediatamente em território da União Europeia”.

  Os cidadãos russos alvos de sanções estão, nomeadamente, proibidos de circular no espaço europeu e viram os seus ativos no espaço

comunitário congelados.

  As sanções britânicas travaram o processo de venda do clube de futebol inglês Chelsea, detido por Abramovich, estando ainda o clube impedido

de vender bilhetes para jogos e negociar jogadores.

  O milionário russo tinha anunciado no início do mês que iria vender o clube campeão da Europa e do mundo de futebol, “devido à atual situação”

em que a Rússia invadiu a Ucrânia, prometendo reverter os lucros para as vítimas do conflito.

  A Procuradoria-Geral da República (PGR) em Portugal confirmou em 19 de janeiro que a concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário

russo Roman Abramovich ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas está a ser alvo de uma investigação do Ministério Público.

  Em paralelo, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) anunciou igualmente no final de janeiro a abertura de um inquérito sobre esta matéria.

  A informação da naturalização do multimilionário russo foi revelada no final de 2021.
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Ativista russa pede à Justiça que investigue a fundo ligações de oligarcas russos a Portugal

Hugo Franco

Opositora do regime de Vladimir Putin quer que lista de vistos gold seja tornada pública. E aponta o dedo também a sociedades de advogados em

Portugal

Ksenia Ashrafullina, ativista russa de 36 anos que vive em Portugal há uma década, pede à Justiça e polícias portuguesas que investiguem a

fundo as ligações económicas de oligarcas russos com Portugal, na sequência das sanções da União Europeia aplicadas a milionários daquele

país após a invasão das tropas de Vladimir Putin na Ucrânia. A ativista chama a atenção em particular para o processo de concessão de

nacionalidade atribuída a Roman Abramovich, dono do Chelsea, ao qual o Ministério Público abriu já um inquérito. “Abramovich obteve a

nacionalidade portuguesa em seis meses. Isto nunca aconteceu com qualquer outro russo em Portugal. É impossível sem haver algum tipo de

corrupção. Trata-se de um processo que costuma ser muito burocrático e pode levar anos, como foi o meu caso.”

Ksenia Ashrafullina, que se tornou conhecida há um ano com a polémica dos dados sobre manifestantes enviados pela Câmara de Lisboa à

embaixada da Rússia em Portugal, aponta o dedo a outros casos que também considera suspeitos. Um deles é o de outro multimilionário russo,

Mikhail Fridman, que controla o grupo de distribuição alimentar DIA (dono da cadeia de supermercados Minipreço em Portugal). “É preciso que as

autoridades vejam com atenção os seus negócios em Portugal.” Mikhail Fridman é um dos oligarcas russos que foi alvo de sanções por parte da

União Europeia na última semana.

A ativista russa, muito crítica do regime de Vladimir Putin, faz coro às vozes que como a ex-eurodeputada Ana Gomes querem que o Governo

português torne pública a lista de vistos gold russos em Portugal. “É uma questão de transparência. Em Malta a lista foi aberta a todos e

conseguiu-se descobrir negócios suspeitos de um oligarca russo ligado àquele país.” Recorde-se que na sequência da invasão da Rússia na

Ucrânia o Governo português suspendeu a concessão de vistos gold a cidadãos russos. Para Ksenia Ashrafullina, é necessário que a Justiça

portuguesa olhe também com atenção para as sociedades de advogados que têm tornado possível a concessão de vistos gold a milionários

russos. “Algumas fazem-no de forma legal, outras de forma ilegal.”
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Suspeitas de violação de deveres na atribuição de nacionalidade portuguesa a Abramovich

Há suspeitas de violação de deveres no processo que deu a nacionalidade portuguesa ao magnata russo Roman Abramovich. Em janeiro, mal

surgiram as dúvidas relacionadas com a atribuição da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich, o Instituto dos Registos e Notariado e o

Ministério da Justiça anunciaram que tinha sido aberto um inquérito para apurar se tinham sido cumpridas todas as regras.

  Ao que a SIC apurou, dessa investigação terão surgido suspeitas de violação de deveres que levaram a que o inquérito fosse transformado num

processo disciplinar. Não se sabe, por agora, quantos funcionários, e de que categorias, estão a ser alvo da investigação. Há cerca de um mês e

meio, o Ministério Público também confirmou a abertura de um inquérito para investigar o processo que deu nacionalidade portuguesa ao

milionário russo.

  Roman Abramovich obteve a cidadania portuguesa em abril do ano passado, com base na lei que oferece a naturalização a descendentes de

judeus sefarditas, expulsos da Península Ibérica durante a inquisição. Desde que a lei foi aprovada, em 2015, já foram aprovados mais de 56 mil

pedidos de cidadania, a maioria atestados pela comunidade judaica do Porto, que também certificou o processo de Abramovich.
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Nacionalidade portuguesa de Abramovich

Á suspeitas de violações deontológicos, no processo que deu a nacionalidade portuguesa ao russo, Roman Abramovich. O Instituo de Registo e

Notariados abriu um processo.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal da Noite

Horário: 20:58

Duração: 01:36
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Nacionalidade portuguesa de Abramovich

Á suspeitas de violações deontológicos, no processo que deu a nacionalidade portuguesa ao russo, Roman Abramovich. O Instituo de Registo e

Notariados abriu um processo.

Canal: SIC

Programa: Jornal da Noite

Horário: 20:58

Duração: 01:35
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Depois de 19 anos, cinco títulos da Premier League e duas Champions, Abramovich anuncia que
o Chelsea está à venda
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Depois de 19 anos, cinco títulos da Premier League e duas Champions, Abramovich anuncia que
o Chelsea  — atual campeão europeu e mundial — está à venda. O russo, que diz que tomou a
decisão tendo em conta “o melhor interesse do clube“, tem sid...://t.co/TAZIvZiCYZ
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Abramovich vai vender o Chelsea. Russo anuncia que não pedirá que os empréstimos que fez
sejam pagos e que doará as “receitas líquidas” da operação “às vítimas da guerra na Ucrânia”

Pedro Barata

Será o fim de uma relação que mudou a face do futebol inglês e europeu. Quando, em 2003, Roman Abramovich comprou o Chelsea, foi dado o

pontapé de saída para tornar um clube que não era campeão nacional desde 1955 numa potência global, que desde aí teve vários dos melhores

treinadores e jogadores do mundo, tendo conquistado a Premier League por cinco vezes e a Liga dos Campeões em duas ocasiões.

  A chegada do russo, que recentemente passou a ter nacionalidade portuguesa, a Londres marcou o começo da compra massiva de clubes —

particularmente em Inglaterra — por parte de milionários, oligarcas ou até estados soberanos, com o Manchester City ou o PSG a realizarem um

caminho semelhante ao do Chelsea: investimentos astronómicos que elevaram conjuntos que estavam longe da elite para o topo do futebol

internacional.

  No entanto, 19 anos depois da aquisição do emblema de Stamford Brige por parte de Abramovich, o russo anunciou que irá vender o clube, na

sequência das críticas que lhe têm sido feitas pela sua associação a Vladimir Putin e à possibilidade dos seus ativos no Reino Unido serem

congelados. Num comunicado , pode ler-se que que a decisão foi tomada tendo em conta “o melhor interesse do clube”. Roman Abramovich, que

sublinha que ser dono do Chelsea “nunca se deveu a negócios ou dinheiro” para si, mas sim “à paixão pelo jogo e pelo clube”, garante que “não irá

pedir que quaisquer empréstimos sejam pagos”. Segundo a imprensa inglesa, o russo tem um empréstimo feito ao Chelsea de cerca de €1.8 mil

milhões, o qual não será devolvido.

  Adicionalmente, Abramovich revela que “deu instruções” para “criar uma fundação”, para a qual “toda a receita líquida da venda serão doados”.

Esta fundação será “em benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia”, nomeadamente dando “fundos para as necessidades urgentes e

imediatas das vítimas”, bem como “apoiar os trabalhos de recuperação de longo prazo”.  Esta decisão de vender surge após dias de muitas

críticas e escrutínio a Abramovich no Reino Unido. Além de se tratar de um oligarca russo, o ainda dono do Chelsea tem um passado cheio de

proximidade a Vladimir Putin, desde logo por ter sido, entre 2001 e 2008, governador de Chukotka — a região mais a leste da Rússia —, com o

apoio do presidente do país. Aquando da campanha para que a Rússia acolhesse o Mundial 2018, Abramovich também ajudou a candidatura

russa com os contactos entre a elite do futebol que o Chelsea ajudou que tivesse.

  Horas antes do comunicado do Chelsea, Keir Starmer, o líder do Partido Trabalhista, perguntou a Boris Johnson, no parlamento britânico, qual a

razão para que “Abramovich ainda não tivesse sido sancionado”: “Ele detém o Chelsea e outros ativos de grande valor no Reino Unido. É uma

pessoa de interesse do Ministério do Interior devido às suas ligações ao estado russo e à sua associação pública à atividade e práticas corruptas”.

O primeiro-ministro respondeu que não era “apropriado” comentar casos individuais.

  Chris Bryant, deputado do Partido Trabalhista, também já tinha questionado, no parlamento, se Abramovich deveria poder continuar a ser dono

de um clube de futebol no Reino Unido. Bryant alegou ainda que o russo estava a “vender apressadamente” os seus ativos em solo britânico antes

que estes fossem congelados. “Ele está aterrorizado com a hipótese de ser sancionado”, alegou o deputado do Partido Trabalhista. No passado

sábado, Abramovich já havia entregado a gestão do Chelsea à fundação do clube, num movimento que foi visto como mais uma operação

cosmética para se livrar de possíveis sanções. No entanto, a pressão política e mediática levou mesmo o russo à decisão de vender o clube.

  Ainda antes da confirmação da intenção de vender, já havia notícias sobre potenciais compradores. O milionário suíço Hansjörg Wyss disse ao

jornal “Blick” que ele “e mais três pessoas” receberam ofertas para comprar o Chelsea. Outra possível comprador, segundo o “New York Times”, é

Todd Boehly, um dos donos dos Los Angeles Dodgers, uma equipa de basebol. Boehly já terá tentado comprar o Chelsea em 2019 por cerca de

€2,61 mil milhões. De acordo com o “The Guardian”, Wyss e Boehly poderão juntar-se a “vários outros investidores” para adquirir o Chelsea. O

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9ec0f75b-56e5-4179-b868-710ad91e6494?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9ec0f75b-56e5-4179-b868-710ad91e6494?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


Expresso
02.03.2022

114

jornal noticia que “pelo menos dois” dos restantes membros deste possível consórcio são cidadãos dos Estados Unidos da América, país de onde

são naturais os donos de vários dos principais clubes da Premier League, como o Liverpool ou o Arsenal.

  Quanto a Roman Abramovich, vê terminar um ciclo de 19 anos que deu ao Chelsea glória nunca antes vista na história do clube londrino. No

total, os blues venceram 21 troféus na era Abramovich, que, apesar de todo este êxito, há muito deixou de ser presença habitual em Stamford

Brigde. Apesar de estar nas finais — como no Porto, quando em maio passado o Chelsea ergueu a Liga dos Campeões — o russo não costuma

estar próximo do quotidiano da equipa. Desde logo porque Abramovich não tem um visto para estar em solo britânico desde 2018, altura em que o

governo do Reino Unido reviu os vistos de longo prazo de vários milionários russos na sequência do envenenamento do antigo espião Sergei

Skripal e da sua filha na cidade inglesa de Salisbury.

  Apesar da ausência de Roman Abramovich do dia a dia do Chelsea e de todas as críticas recentes ao russo, os adeptos do clube parecem não

esquecer o homem que mudou a história dos londrinos, que passaram a ombrear com as potências nacionais e internacionais. No dia em que

Abramovich anunciou que venderá o Chelsea, a equipa irá jogar contra o Luton, para a Taça de Inglaterra. Antes do jogo, os adeptos cantaram o

nome de Abramovich . Para o Chelsea, o dinheiro parece ter comprado felicidade.
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Oficial: Roman Abramovich coloca Chelsea à venda

O oligarca russo Roman Abramovich anunciou esta quarta-feira que vai vender o Chelsea.  Leia o comunicado publicado no site oficial do clube

londrino.
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Comentário de Ana Gomes

Comentários de Ana Gomes à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 17:26

Duração: 06:21
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Costa reuniu-se com a embaixadora da Ucrânia

António Costa reuniu-se com a embaixadora da Ucrânia.

Declarações:

Inna Ohnivets | Embaixadora da Ucrânia em Portugal

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 16:06

Duração: 10:21
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Roman Abramovich “quer ver-se livre do Chelsea rapidamente”. Milionário suíço diz que lhe foi
oferecida oportunidade para comprar o clube

Hansjörg Wyss revelou a um jornal suíço que a intenção do russo é livrar-se não apenas do Chelsea, mas de “todas as suas propriedades em

Inglaterra”. Wyss considera que, para já, Abramovich está “a pedir demasiado” pelo clube de Stanford Bridge, que “não tem dinheiro”

O milionário suíço Hansjörg Wyss disse ao jornal “Blick” que o russo Roman Abramovich, recentemente naturalizado português, “quer ver-se livre

do Chelsea rapidamente”, mas não só. Wyss revelou também que o oligarca “está a tentar vender todas as suas propriedades em Inglaterra”,

dizendo: “Eu e três outras pessoas recebemos na terça-feira uma oferta para comprar o Chelsea”.   Hansjörg Wyss contou, na mesma entrevista,

que “Abramovich está a pedir demasiado dinheiro”, acrescentando: “O Chelsea deve-lhe dois biliões de libras (…) mas não tem dinheiro. Até ao

momento, não sabemos qual é o preço de venda exato”. A hipótese mais provável, lançada pelo “The Guardian”, é que Wyss se junte a um

consórcio de compradores.

  Quanto a Abramovich, segundo o deputado do Partido Trabalhista britânico, Chris Bryant, a pressa em ver-se livre de tudo o que tem em solo

inglês poderá estar relacionada com potenciais sanções financeiras aplicadas pelo Governo de Boris Johnson e um pouco por todo o mundo

ocidental, como contrapartida pela invasão russa da Ucrânia. Lembre-se que o ainda dono do Chelsea é considerado próximo de Vladimir Putin,

presidente russo, embora tenha também ligações à Ucrânia.

  A decisão, recentemente tornada pública, de transferir a gestão do Chelsea para uma assembleia de associados da fundação do clube, foi

tomada por Abramovich depois de um pedido feito no Parlamento para que o bilionário russo sofra sanções devido à invasão da Ucrânia pelo

exército do seu país. Caso o empresário seja sancionado rapidamente, diz o “The Guardian”, pode nem lhe ser possível vender o clube. Para já, o

Chelsea recusou comentar as palavras de Wyss.

  Mesmo a anunciada transferência de poder para a assembleia de associados parece estar a enfrentar alguns obstáculos, segundo o jornal inglês.

Alguns dos elementos desse grupo estão preocupados com o plano de Abramovich e reina alguma confusão em Stanford Bridge. Foi reportado

“um incidente sério” ao órgão regulador do clube, sem que se saiba do que se trata. O assessor de comunicação do bilionário russo foi contactado

pelo jornal inglês, sem que, até ao momento, tenha havido reação.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/e7be4f0b-1039-45ae-a122-18e8b59b26e9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/e7be4f0b-1039-45ae-a122-18e8b59b26e9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


SIC Notícias
01.03.2022

119

Negociações entre Ucrânia e Rússia

Ucranianos e russos reuniram-se na Bielorrússia. Mediadores voltam a Moscovo e Kiev para consultas. MNE da Bielorrússia deu boas-vindas às

delegações. Ucrânia exigiu cessar-fogo e retirada russa. Kremlin não divulgou posição para negociações. Roman Abramovich assistiu às

negociações.

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Manhã

Horário: 05:47

Duração: 02:24
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Negociações entre Ucrânia e Rússia

A primeira ronda de negociações terminou sem conclusões. A reunião realizou-se em Gomel na Bielorrússia. Kiev exigiu retirada e Moscovo não

mostrou posição. Roman Abramovich assistiu às negociações. A segunda ronda de negociações não tem ainda data marcada.

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Noite

Horário: 22:02

Duração: 02:27
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Guerra na Ucrânia

1ª ronda de negociações terminou sem conclusões. Reunião realizou-se em Gomel na Bielorrússia. Roman Abramovich assistiu às negociações.

Canal: SIC

Programa: Jornal da Noite

Horário: 19:58

Duração: 02:33
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Guerra na Ucrânia

1ª ronda de negociações terminou sem conclusões. Reunião realizou-se em Gomel na Bielorrússia. Roman Abramovich assistiu às negociações.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal da Noite

Horário: 19:58

Duração: 02:32
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Guerra Rússia - Ucrânia

Ocorreu uma reunião entre a Rússia e a Ucrânia, numa tentativa de alcançar a paz.

Em declarações:

José Gomes Ferreira | SIC

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 17:19

Duração: 04:55

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/59118f05-50f3-4d0a-9663-f2205af4fa3b?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


SIC Notícias
28.02.2022

124

Guerra Rússia - Ucrânia

Ana Gomes comenta toda a situação entre a Rússia e a Ucrânia.

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 16:21

Duração: 05:34
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Negociações entre Rússia e Ucrânia

Ucranianos e russos reunidos na Bielorrússia. Reunião realiza-se em Gomel na Bielorrússia. MNE da Bielorrússia deu boas-vindas a delegações.

Ucrânia exige cessar-fogo e retirada russa. Kremlin defende recato nas negociações. Roman Abramovich estará nas negociações.

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 13:47

Duração: 01:47

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/fa772814-d5f6-4189-90dd-06904a800cd9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Negociações: Kiev com poucas esperanças e Kremlin defende recato

Esta segunda-feira, decorrem as negociações entre a Ucrânia e a Rússia, mas a esperança de sucesso é quase nula e teme-se, inclusive, tratar-

se de uma encenação russa.

  Um esquadrão de helicópteros militares transportou a delegação ucraniana até Gomel, na Bielorrússia, a poucos quilómetros de Chernobyl. A

delegação ucraniana é liderada pelo ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, e pelo deputado David Arakhamia , líder do partido Servos do Povo,

partido do Presidente da Ucrânia, Zelensky, que não estará presente nas conversações. Do outro lado, a Rússia é representada por um

conselheiro de Putin e por altos funcionários dos Negócios Estrangeiros e da Defesa.

  Kiev já veio a público afirmar que não acredita no sucesso destas negociações e exige à tropas russas um cessar-fogo e a retirada imediata de

solo ucraniano. Moscovo recusou revelar posições para as negociações, mas defende que devem realizar-se no maior dos recatos sem fugas de

informação. Na reunião, participa Roman Abramovich, a pedido da Ucrânia, a quem Portugal concedeu recentemente a nacionalidade como

descendente de judeus sefarditas. O oligarca russo já foi próximo de Putin e poderá ser uma mediadores nas conversações de Gomel.
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Negociações entre Rússia e Ucrânia

Ucranianos e russos reunidos na Bielorrússia. Reunião realiza-se em Gomel na Bielorrússia. MNE da Bielorrússia deu boas-vindas a delegações.

Ucrânia exige cessar-fogo e retirada russa. Kremlin defende recato nas negociações. Roman Abramovich estará nas negociações.

Canal: SIC Notícias

Programa: Primeiro Jornal

Horário: 13:03

Duração: 01:48

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/5494c789-4884-489f-94ce-fad99330ccb5?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Negociações entre Rússia e Ucrânia

Ucranianos e russos reunidos na Bielorrússia. Reunião realiza-se em Gomel na Bielorrússia. MNE da Bielorrússia deu boas-vindas a delegações.

Ucrânia exige cessar-fogo e retirada russa. Kremlin defende recato nas negociações. Roman Abramovich estará nas negociações.

Canal: SIC

Programa: Primeiro Jornal

Horário: 13:03

Duração: 01:48

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/e98b63d8-33ee-4349-8c2d-b9ed99bcf83e?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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438 vistos gold a russos

Ana Gomes lembra os 438 vistos gold. 2 oligarcas russos contra invasão à Ucrânia.

Canal: SIC

Programa: Edição da Manhã

Horário: 07:48

Duração: 04:35

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/71def3b1-aab5-4202-87ec-d6d85d69e619?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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438 vistos gold a russos

Ana Gomes lembra os 438 vistos gold. 2 oligarcas russos contra invasão à Ucrânia.

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Manhã

Horário: 07:48

Duração: 04:35

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/c1f185d8-97cd-4376-9e57-989b9b5ce075?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Sanções contra a Rússia

União Europeia vai endurecer as sanções à Rússia. UE vai financiar aquisição de armas para a Ucrânia. UE fecha espaço aéreo à Rússia e

anuncia fecho de bancos russos ao sistema Swift. Suécia quebra tradição e entrega armas à Ucrânia. Ucrânia e Rússia vão negociar junto à

Bielorrússia. Putin coloca forças nucleares em alerta máximo. NATO e Casa Branca condenam intimidação.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal de Domingo

Horário: 22:01

Duração: 20:17

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/421a0e8e-5cde-487a-824b-3621e1840f11?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Abramovich entrega gestão do Chelsea à fundação do clube

Raquel Moleiro

Relação próxima com Vladimir Putin e possíveis sanções futuras poderão explicar a decisão do bilionário russo em entregar a administração do

Chelsea a quem lidera a fundação do clube

Roman Abramovich anunciou, este sábado, a decisão de delegar a liderança do clube aos responsáveis da Chelsea Foundation. No comunicado ,

publicado no site do clube, o bilionário russo garante que, atualmente, são eles quem melhor podem cuidar do “clube, dos jogadores, da equipa

técnica e dos adeptos”.

  “Durante os meus quais vinte anos de liderança do Chelsea FC, eu sempre me vi como um guardião do clube, cuja função é garantir que

podemos ter o sucesso que temos hoje, que podemos construir um futuro, enquanto desempenhamos um papel positivo nas nossas comunidades.

Sempre tomei decisões tendo em conta o melhor interesse do clube. Continuo comprometido com esses valores. É por isso que hoje estou a

entregar aos responsáveis da Chelsea Foundation a liderança e administração do clube. Acredito que atualmente são eles que estão na melhor

posição para tomar conta do clube, jogadores, trabalhadores e adeptos”, explicou Abramovich.

  A decisão não deverá ser alheia à invasão russa da Ucrânia. O proprietário russo, figura próxima de Putin, corre o risco de ser visado pelas

sanções à Rússia e a vários empresários do país, que deverão ser alargadas a mais figuras nos próximos dias. O documento posto no site do

Chelsea tem apenas com dois parágrafos e um subtítulo quase enigmático — “O seguinte comunicado foi publicado…”.

  Abramovich, que em 2021 obteve a nacionalidade portuguesa através da lei que beneficia os descendentes de judeus sefarditas expulsos no final

do século XV, teve, até há quatro anos, um visto de investidor no Reino Unido. Adquiriu o clube londrino em 2003, por 155 milhões de euros, tendo

conseguido 19 títulos e contratado dois treinadores portugueses desde então: José Mourinho, por duas vezes (em 2004 e 2013) e André Villas-

Boas (em 2011).
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Roman Abramovich transferiu a liderança do Chelsea para os administradores da sua fundação

O multimilionário russo, Roman Abramovich, vai entregar a administração do Chelsea, clube do qual é dono, pode ler-se numa nota publicada no

site do Chelsea. A administração do clube inglês vai ficar a cargo dos responsáveis pela Fundação do Chelsea.

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 19:50

Duração: 00:29

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/cee04d5b-91ce-400d-aa9b-29604706948e?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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O Magnata russo transferiu a liderança do Chelsea para os administradores da sua fundação

O multimilionário russo, Roman Abramovich, vai entregar a administração do Chelsea, clube do qual é dono, pode ler-se numa nota publicada no

site do Chelsea. A administração do clube inglês vai ficar a cargo dos responsáveis pela Fundação do Chelsea.

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 19:39

Duração: 03:41

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/16f8d6ec-b11b-4ba2-b939-1cf8ed82ea9c?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Roman Abramovich entrega comando do Chelsea

Magnata russo transferiu a liderança do Chelsea para os administradores da sua fundação

O multimilionário russo, Roman Abramovich, vai entregar a administração do Chelsea, clube do qual é dono, pode ler-se numa nota publicada no

site do Chelsea. A administração do clube inglês vai ficar a cargo dos responsáveis pela Fundação do Chelsea.

  “Durante os meus quase 20 anos como proprietário do Chelsea, sempre encarei o meu papel como o de um guardião do clube, cujo trabalho é

garantir que somos tão bem-sucedidos quanto possível, e que conseguimos construir para o futuro, enquanto desempenhamos um papel positivo

nas nossas comunidades. Sempre tomei decisões tendo em conta os interesses do clube. Continuo comprometido com esses valores”, disse, num

comunicado publicado na sua página oficial.

  Lembre-se que Roman Abramovich, obteve a nacionalidade portuguesa em 2021 através da lei que beneficia os descendentes de judeus

sefarditas expulsos no final do século XV.
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Magnata russo transferiu a liderança do Chelsea para os administradores da sua fundação

O multimilionário russo, Roman Abramovich, vai entregar a administração do Chelsea, clube do qual é dono, pode ler-se numa nota publicada no

site do Chelsea. A administração do clube inglês vai ficar a cargo dos responsáveis pela Fundação do Chelsea.

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 19:25

Duração: 00:22

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/28988b7c-3304-414a-8fb9-5375a23926d2?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Roman Abramovich entrega gestão do Chelsea à fundação do clube

Roman Abramovich entregou este sábado a gestão do Chelsea à fundação de caridade clube inglês, anunciou em comunicado no site oficial dos

"blues".

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 19:07

Duração: 00:42

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/c719fd54-0f7b-43ca-8f5a-e784239f7988?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Roman Abramovich entrega gestão do Chelsea à fundação do clube

Roman Abramovich entregou este sábado a gestão do Chelsea à fundação de caridade clube inglês, anunciou em comunicado no site oficial dos

"blues".

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 19:07

Duração: 00:42

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/a8a316ef-788e-474b-9f34-cb4b3a52d7fc?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


SIC Notícias
25.02.2022

139

Guerra na Ucrânia

A capital ucraniana está sob forte ameaça de invasão, veículos militares ucranianos dirigem-se para Kiev para tentarem defender-se dos russos.

Em discussão na Europa estão novas sanções e que podem passar a incluir Putin. Ana Gomes comenta o acontecimento.

Em estúdio:

Ana Gomes | Comentadora da SIC

Canal: SIC Notícias

Programa: Guerra na Europa

Horário: 18:04

Duração: 18:21

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/7384ce64-7ce8-4b9e-9183-10aae293df9d?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Governo acusado de “secretismo perverso” na divulgação dos dados sobre quem pede ‘vistos
gold' em Portugal. MNE prevê sanções a russos

Hugo Franco, Eunice Lourenço

“Em Portugal não há maneira de saber quem são as pessoas com visto gold, ao contrário de Chipre e de Malta”, critica Ana Gomes. Governo

prevê sanções a russos que façam parte da lista de personalidades sancionadas pela UE

A concessão de Autorização de Residência para Investimento (ARI), os conhecidos vistos gold, a cidadãos russos tem sido motivo de polémica no

espaço público. Ao Expresso, a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes, uma voz muito crítica deste regime, acusa o Governo de esconder

informações sobre os cidadãos que pedem estes vistos a Portugal. “Ao contrário de Chipre e de Malta, por exemplo, em Portugal não há maneira

de saber quem são as pessoas que obtiveram vistos gold e autorização de residência.”

  Ana Gomes já pediu várias vezes, tanto a Governos socialistas como social-democratas, a lista de beneficiários dos vistos, mas o acesso tem-lhe

sido negado, com o argumento de que iria pôr em causa a proteção de dados. “Só pedi nomes e nacionalidades. Este secretismo do Governo é

perverso e serve para proteger os criminosos que querem vir para Portugal e para o Espaço Schengen.” E acrescenta: “Até admito que haja

russos com boas intenções que querem vir para Portugal, mas são sobretudo criminosos e cleptocratas próximos do regime de Putin que têm sido

protegidos pelo nosso Governo.” E questiona-se: “O que espera o Governo para retirar a cidadania a Roman Abramovich e congelar-lhe os bens.”

Abramovich naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita, em abril.

  Susana Coroado, presidente da Transparência Internacional Portugal, lembra que esta organização cívica sem fins lucrativos foi obrigada a ir a

tribunal com o Governo para pedir informação mais pormenorizada sobre quem pede vistos gold em Portugal. O caso ficou resolvido em 2019. “Há

dados que o Governo português não fornece.”

  A dirigente não tem dúvidas de que “falta transparência do Governo sobre quem são as pessoas que pedem vistos gold em Portugal”. Mas

considera ainda mais preocupante “a falta de controlo interno”. Susana Coroado salienta que os atuais procedimentos não permitem averiguar

“com segurança” qual é a origem do dinheiro e o perfil exato destas pessoas. “Há algum controlo sobre os candidatos a visto. Mas é insuficiente.”

E dá um exemplo: o pedido de cadastro criminal. “Podemos ter um russo que vive num país africano ou numa ex-república soviética e comete um

crime onde está a viver e não no sítio onde nasceu.” Conclusão: “Tem um registo limpo na Rússia.”

  Para João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica, “quem faz dinheiro na Rússia tem a proteção do regime e é próximo do

Kremlin”. Logo, acrescenta “a vinda destes russos ao abrigo dos vistos gold tem implicações na segurança nacional”.

  Atualmente, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) divulga o número de vistos atribuídos por nacionalidade, ano, e o número de

recusados. Segundo dados oficiais, desde 2012, altura em que se iniciou a ARI, há registo de 431 vistos gold concedidos a cidadãos russos. Ao

Expresso, já depois do fecho da edição do semanário, o SEF revelou que desde 2012 “foram indeferidos a cidadãos russos 14 processos ARI e

um por reagrupamento familiar”. E explica que na sua maioria, os ARI indeferidos “têm como base a não apresentação de documentos

obrigatórios”.

  Governo prevê sanções a russos

  Os russos que vivam em Portugal, seja a que título for (com nacionalidade portuguesa ou residam no nosso país) e que façam parte da lista de

personalidades sancionadas definida pela União Europeia, vão sofrer sanções. “Qualquer cidadão russo, residindo em Portugal a qualquer título,

com qualquer tipo de autorização, sendo ou não cidadão português, que faça parte da lista dos sancionados está sujeito à limitação de

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/b0994370-db49-4f35-ae3d-a2eface57c6f?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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movimentos em Portugal e ao congelamento dos ativos financeiros”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, no

Parlamento.

  Santos Silva fora questionado pelo líder parlamentar do BE Pedro Filipe Soares sobre como serão aplicadas sanções a oligarcas russos que

eventualmente vivam em Portugal ou tenham passaporte português. O ministro, contudo, não respondeu o que vai o Executivo fazer quanto aos

pedidos de vistos gold para cidadãos russos.

  Tanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros como o Ministério da Administração Interna não responderam às perguntas enviadas pelo Expresso

sobre o que irá acontecer aos pedidos pendentes do vistos gold.
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Ativista contra Putin

Os cidadãos russos que moram em Portugal têm-se mostrado contra Putin.

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Manhã

Horário: 07:26

Duração: 11:07
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Ana Gomes ataca política de vistos gold concedidos a cidadãos russos em Portugal

Hugo Franco

Tweets da ex-eurodeputada apontam o dedo à política de vistos gold. Ana Gomes pede que o Governo sancione Roman Abramocich e lhe retire a

cidadania portuguesa

A ex-eurodeputada Ana Gomes publicou vários tweets a pretexto dos vistos gold concedidos a cidadãos russos em Portugal.

  Num outro tweet recente, a ex-eurodeputada deixava um alerta sobre Roman Abramovich, um dos milionários russos mais conhecidos e que

recentemente obteve nacionalidade portuguesa ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita.

  Há um mês, Ana Gomes, fazia referência a um outro russo, o político Alexey Mitrofanov:
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Conflito Rússia-Ucrânia

Num entrevista ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santo Silva, fala das sanções realizadas à Rússia e aos cidadãos russos.

Canal: SIC

Programa: Jornal da Noite

Horário: 20:17

Duração: 03:23
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Conflito Rússia-Ucrânia

Num entrevista ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santo Silva, fala das sanções realizadas à Rússia e aos cidadãos russos.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal da Noite

Horário: 20:17

Duração: 03:22
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Portugal deve “analisar os vistos gold” e “verificar se pertencem a cleptocratas e oligarcas”
próximos de Putin

Ana Gomes considera que é a Portugal que cabe a iniciativa de congelar bens em cumprimento das sanções

A comentadora da SIC, Ana Gomes, defendeu esta quarta-feira a aplicação “implacável” das sanções aprovadas pela União Europeia em Portugal.

Para isso, acredita que devem ser revistos os 418 vistos gold atribuídos por Portugal a cidadãos russos, “sabendo que vivem com a proteção do

segredo que as autoridades portuguesas determinam”.

  “Não sabemos quem são”, apontou, acrescentando que as autoridades portuguesas devem ter iniciativa. “Os Estados decidem ao nível da União

Europeia, mas cabe a cada Estado-membro aplicar” as sanções, afirmou, argumentando que as autoridades devem verificar se os vistos gold

pertencem a cleptocratas ou oligarcas próximos de Putin. Ana Gomes falou ainda de Roman Abramovich , um multimilionário russo com

nacionalidade portuguesa conseguida ao abrigo da Lei dos Sefaraditas.

  “Roman Abramovich, que obteve a cidadania portuguesa de forma perversa, é um caso conhecido de um oligarca próximo de Putin, que foi

impedido de ter residência no Reino Unido. É a Portugal que cabe a iniciativa de congelar os bens em cumprimento das sanções”, explicou. A

União Europeia anunciou um pacote de sanções à Rússia, esta terça-feira, depois de Putin ter reconhecido a independência dos territórios

separatistas ucranianos.

  As sanções aprovadas abrangem 27 indivíduos e entidades dos setores político, militar, empresarial e dos media, além de cerca de 350 membros

do Duma (Câmara Baixa do parlamento russo). Relativamente às sanções financeiras, preveem-se restrições às relações económicas da UE com

as duas regiões separatistas bem como limites à capacidade de o Estado russo aceder aos mercados de capitais e financeiros da UE.
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Ameaça de guerra

Num entrevista ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santo Silva, fala das sanções realizadas à Rússia e aos cidadãos russos.

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Tarde

Horário: 16:42

Duração: 03:04
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Ameaça de guerra

Num entrevista ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santo Silva, fala das sanções realizadas à Rússia e aos cidadãos russos.

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Tarde

Horário: 15:41

Duração: 03:03
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Ameaça de guerra

Governo ucraniano prepara-se para invasão geral. Sanções do ocidente incluem parlamento russo.

Canal: SIC

Programa: Primeiro Jornal

Horário: 13:17

Duração: 10:17
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As invenções de Lenine… e de Putin

Henrique Monteiro

É reconfortante ouvir Putin dizer que um país foi uma invenção de Lenine. Reconfortante, porque o presidente eterno (?) da Rússia consegue a

proeza de ser apoiado por comunistas e pela extrema-direita, embora ambos os lados recusem tal apoio; uns acham que ele é meio fascista,

outros que ele é meio comunista. E eis aqui um ponto em que os dois lados têm razão

O discurso de Vladimir Putin para justificar a despudorada invasão de parte da Ucrânia seria uma anedota, porventura não se tratasse de um caso

sério. A ideia de que a Ucrânia foi uma invenção de Lenine é uma mentira que supera todas as de Lenine, incluindo aquela em que ele se

considerou ‘blochevique' (maioritário) depois de perder um Congresso do seu então partido.

  Já lá vai bastante mais de um século e o POSDR (Partido Operário Social-Democrata Russo) acabara de derrotar as teses de tomada do poder

violento de Lenine. Não obstante, o pai da URSS autointitulou-se maioritário (bolchevique, em russo) e deixou Martov e os seus apoiantes, que o

tinham derrotado, com o apodo de mencheviques (minoritários). E, apesar de os ‘minoritários' terem ganho as eleições, remetendo os ‘maioritários'

bolcheviques para uma discreta posição, estes assaltaram o Palácio de Inverno, depuseram não o Czar, como se faz crer, mas o governo

republicano de Kerensky, e deram o poder aos sovietes. A todos? Também não! Houve sovietes que não apoiaram Lenine e os seus compinchas

(Trostsky, Estaline, etc.) e foram declarados contrarrevolucionários.

  De facto, Lenine era bastante inventivo, para não dizer mentiroso!

  A História tem destas coisas na Santa Mãe Rússia, seja ela ou não soviética. Muitos anos depois, quando Estaline, que sucedera a Lenine tinha

morrido, Kruschev, que se lhe seguira caiu em desgraça, e Brejnev tornou-se o homem forte. A polícia política do comunismo, um aparelho

repressivo que fazia da PIDE um parque de diversões, aceitou nos seus quadros, em 1975, um jovem Vladimiro (como Lenine), que assim se

tornou agente do KGB. Este jovem, então com 23 anos, licenciara-se em Direito com uma dissertação sobre ‘A Nação Mais Favorecida'.

  O rapaz, Vladimiro Putin, fez o que o Partido lhe mandou. Foi subindo, degrau a degrau, a escada do Partido Comunista. A queda do muro de

Berlim apanha-o em Dresden, na então RDA, a controlar fronteiras. O derrube do muro podia ter sido o seu fim, mas ele era melhor do que um

agente do KGB normal. Voltou a São Petersburgo, onde foi chefe do KGB e do FSB que lhe sucedeu. Largaria tudo, quando as coisas se tornaram

duras para Gorbachov e fundou um partido. Em 1996 torna-se diretor do Serviço Nacional de Segurança Russa (FSB) e, em 1999, chega a

primeiro-ministro (já passaram 23 anos). Depois foi presidente e voltou a primeiro-ministro com o seu assessor Medved em Presidente (quando

ainda era preciso disfarçar). Voltou a Presidente e aí está, a mentir mais do que Lenine.

  A história da Rússia não é fácil (há um pequeno livro de José Milhazes que já recomendei e faz uma súmula ótima); a história da Ucrânia é ainda

mais difícil (Kiev foi fundada por vikings, ameaçada por Otomanos, Mongóis, terra de Polacos e Lituanos, parte do Império austro-húngaro e do

Império russo, além de república soviética). Mas estamos no século XXI. Há pouco mais de sete anos, na sequência da revolução de Maidan que

expulsou o presidente pró-soviético da Ucrânia, os russos invadiram a Crimeia que era parte do país; o Ocidente protestou, mas as coisas ficaram

assim. Pouco depois, na cimeira de Minsk, Putin comprometeu-se a não se envolver em Donetsk e Lugansk, onde uns agitadores pró-russos

queriam a integração na Federação comandada por Moscovo. Apesar disso, sob a complacência dos países da EU e dos EUA e perante a

impotência de Kiev, os agitadores pró-russos controlaram ferreamente parte das duas regiões. Agora, os russos foram ajudar os seus

provocadores, reconheceram a independência que se haviam comprometido a não reconhecer, e abarcaram nesse reconhecimento territórios

onde ninguém os quer.

  Todos protestam: a ONU, os EUA, a NATO, a China, a Turquia (à exceção do idiota Bolsonaro, mas tem de haver um idiota útil, sempre). O ex-
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KGB não quer saber. Há sanções económicas, mas o seu regime diz não se sentir afetado.

  Porém, convenço-me que com mais determinação e coragem, se conseguiria fazer Putin recuar. Acaso houvesse vontade de levar à pobreza os

oligarcas seus amigos que se pavoneiam pela Europa; a começar pelo recém português Abramovich. Com as contas congeladas, os movimentos

controlados e a não importação de produtos e matérias-primas russas, Putin não teria tantos aliados internos e externos. Só aquela espécie de

basbaques de esquerda que são contra a Nato e os EUA porque sim, e os que veem no líder russo a masculinidade e força do totalitarismo que

abraçam, como parte da extrema-direita.
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Sefarditas de mais de 60 países pediram nacionalidade portuguesa

Michael Rothwell, da Comunidade Judaica do Porto, assegura que o processo é “muito rigoroso”. Além de apelidos de família, idioma ou registos

históricos, também avalia outros sinais de pertença, como rituais, idioma e práticas religiosas

Pessoas de mais de 60 países pediram a certificação para obter nacionalidade portuguesa ao abrigo da lei para os judeus sefarditas, adiantou

Michael Rothwell, membro da administração da Comunidade Judaica do Porto (CJP).

  Este responsável assegurou à Lusa que “só judeus descendentes de sefarditas genuínos com origem portuguesa podem obter a certificação”

necessária e que o processo é “muito rigoroso”.

  Rothwell falava na sequência da controvérsia gerada pelo caso do multimilionário russo Roman Abramovich, que adquiriu a nacionalidade

portuguesa em 2021, segundo revelou o jornal “Público”

  Críticas do opositor político russo Alexei Navalny e da Associação Frente Cívica levaram à abertura de dois inquéritos separados pelo

Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e pelo Instituto dos Registos e Notariado (IRN).

  A CJP nega qualquer irregularidade ou proveito financeiro, garantindo que só recebeu “dois pagamentos de 250 euros: a taxa da conservatória e

o emolumento cobrado pela comunidade certificadora”.

  E adianta que, “para a defesa da comunidade judaica e para evitar novas conspirações anti-semitas, o processo de certificação de Abramovich

também já está em posse de altas autoridades religiosas, culturais e políticas em Israel”.

  O processo, adiantou Rothwell, inclui atestados por órgãos religiosos e culturais judaicos internacionais de alto nível e a Comunidade Israelita do

Porto avalia apenas pedidos de judeus com antepassados membros de comunidades sefarditas tradicionais.

  Além de apelidos de família, idioma ou registos históricos, também avalia outros sinais de pertença, como rituais, idioma e práticas religiosas.

  Estão identificadas comunidades sefarditas em países como Turquia, Tunísia, Marrocos, Egito, Sérvia, Bulgária ou Macedónia, onde se

estabeleceram depois da expulsão de Portugal e Espanha, mas podem estender-se à Jamaica, Curaçao ou Suriname.

  Os países que fizeram mais pedidos à CJP foram Israel, Turquia, Estados Unidos e Brasil, de descendentes de sefarditas do Norte de África e do

Império Otomano.

  “Sabemos que [o requerente] é judeu de origem sefardita porque manteve a tradição de pertença a uma comunidade judaica de origem

portuguesa ao longo dos séculos. Não há qualquer dúvida que essa pessoa é de origem portuguesa, mesmo que eu não possa, nem a lei exige

que faça isso, traçar a sua árvore genealógica até Portugal”, vincou Rothwell.

  Estes processos são mais simples e rápidos de analisar quando acompanhados por um atestado do rabinato ortodoxo de origem que seja aceite

pelo Grão Rabinato de Israel, razão pela qual a CJP processou cerca de 90% dos pedidos de nacionalidade aprovados em Portugal.

  Se as provas apresentadas forem insuficientes, os processos podem ser rejeitados ou pedidos mais documentos. Um certificado também pode

ser anulado se ficar provado que foram usados documentos falsos, e o requerente processado judicialmente.
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  A Comunidade Israelita de Lisboa, por outro lado, atesta os casos de requerentes com base na descendência histórica sefardita,

independentemente de serem judeus.

  A comissão certificadora é composta por historiadores e genealogistas que têm de analisar documentos que percorrem gerações ao longo de

vários séculos, incluindo transcrições paleográficas de processos da Inquisição.

  A distinção de critérios entre as duas comunidades reflete diferentes abordagens na comunidade judaica sefardita, entre genealogia e tradição.

  David Mendoza, um genealogista profissional britânico, navega facilmente nos registos históricos das comunidades dos Países Baixos e Reino

Unido, juntamente com os arquivos relativos aos processos da Inquisição, a maioria já digitalizados.

  Numa tarde consegue facilmente construir uma árvore genealógica de uma pessoa destas comunidades até 1750 através dos registos de

nascimento, casamento, óbito ou registos equivalentes da sinagoga.

  O processo deve ser completado com provas históricas de ligação a comunidades sefarditas, para que as linhas de descendência fiquem

documentadas e possam ser verificadas.

  “Deve ser sempre possível provar algo logicamente e corretamente, que respeite as normas genealógicas, mas pode levar mais tempo e dinheiro.

Para um genealogista competente, é possível perceber na maioria dos casos e em poucos minutos se é elegível”, garante Mendoza.

  Segundo Rothwell, estima-se que vivam em Portugal atualmente cerca de 7.000 sefarditas dos quase 57.000 que adquiriram a nacionalidade

através da lei em vigor desde 2015 como reparação histórica aos descendentes dos judeus expulsos da Península Ibérica durante a inquisição

medieval, no final do século XV.

  “Eu acho que é bom para um judeu ter um plano B em qualquer lado do mundo, porque ao longo da história estiveram sujeitos a expulsões,

massacres, agressões. Poder viver noutro país. Quando pessoas pedem a certificação, não faz parte dos requisitos apresentar motivo”

argumentou.

  Sobre o caso Abramovich, receia que seja um reflexo de um crescente anti-semitismo que acompanha a maior visibilidade da comunidade

judaica em Portugal.

  “Esse caso só pode ser interpretado nesse contexto, infelizmente. Há vários fatores em jogo. Não sei a motivação que fez levantar suspeitas,

mas existe anti-semitismo na maneira como o caso nasceu”, lamenta.
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Embora tenha direito à cidadania lituana por via do pai e avós, deportados durante a II Guerra
Mundial, Abramovich pediu a portuguesa devido ao “espírito acolhedor” da legislação
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Embora tenha direito à cidadania lituana por via do pai e avós, deportados durante a II Guerra
Mundial, Abramovich pediu a portuguesa devido ao “espírito acolhedor” da
legislação://t.co/LTZZuBqg5H
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Abramovich não foi contactado sobre inquéritos e mantém que cumpriu a lei

Embora tenha direito à cidadania lituana por via do pai e avós, deportados durante a II Guerra Mundial, Abramovich pediu a portuguesa devido ao

“espírito acolhedor” da legislação

O empresário multimilionário russo Roman Abramovich não foi contactado sobre os inquéritos em curso ao processo de obtenção da

nacionalidade portuguesa como descendente de judeus sefarditas e mantém que cumpriu a lei, afirmou uma porta-voz à agência Lusa.

  “Como afirmámos em dezembro, a candidatura foi feita inteiramente de acordo com a lei portuguesa”, indicou a fonte.

  Embora tenha direito à cidadania lituana por via do pai e avós, deportados durante a II Guerra Mundial, Abramovich pediu a portuguesa devido ao

“espírito acolhedor” da legislação.

  “A lei portuguesa do regresso não só permite, como encoraja ativamente judeus com ascendência portuguesa comprovada a estabelecer raízes

em Portugal. Este espírito acolhedor atraiu Abramovich, que viu a candidatura à cidadania portuguesa como uma oportunidade para honrar a

história da sua família e, ao mesmo tempo, apoiar a comunidade judaica local, contribuindo para a preservação da vida judaica em Portugal”,

justificou a porta-voz.

  Ao contrário de várias notícias na comunicação social, salientou, “não há benefício imediato ou agenda oculta por trás de nada disto”, lamentando

a “publicação de muita informação falsa”.

  Com casas e família espalhada pela Rússia, Estados Unidos, Londres e Israel, o empresário russo está determinado a provar que pediu a

nacionalidade portuguesa de boa-fé, com planos de investimento económico e donativos a instituições de beneficência, como fez em outros

países.

  “Ao longo do último ano, temos estado a avaliar a melhor forma de contribuir tanto para a preservação da herança judaica como o apoio à

sociedade em geral em Portugal. Esperamos que alguns desses planos sejam realizados num futuro próximo”, indicou a porta-voz à Lusa.

  Abramovich naturalizou-se português em abril de 2021 ao abrigo da Lei da Nacionalidade como descendente de judeus sefarditas expulsos de

Portugal no século XV, revelou em dezembro o jornal Público.

  Milhares de pessoas usaram o mesmo programa desde a entrada em vigor da lei, em 2015.

  Além do passaporte russo, Abramovich naturalizou-se israelita em 2018 no âmbito da Lei de Regresso, beneficiando da isenção de visto de

entrada nos países europeus, não só da União Europeia (UE) como também o Reino Unido.

  Roman Abramovich ganhou renome internacional com a compra do clube de futebol londrino Chelsea FC, em 2003, no qual investiu milhões de

euros para o elevar ao nível dos grandes europeus, contratando jogadores e treinadores famosos.

  O recrutamento em 2004 do treinador José Mourinho e de um contingente de jogadores portugueses, nomeadamente Paulo Ferreira, Ricardo

Carvalho e Tiago, tornou-o também conhecido em Portugal.

  Ao longo de quase duas décadas transformou o Chelsea FC num dos grandes da Primeira Liga inglesa e das competições europeias, mas a

maior visibilidade atraiu escrutínio sobre os seus negócios as suas ligações ao regime do Presidente russo, Vladimir Putin.
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  Em 2018 retirou o pedido de renovação do visto de investidor no país devido ao conflito diplomático entre o Reino Unido e Rússia, na sequência

do envenenamento do antigo espião Sergei Skripal em Inglaterra.

  Na altura, a então primeira-ministra Theresa May ordenou uma reavaliação dos vistos atribuídos a centenas de “oligarcas russos” no país, porém

Abramovich nunca foi sujeito a sanções internacionais.

  Em dezembro, o opositor político russo Alexei Navalny criticou a decisão de Portugal de conceder a naturalização a Abramovich, questionando a

legalidade e associando o empresário a Putin, numa altura de tensão militar na Ucrânia.

  “Finalmente conseguiu encontrar um país onde pode pagar alguns subornos e fazer alguns pagamentos semioficiais e oficiais para acabar na

União Europeia e na NATO”, escreveu Navalny na rede social Twitter.

  Mas a natureza do relacionamento entre Putin e Abramovich foi posta em causa recentemente na justiça britânica, que forçou a editora

HarperCollins a pedir desculpas e a retirar do livro “Putin's People” as alegações de que o clube de futebol foi comprado sob ordens do chefe de

Estado.

  A Associação Frente Cívica, liderada pelo antigo candidato à Presidência da República portuguesa e antigo vice-presidente da Câmara do Porto

Paulo de Morais, considerou “mais do que duvidosa [a] ligação de Abramovich às comunidades de judeus sefarditas”.

  O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) abriram, separadamente, inquéritos

para verificar a conformidade do processo de Abramovich.
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Futebolista Paulo Ferreira diz que Abramovich quer fazer beneficência e investir em Portugal

Ferreira diz que o magnata russo já lhe perguntou sobre organizações de beneficência para apoiar em Portugal e disse que também tenciona

investir em oportunidades económicas, nomeadamente em ‘startups' de tecnologia

O futebolista Paulo Ferreira lamenta a controvérsia sobre o processo de obtenção da nacionalidade de Roman Abramovich, defendendo que ter o

magnata russo como cidadão português trará apoios e investimentos para Portugal.

  “Na minha opinião, devíamos estar felizes por ter alguém como o senhor Abramovich como cidadão português. É uma ótima pessoa que tem

estado a fazer coisas ótimas nos países onde vive e faz negócios”, defende, em declarações à Lusa, o antigo jogador do Chelsea, clube onde

ainda trabalha e onde conheceu Abramovich em 2004.

  Para o antigo lateral direito, as pessoas “deviam dar-lhe uma oportunidade e ver o que ele quer, baseado no trabalho dele noutros países como

no Reino Unido ou Israel”, garante.

  Ferreira diz que o magnata russo já lhe perguntou sobre organizações de beneficência para apoiar em Portugal e disse que também tenciona

investir em oportunidades económicas, nomeadamente em ‘startups' de tecnologia.

  “A presença dele é positiva, devíamos estar satisfeitos”, insiste.

  Sobre as dúvidas levantadas quando à legitimidade das origens de Abramovich, o antigo internacional português aponta para a existência de dois

pesos e duas medidas.

  “Muitos jogadores, por exemplo sul-americanos, têm antecedentes [familiares] e, quando têm oportunidade para ter um passaporte europeu,

fazem-no e as pessoas não criticam tanto. Alguns tornaram-se jogadores internacionais”, lembra.

  Roman Abramovich naturalizou-se português em abril de 2021 ao abrigo da Lei da Nacionalidade como descendente de judeus sefarditas

expulsos de Portugal no século XV revelou, em dezembro o jornal Público.

  Milhares de pessoas usaram o mesmo programa desde a entrada em vigor da lei, em 2015.

  Críticas do opositor político russo, Alexei Navalny, e da Associação Frente Cívica, liderada pelo antigo candidato à Presidência da República

portuguesa Paulo de Morais, levaram à abertura de dois inquéritos separados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa

e pelo Instituto dos Registos e Notariado (IRN)

  Uma porta-voz de Roman Abramovich negou quaisquer irregularidades.

  Paulo Ferreira transferiu-se do Futebol Clube do Porto para o Chelsea em 2004, onde jogou nove épocas e terminou a carreira, aos 34 anos.

  Atualmente trabalha no departamento dos jogadores emprestados pelo clube londrino, pelo que mantém uma ligação ao Chelsea há 18 anos.

  Do dono do clube, retém a “boa impressão” inicial de alguém que “adora futebol, muito envolvido”, que após cada jogo visitava o balneário e

sentava-se para ouvir os jogadores falar sobre o jogo.
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  “Não importava se ganhávamos ou perdíamos, vinha sempre e sentava-se connosco como uma pessoa normal, o que era interessante. Para nós

era bom ter essa relação com o dono do clube”, recorda.

  Graças ao proprietário, os “blues” contrataram “jogadores fantásticos” e o 'Special One', José Mourinho, entre outros treinadores, mas o

empresário russo também é conhecido por não hesitar em despedir os técnicos quando os resultados não são bons.

  O sucesso do Chelsea, que acumulou troféus nos últimos anos, vinca Paulo Ferreira, é um resultado da “paixão” de Abramovich pelo clube, por

isso todos respeitam as suas intervenções.

  “No final, é o dono do clube, quer que o clube tenha sucesso e jogue bem, e se as coisas não estão bem, tem o direito de o fazer, ele é o chefe”,

resume.
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Abramovich diz não ter sido contactado sobre inquéritos à obtenção da nacionalidade portuguesa

A atribuição de cidadania portuguesa ao multimilionário russo resultou de um processo no âmbito da Lei da Nacionalidade para os judeus

sefarditas.

O empresário multimilionário russo Roman Abramovich não foi contactado sobre os inquéritos em curso ao processo de obtenção da

nacionalidade portuguesa como descendente de judeus sefarditas e mantém que cumpriu a lei, afirmou uma porta-voz à agência Lusa.

  “Como afirmámos em dezembro, a candidatura foi feita inteiramente de acordo com a lei portuguesa”, indicou a fonte.  Embora tenha direito à

cidadania lituana por via do pai e avós, deportados durante a II Guerra Mundial, Abramovich pediu a portuguesa devido ao “espírito acolhedor” da

legislação.  “A lei portuguesa do regresso não só permite, como encoraja ativamente judeus com ascendência portuguesa comprovada a

estabelecer raízes em Portugal. Este espírito acolhedor atraiu Abramovich, que viu a candidatura à cidadania portuguesa como uma oportunidade

para honrar a história da sua família e, ao mesmo tempo, apoiar a comunidade judaica local, contribuindo para a preservação da vida judaica em

Portugal”, justificou a porta-voz.

  Ao contrário de várias notícias na comunicação social, salientou, “não há benefício imediato ou agenda oculta por trás de nada disto”, lamentando

a “publicação de muita informação falsa”.  Com casas e família espalhada pela Rússia, Estados Unidos, Londres e Israel, o empresário russo está

determinado a provar que pediu a nacionalidade portuguesa de boa-fé, com planos de investimento económico e donativos a instituições de

beneficência, como fez em outros países.  “Ao longo do último ano, temos estado a avaliar a melhor forma de contribuir tanto para a preservação

da herança judaica como o apoio à sociedade em geral em Portugal. Esperamos que alguns desses planos sejam realizados num futuro próximo”,

indicou a porta-voz à Lusa.

  Abramovich é português desde abril de 2021

  Abramovich naturalizou-se português em abril de 2021 ao abrigo da Lei da Nacionalidade como descendente de judeus sefarditas expulsos de

Portugal no século XV, revelou em dezembro o jornal Público.  Milhares de pessoas usaram o mesmo programa desde a entrada em vigor da lei,

em 2015.  Além do passaporte russo, Abramovich naturalizou-se israelita em 2018 no âmbito da Lei de Regresso, beneficiando da isenção de visto

de entrada nos países europeus, não só da União Europeia (UE) como também o Reino Unido.

  Roman Abramovich ganhou renome internacional com a compra do clube de futebol londrino Chelsea FC, em 2003, no qual investiu milhões de

euros para o elevar ao nível dos grandes europeus, contratando jogadores e treinadores famosos.  O recrutamento em 2004 do treinador José

Mourinho e de um contingente de jogadores portugueses, nomeadamente Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho e Tiago, tornou-o também conhecido

em Portugal.

  Ao longo de quase duas décadas transformou o Chelsea FC num dos grandes da Primeira Liga inglesa e das competições europeias, mas a

maior visibilidade atraiu escrutínio sobre os seus negócios as suas ligações ao regime do Presidente russo, Vladimir Putin.  Em 2018 retirou o

pedido de renovação do visto de investidor no país devido ao conflito diplomático entre o Reino Unido e Rússia, na sequência do envenenamento

do antigo espião Sergei Skripal em Inglaterra.  Na altura, a então primeira-ministra Theresa May ordenou uma reavaliação dos vistos atribuídos a

centenas de “oligarcas russos” no país, porém Abramovich nunca foi sujeito a sanções internacionais.

  Navalny criticou a decisão de Portugal

  Em dezembro, o opositor político russo Alexei Navalny criticou a decisão de Portugal de conceder a naturalização a Abramovich, questionando a

legalidade e associando o empresário a Putin, numa altura de tensão militar na Ucrânia.  “Finalmente conseguiu encontrar um país onde pode
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pagar alguns subornos e fazer alguns pagamentos semioficiais e oficiais para acabar na União Europeia e na NATO”, escreveu Navalny na rede

social Twitter.

  Mas a natureza do relacionamento entre Putin e Abramovich foi posta em causa recentemente na justiça britânica, que forçou a editora

HarperCollins a pedir desculpas e a retirar do livro “Putin's People” as alegações de que o clube de futebol foi comprado sob ordens do chefe de

Estado.  A Associação Frente Cívica, liderada pelo antigo candidato à Presidência da República portuguesa e antigo vice-presidente da Câmara do

Porto Paulo de Morais, considerou “mais do que duvidosa [a] ligação de Abramovich às comunidades de judeus sefarditas”.  O Departamento de

Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) abriram, separadamente, inquéritos para verificar a

conformidade do processo de Abramovich.
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Ricardo Espírito Santo e a conspiração nazi. Colaboração do banqueiro com os alemães dada
como certa

Paulo Anunciação

Há cada vez mais fontes e documentos a garantirem que Edward Windsor cometeu traição e colaborou com os nazis. O mesmo sucede com

Ricardo Espírito Santo que o abrigou na sua casa de Cascais durante o verão de 1940. As conclusões são da mais recente investigação do

historiador Andrew Lownie

No verão de 1940, os duques de Windsor — Edward Windsor, de 46 anos, e a mulher Wallis Simpson, de 44 — passaram 29 noites no casarão

cor de rosa do banqueiro Ricardo Espírito Santo na Boca do Inferno, nos arredores da vila de Cascais. Muito se escreveu, desde então, sobre o

que realmente se passou naqueles dias dentro das paredes da casa de um dos homens mais ricos e mais influentes de Portugal. Edward e Wallis

eram, então, o casal mais famoso no mundo inteiro. Por que razão permaneceram tantos dias no nosso país? E qual foi realmente o papel de

Ricardo Espírito Santo, avô de Ricardo Salgado, durante a estada: mero anfitrião, companheiro de mesa e de golfe ou, antes, emissário ao serviço

da Alemanha de Hitler?

  O escritor e historiador britânico Andrew Lownie, autor do recente “Traitor King: The Scandalous Exile of The Duke and Duchess of Windsor”

(Bonnier Books, Londres), não tem qualquer dúvida: “[Ricardo] Espírito Santo era um agente alemão. E foi durante esta estada em Portugal, em

plena Segunda Guerra, que o duque cometeu o maior ato de traição contra a pátria”, diz Lownie. “Antes de deixar Portugal no dia 1 de agosto

rumo às Caraíbas, o duque aceitou cooperar com a Alemanha nazi. E combinou um código secreto com Ricardo. Esse código serviria para avisar

o duque que chegara a altura de ele regressar de imediato à Europa.”

  Umas semanas mais tarde, numa altura em que várias cidades do Reino Unido sofriam ataques sucessivos dos bombardeiros da Luftwaffe, o

duque de Windsor enviou, de facto, um telegrama em código para o banqueiro português. Lownie descreve este telegrama como a “prova fatal”.

“[O duque de] Windsor comunicou em tempo de guerra com Espírito Santo, um conhecido agente do inimigo. Este facto, por si só, seria suficiente

para o duque ser julgado e incriminado ao abrigo do Treachery Act 1940 [Lei da Traição à Pátria]”, diz. “Muitos outros foram condenados à morte

por muito menos do que isto.”

  Além da entrevista com Lownie, o Expresso investigou toda a documentação disponível em The National Archives (TNA), em Kew, no sudoeste

de Londres — a maior coleção de arquivos do mundo, onde estão guardados os segredos de mil anos da história britânica. Era Ricardo Espírito

Santo realmente um agente ao serviço da Alemanha?

  Na manhã de 3 de julho de 1940, uma quarta-feira, uma caravana pouco usual de dois carros e um reboque atravessou tranquilamente a fronteira

Badajoz-Elvas e entrou em Portugal. Num dos veículos, um Buick, seguiam os duques de Windsor com os seus três cães de raça terrier. O carro

era conduzido pelo motorista e transportava, igualmente, o major Gray Phillips, assessor do duque. No segundo veículo, um Citroën, seguia um

casal amigo da família e a criada francesa da duquesa de Windsor, mademoiselle Moulichon. Este carro puxava um reboque com a enorme

bagagem.

  A caravana chegou à localidade de Cacilhas, à beira do Tejo, ao final da tarde. A viagem através do Alentejo decorreu sem grandes

contratempos, excetuando, talvez, os minutos perdidos em Elvas. A comitiva entrou por engano no centro histórico da cidade e os motoristas pura

e simplesmente foram incapazes de manobrar os veículos nas ruas estreitas e labirínticas. Valeu-lhes o povo de Elvas. A população reconheceu

de imediato os turistas ilustres e pegou nos carros em mãos para os colocar na rota certa. O almoço deveria ter acontecido na quinta de uma

família britânica nos arredores de Vila Viçosa, mas os duques preferiram fazer um piquenique à beira da estrada. A sombra de um sobreiro

protegeu-os do sol abrasador do verão alentejano. Depenicaram então as sardinhas em lata e as ameixas de Elvas que a população local lhes
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oferecera.

  A comitiva atravessou o Tejo num ferry cacilheiro e foi recebida no Cais do Sodré por uma pequena multidão e uma mão-cheia de jornalistas

portugueses cerimoniosos. Era a segunda vez que Edward Albert Christian George Andrew Patrick David Windsor, o homem que vivera grande

parte da sua vida como príncipe de Gales e como herdeiro do maior império do mundo punha os pés na capital portuguesa (a primeira vez

ocorrera em abril de 1931 por ocasião de uma curta visita de Estado). Apesar de ter reinado brevemente como Eduardo VIII desde janeiro de 1936

até abdicar, em dezembro desse mesmo ano, o ex-rei não tinha qualquer estatuto oficial e não podia, por isso, pernoitar na embaixada britânica

em Lisboa. Um adido da embaixada tinha reservado quartos para os duques e comitiva no Hotel Palácio, no Estoril, um hotel que poucos anos

após a sua inauguração, em 1930, se tornara já num dos destinos preferidos da aristocracia e da realeza europeias.

  Nesse mesmo dia, no entanto, o diretor do hotel telefonou para a embaixada e informou que os duques não poderiam ficar no Palácio. O hotel,

afinal, não tinha quartos condignos disponíveis. E não poderia garantir a segurança dos hóspedes. O mesmo diretor informou que já tinha feito os

arranjos necessários para que o casal ficasse no casarão da família do banqueiro Ricardo Espírito Santo, na Boca do Inferno.

  A novidade não foi bem recebida na embaixada. Os serviços secretos britânicos desconfiavam das crescentes tendências germanófilas do

banqueiro. Ricardo Espírito Santo era, para mais, amigo íntimo do barão Oswald von Hoyningen-Huene, embaixador alemão na capital portuguesa

desde 1934. Mas todas essas suspeitas foram momentaneamente esquecidas. Afinal de contas, estava previsto que os duques de Windsor não

ficariam mais do que duas ou três noites em Portugal.

  O casal vivera em França desde 1937. Em maio de 1940, quando as forças da Alemanha nazi controlavam já grande parte da Europa ocidental e

se preparavam para invadir a França, os duques deixaram Paris e foram viver para o Château de la Croë, a mansão que eles arrendavam em Cap

d'Antibes, na Côte d'Azur (a casa, à beira do Mediterrâneo, pertence desde 2004 ao oligarca russo-lituano-israelo-português Roman Abramovich).

Em junho de 1940, face ao avanço das tropas alemãs e à declaração de guerra da Itália contra a França, os duques seguiram de carro para

Espanha. Em 20 de junho estavam em Barcelona e três dias depois em Madrid. O objetivo final era Lisboa. O Foreign Office (Ministério dos

Negócios Estrangeiros britânico) comunicou que enviaria de imediato um hidroavião para recolher os duques em Portugal e trazê-los de volta para

Inglaterra.

  Os duques de Windsor, no entanto, não ficariam apenas duas ou três noites na Boca do Inferno. Acabaram por ficar quase um mês. Invocaram

uma série de razões, incluindo uma de ordem prática: a duquesa não gostava de aviões; além disso, seria impossível transportar toda a bagagem

dela no porão do hidroavião. Na realidade, a estada em Portugal prolongou-se porque a casa do banqueiro Espírito Santo se transformou num

inesperado centro de intriga internacional. De um lado estavam os partidários da causa alemã, que olhavam para o duque como um amigo e

aliado. O casal Windsor visitara a Alemanha em outubro de 1937 e nunca escondera a admiração pelo regime de Adolf Hitler. Pela casa de

Cascais passou um vaivém de emissários e espiões ao serviço da Alemanha, que tentaram influenciar o duque. Para estes, conviria que ele

ficasse em standby na Península Ibérica de forma a poder ser usado como trunfo da propaganda nazi ou, inclusive, como um rei-fantoche a

reinstalar no trono britânico após uma paz negociada ou eventual vitória alemã. O Governo britânico do novo primeiro-ministro Winston Churchill —

que subira ao poder umas semanas antes, em maio de 1940 — queria que o casal Windsor regressasse de imediato à Inglaterra. Ou então que

permanecesse bem longe da Europa.

  “O sentimento pró-germânico do duque de Windsor é o resultado da combinação de uma série de fatores”, explica Andrew Lownie. “Por um lado,

ele pensava que a verdadeira ameaça era o comunismo e que através de um acordo com Hitler seria possível evitar que o exército britânico

entrasse na guerra. Muita gente, aliás, partilhava esta opinião no país [Reino Unido]. Depois há uma questão humana e familiar. Edward tinha

muitas ligações às casas reais de Hesse e Saxe-Coburgo. Dos 16 tetravós, 14 eram alemães. Ele falava alemão fluentemente. Passou grande

parte da juventude na Alemanha. Também há, por fim, uma questão pessoal. Era um homem muito vaidoso. Edward sentiu-se muito lisonjeado

com a atenção que os alemães lhe dedicaram. Além disso, queria demonstrar à mulher, Wallis, que ele ainda tinha um papel a desenrolar a nível
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global e que não tinha abdicado das responsabilidades públicas.”

  Um relatório de dez páginas escrito por um agente da polícia secreta portuguesa (denominada, então, PVDE) revela os pormenores do dia a dia

dos duques em Portugal. Eles ocuparam uma suíte no primeiro andar da casa, decorada pelo próprio Ricardo Espírito Santo com mobiliário do

século XVIII e com vista para o Atlântico. Em julho de 1940, a Alemanha dominava já grande parte da Europa ocidental e mudava o foco da guerra

para o outro lado da Mancha. Na mesma altura em que várias cidades britânicas começavam a ser bombardeadas por raides sucessivos da

Luftwaffe, o duque de Windsor preenchia o seu tempo no Clube de Golfe do Estoril, em passeios por Sintra e Lisboa ou à volta da piscina na casa

da Boca do Inferno. O relatório, guardado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, foi lido por Salazar no dia 26 de julho. Inclui pormenores

deliciosos, como o pedido para ir buscar uma manicura ao Estoril. Ou o serão passado na casa da duquesa de Palmela, em Sintra, que deixou o

duque “um pouco pesado devido ao excesso de bebidas”. Os dias e as noites portuguesas do ex-rei incluíram jantares com os amigos Rothschild

no restaurante Casa da Laura, em Cascais, noitadas de bridge, uma ida à tourada em Algés e a compra de charutos na Rua 1º de Dezembro, em

Lisboa. Enquanto isso, nos bastidores, jogava-se um jogo de influências. Apesar da pressão alemã, o duque de Windsor acabou por render-se ao

ultimato de Churchill, que chegou a ameaçá-lo com tribunal marcial. Os duques deixaram Lisboa na tarde de 1 de agosto de 1940 rumo às

Bahamas, para onde Edward fora destacado como governador. No porão do paquete “Excalibur” seguiram as 85 malas de bagagem do casal

Windsor.

  O investigador Lownie não tem dúvidas sobre a afinidade de Ricardo Espírito Santo com a causa pró-germânica. “Há imensas provas nesse

sentido. Baseio-me numa série de pessoas e sobretudo em diários que não eram, obviamente, destinados a ser lidos pelo grande público”, diz.

Andrew Lownie, de 60 anos, estudou na Universidade de Cambridge e concluiu o doutoramento na Universidade de Edimburgo. Além de uma

longa carreira como agente literário, ele é igualmente autor de biografias de êxito sobre figuras que marcaram a história britânica do século XX,

como o espião soviético Guy Burgess ou lorde Mountbatten, último vice-rei da Índia. Sentado numa poltrona da casa dele no bairro de

Westminster, bem no centro da capital britânica, Lownie fala sem hesitações, sob os olhares dos antepassados retratados nas paredes da sala

acanhada.

  Ele mostra algumas das provas que recolheu. Começa pelos diários privados de Alan Lascelles (1887-1981), um aristocrata e alto-funcionário

público que trabalhou como secretário real de quatro monarcas britânicos entre 1920 e 1953. Numa entrada escrita em outubro de 1945, numa

altura em que o duque de Windsor, já depois da Segunda Guerra, tentava ser colocado como embaixador britânico na Argentina, Lascelles foi

perentório: “[O primeiro-ministro] Atlee tinha uma audiência com o rei depois do almoço e falámos sobre este assunto. (…) O duque tem alguns

segredos pessoais desagradáveis (…), por exemplo as ligações a homens como Axel Wenner-Gren, [Charles] Bedaux ou Ricardo Espírito Santo

Silva — todos agentes alemães comprovados”. Lascelles acrescenta: “Nenhum diplomata profissional com este tipo de associações seria alguma

vez colocado numa embaixada tão importante — ou mesmo colocado em qualquer tipo de emprego.”

  Lownie refere igualmente uma nota escrita por Desmond Morton (1891-1971), um militar que trabalhou como assessor pessoal de Churchill para

assuntos de espionagem. Morton tinha acesso às informações secretas alemãs que eram intercetadas diariamente no centro de escutas e

decifração de Bletchley Park. “Ricardo Espírito Santo é muito pró-alemão. Os bancos britânicos, com quem ele tem muitos negócios, consideram-

no sólido financeiramente. Mas politicamente, [Ricardo Espírito Santo] é um bandido. Ele lida com enormes somas de dinheiro que chegam da

Alemanha através da Suíça. Este dinheiro é quase de certeza o saque que os alemães capturaram nos países ocupados”, escreveu ele no

relatório do dia 4 de agosto de 1940 enviado ao primeiro-ministro Churchill.

  Os diários que Guy Liddell produziu durante a Segunda Guerra são, segundo Lownie, particularmente importantes. Liddell (1892-1958) trabalhou

durante mais de duas décadas no topo da hierarquia dos serviços britânicos de contraespionagem (MI5). “Estes diários mostram como ele

[Ricardo Espírito Santo] era, de facto, o banqueiro dos nazis”, diz Lownie. Num longo verbete escrito em agosto de 1945, por exemplo, Liddell

refere que “o Banco Espírito Santo, claro, é conhecido por todos nós como uma agência de transmissão de fundos para os agentes alemães”.

Nessa mesma entrada, Liddell faz também referência à importância do telegrama em código que o duque de Windsor enviou em meados de
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agosto de 1940 ao banqueiro português.

  O nome da família Espírito Santo figura em muitos dos documentos do período da Segunda Guerra, referentes a Portugal, que nas últimas

décadas foram abertos ao público pelos arquivos TNA britânicos. Ricardo Espírito Santo é provavelmente a personalidade portuguesa — com a

exceção, óbvia, de António Salazar — mais citada e analisada nos despachos secretos guardados em Kew. Os arquivos TNA incluem, por

exemplo, uma série de dossiês de 1941 sobre a intenção de o Ministério britânico da Guerra Económica (MEW) colocar o Banco Espírito Santo na

lista negra. O relatório inicial do MEW critica as “transações significativamente hostis” operadas pelo banco e nota que as “inclinações políticas do

dono [do banco, Ricardo Espírito Santo] são claramente pró-Eixo”. “As provas na posse do MEW são particularmente graves e contundentes”, lê-

se numa carta que o Foreign Office enviou ao embaixador britânico em Lisboa, Ronald Campbell, em abril de 1941.

  Um outro relatório, assinado pelo coronel A. H. Robertson, do MI5, acrescenta: “Em Londres, a opinião generalizada é de que a assistência que

ele [Ricardo Espírito Santo] forneceu aos alemães foi muito além do que seria exigível pela posição de neutralidade de Portugal.” A influência de

Campbell, no entanto, foi decisiva. O embaixador tinha relações muito próximas com a família Espírito Santo e apressou-se a enviar vários

relatórios para Londres criticando uma medida que iria trazer “consequências políticas extremamente lamentáveis”. Colocar o Banco Espírito Santo

na lista negra seria, na opinião dele, um “erro muito grande, que iria causar a irritação desnecessária do primeiro-ministro Salazar”. O processo de

1941 foi encerrado com uma mera advertência — a terceira, desde o início da Guerra — endereçada pessoalmente a Ricardo Espírito Santo.

  A possibilidade de colocar o banco na lista negra seria, aliás, um tema que voltaria a ressurgir, mais do que uma vez, até ao final do conflito. Em

maio de 1944, o Banco Espírito Santo foi efetivamente colocado na lista negra dos EUA. A amizade e influência de Campbell eram, neste caso,

irrelevantes. Três meses mais tarde, em agosto de 1944 — numa altura em que a derrota nazi já parecia mais do que certa —, o banco

comprometeu-se perante os Aliados, finalmente, a “cessar todas as operações que tivessem como origem ou destino a Alemanha ou territórios por

ela controlados”.

  Numa nota confidencial de 7 de fevereiro de 1946, guardada nos arquivos TNA, um funcionário superior do Foreign Office, G. H. Villiers, critica

abertamente a proximidade entre o antigo embaixador (Ronald Campbell deixou Lisboa no verão de 1945) e o banqueiro português. Numa

referência direta a Campbell, Villiers refere que “as relações durante a Guerra entre membros da embaixada britânica em Lisboa e o principal

agente financeiro de Hitler em Portugal [Ricardo Espírito Santo] deveriam ter sido inexistentes ou, pelo menos, extremamente distantes e formais

— o que não aconteceu. Longe disso, na verdade”.

  Os arquivos TNA também guardam alguns segredos inesperados que vão para lá da espionagem ou dos meros negócios em tempo de guerra.

Referem, por exemplo, uma provável liaison entre Ricardo Espírito Santo e Yvonne Delidaise, uma franco-alemã que vivia em Paris e colaborava

com agentes da Abwehr, os serviços secretos militares alemães. O banqueiro terá conhecido Yvonne durante uma estada no Hotel Ritz, em

Madrid, no primeiro semestre de 1943. Delidaise tinha, na altura, 24 anos e é descrita em relatórios secretos britânicos como “bonitinha, baixa

(1,60 metros), pele branca, cabelos compridos e olhos azuis claros — uma rapariga simpática, mas sem grandes princípios”. Yvonne Delidaise

viajara para Madrid com uma amiga. Oficialmente era uma viagem de prospeção de negócios, com o objetivo eventual de abrir uma casa de alta-

costura em Madrid ao estilo da Maison Jacques Heim. A missão ibérica de Yvonne incluía igualmente uma viagem até Lisboa, que nunca chegou a

acontecer. As autoridades portuguesas não lhe concederam visto de entrada.

  No dia 18 de março de 1955, o embaixador de Portugal em Londres, Pedro Teotónio Pereira, enviou uma carta confidencial ao presidente do

Conselho de Ministros António de Oliveira Salazar. Nesta carta, Teotónio Pereira relata uma conversa que tivera com Nigel Ronald, antigo

embaixador britânico em Lisboa: “Sir Nigel disse que precisávamos de falar sobre um assunto sério e melindroso. Tinham sido encontrados papéis

dos alemães com referências abundantes à ação do Ricardo no começo da guerra. Os papéis eram desagradáveis e ele, sir Nigel, fizera o

possível para matar ou adiar a publicação desses documentos.”
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  Ronald terá tentado, mas os papéis foram mesmo publicados. Esses documentos faziam parte de um arquivo monumental que ficou conhecido

como “Arquivo Marburg” — cerca de 400 toneladas de correspondência secreta oficial do antigo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão que

foram capturadas pelos militares norte-americanos em abril de 1945 e depois armazenadas no palácio de Marburg, a norte de Frankfurt. A

documentação referente ao verão de 1940 incluía muito material sobre as estadas do duque de Windsor em Espanha e em Portugal. Os

americanos passaram esse material para as mãos das autoridades britânicas, mas guardaram cópias em microfilme.

  Os britânicos tentaram manter toda a documentação sobre o duque de Windsor guardada a sete chaves. Muito do material era potencialmente

embaraçoso. Chegaram a pedir aos aliados americanos a destruição dos microfilmes. E quando uma comissão multinacional de historiadores

anunciou a publicação de um volume com uma seleção de documentos desse período (23 de junho a 31 de agosto de 1940), os britânicos

voltaram à carga. “Muito material [sobre o duque de Windsor] foi destruído ou retirado dos arquivos oficiais. A pressão sobre os académicos foi

enorme. O verão de 1940 é provavelmente o período com mais segredos ocultados e com mais segredos por descobrir”, explica Andrew Lownie.

  A edição e tradução desse volume foi concluída em 1953, mas só foi publicada, depois de sucessivos adiamentos, em 1957 (a versão com os

documentos na língua alemã original saiu em 1963). O volume inclui 415 documentos. Entre eles consta grande parte do corpo de delito que

Andrew Lownie reuniu para chegar ao veredicto que dá o título ao seu livro: o duque de Windsor foi um traidor. E tal como avisou Nigel Ronald, os

documentos são, no mínimo, “melindrosos e desagradáveis” relativamente a Ricardo Espírito Santo.

  O nome do banqueiro aparece referenciado em pelo menos seis telegramas secretos trocados entre o ministro alemão dos Negócios

Estrangeiros, Joachim von Ribbentrop, e os seus embaixadores em Madrid (Eberhard von Stohrer) e Lisboa (Hoyningen-Huene). Ricardo Espírito

Santo, anfitrião do duque em Cascais, é descrito como “um indivíduo irrepreensível, que nunca negou a sua atitude amistosa para com a

Alemanha”. Hoyningen-Huene descreve encontros que teve com o banqueiro na residência do embaixador em Lisboa. Num telegrama de 2 de

agosto de 1940, por exemplo, Hoyningen-Huene sublinha a forma como Espírito Santo “cooperou de forma muito chegada” com os alemães na

tentativa de prolongar ao máximo a estada dos duques de Windsor na Península Ibérica.

  Andrew Lownie destaca, em particular, dois telegramas que Hoyningen-Huene enviou para o ministro em Berlim. No despacho do dia 2 de agosto

de 1940, o embaixador refere que o duque de Windsor, que tinha acabado de partir para as Caraíbas, “permanecerá em contacto contínuo com o

antigo anfitrião [Ricardo Espírito Santo], com quem acordou uma palavra em código. Quando o duque receber esse código, ele viajará de imediato

[para a Europa]”. Noutro telegrama, no dia 15 de agosto, o embaixador diz que Espírito Santo tinha acabado de receber uma nota enviada pelo

duque e que este lhe pedira para “mandar uma comunicação logo que a ação seja aconselhável”. Os telegramas alemães originais descrevem o

banqueiro português em nove ocasiões como Vertrauensmann. Na terminologia habitual dos serviços de inteligência alemães, essa palavra

costuma ser traduzida geralmente por “agente secreto” ou “informador”.

  A argumentação de Lownie, no entanto, não é aceite por todos. “O livro [de Andrew Lownie], quando se refere a Ricardo Espírito Santo, não é

inovador. Limita-se a reescrever mistificações e efabulações que proliferam noutras obras já publicadas sobre o mesmo tema”, diz por sua vez o

investigador Carlos Alberto Damas, antigo diretor do Centro de Estudos da História do BES. “Lownie não avalia a veracidade dos testemunhos.

Muitos deles foram redigidos por funcionários zelosos que procuravam corresponder aos anseios do MEW e do MI5. Ou então por memorialistas

simplesmente ansiosos por deixar testemunho, deturpando uma realidade que só superficialmente apreendiam. Muitas destas informações eram

dadas por civis desconhecedores dos meandros da atividade bancária na instituição presidida por Ricardo Espírito Santo.”

  Para Damas, de 73 anos, atual investigador do Cepese (Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade), os bancos portugueses

“procuraram manter, durante a Guerra, um difícil equilíbrio entre o respeito pelo princípio da neutralidade afirmado pelo Governo e as pressões por

diversas vias exercidas pelos beligerantes, muito em especial pelos Aliados. Ricardo Espírito Santo limitou-se a dirigir a atividade do banco nos

parâmetros da prática normalmente utilizada. Não existem quaisquer provas documentais fidedignas que possam fazer dele um banqueiro pró-nazi

que utilizou a instituição de que era presidente para favorecer os negócios e as transações do Terceiro Reich”.
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  O Banco Espírito Santo está igualmente ligado a um dos episódios de espionagem mais fascinantes da parte final da Segunda Guerra: a

manobra de logro operada pelos serviços secretos britânicos através da agente dupla Elvira Chaudoir. Os pormenores desta operação só foram

conhecidos em setembro de 2005, quase dez anos após a morte de Chaudoir. De acordo com os dossiês secretos guardados nos arquivos TNA,

entretanto desclassificados, Elvira de la Fuente Chaudoir era uma peruana, filha de diplomata, que crescera em Paris e circulava nos meios da alta

sociedade britânica. Vivia em Londres desde o início da Segunda Guerra. Era uma socialite divorciada, de 30 e poucos anos, atraente, sofisticada,

que preenchia os seus dias entre as mesas de bridge e póquer, na capital britânica, e os fins de semana nas casas de campo e palácios da

aristocracia.

  Em julho de 1942, durante uma viagem a Vichy — capital da “zona livre” da França, onde o pai fora colocado como representante do Peru —,

Elvira foi recrutada pelos serviços secretos alemães. Pediram-lhe que enviasse com regularidade informações industriais sobre a Inglaterra. Estas

informações seriam escritas com tinta invisível e dissimuladas em correspondência banal que Elvira enviaria quase semanalmente para contactos

controlados por nazis em países como Portugal ou a Suécia. Mas quando contrataram Elvira, oferecendo-lhe uma pequena fortuna em dinheiro —

100 libras mensais (que corresponderiam a mais de quatro mil libras, hoje em dia), mais despesas e bónus por informação excecional —, os

alemães não conheciam um dado crucial sobre Elvira: ela estava ao serviço dos serviços secretos britânicos (nome de código: “Bronx”). Ainda em

França, agentes nazis treinaram Elvira na técnica da escrita com tinta simpática. As mensagens secretas deveriam ser escritas ao comprido nas

folhas das cartas, em maiúsculas e estilo telegráfico, com as palavras separadas por hífenes.

  Ao longo de 1942 e 1943, as cartas enviadas pela agente dupla continham, sobretudo, informação de natureza económica: os produtos que

escasseiam no mercado, a produção de determinada fábrica, onde são guardados os estoques, como é feita a distribuição dos produtos. Hugh

Astor, jovem agente dos serviços de contraespionagem britânicos (MI5), ajudou muitas vezes Bronx a escrever estas cartas cuja informação

“secreta” era, obviamente, de natureza totalmente inofensiva. As cartas eram enviadas para os endereços em Lisboa indicados pelos nazis: Rua

Jardim do Regedor, 29-4º direito (ao cuidado de Henriqueta de Oliveira), Rua da Conceição, 46-5º direito (Guilhermina do Carmo Penalva),

Avenida da Liberdade, 198 (Maria Firmina das Dores Martins) e, por fim, Bairro Presidente Carmona, 1-r/c, Areeiro (Miraldina Pereira da Silva).

  O controlador nazi de Elvira Chaudoir nunca desconfiou. Os alemães aparentemente estavam satisfeitos com o “trabalho” de Elvira. Nunca

deixaram de lhe pagar o salário. Através das mensagens intercetadas pelo centro de decifração de Bletchley Park, os britânicos sabiam que os

relatórios de Chaudoir eram considerados tão importantes que eram distribuídos por várias pessoas de topo. Circulavam entre as mais altas

esferas militares alemãs.

  A partir de 1944, o conteúdo das cartas passou a ser intencionalmente de nível mais militar e operacional, com detalhes — mais uma vez inócuos

ou mesmo fictícios — sobre, por exemplo, a movimentação de tropas aliadas ou a localização das baterias antiaéreas britânicas. Os serviços de

inteligência britânicos queriam usar Bronx como um dos ativos principais da chamada Operação Ironside, um plano secreto que visava ocultar o

local verdadeiro do desembarque na Normandia de junho de 1944 e, sobretudo, desviar as atenções dos alemães para outras regiões. Os

alemães morderam o isco. Numa carta de 4 de março de 1944, o controlador nazi de Elvira pediu-lhe para obter informações precisas sobre a data

e o local onde os Aliados planeavam lançar a invasão.

  Nessa altura da guerra, o serviço aéreo postal para o estrangeiro — mesmo para países neutrais, como Portugal — estava muitas vezes

interrompido. Dada a importância do pedido, os alemães sugeriram outra via de comunicação: mensagens telegráficas em código. As instruções

eram claras. Se Elvira conseguisse alguma informação concreta sobre a invasão, ela deveria enviar um telegrama para o Banco Espírito Santo em

Lisboa, ao cuidado de A. Almeida, aparentemente a solicitar a transferência de dinheiro para pagar uma despesa médica. De acordo com o código

estabelecido pelos alemães, o montante da transferência serviria para indicar o local da invasão (por exemplo: £40 significaria Mediterrâneo; £30,

a Dinamarca; £70, a costa Norte da França). O restante texto revelaria a data prevista da invasão e o grau de credibilidade da informação obtida

por Elvira.
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  Em maio de 1944, ela enviou, de facto, um telegrama para Almeida. O texto dizia simplesmente: “Envoyez vite cinquante livres. J'ai besoin pour

mon dentiste”. [Queiram enviar-me 50 libras depressa. Preciso para o meu dentista.] Este texto quereria dizer que ela tinha notícias precisas de

que a invasão dos Aliados teria lugar no Golfo da Biscaia, no sudoeste da França, por volta do dia 15 de junho. “50 libras” era o código da Biscaia.

“Vite” significava que o desembarque estava previsto para um mês depois da data do telegrama. “Pour mon dentiste” era um código que indicava

que a informação sobre o local (Biscaia) era certa.

  O logro funcionou. Almeida recebeu o telegrama e logo passou a mensagem aos seus contactos nazis em Lisboa. De acordo com os relatórios

guardados em TNA, os alemães aparentemente acreditaram na informação enganosa e reforçaram as defesas na zona de Bordéus com a

presença da 11ª Divisão Panzer — bem longe das praias da Normandia, onde as tropas aliadas viriam a desembarcar no dia 6 de junho de 1944.

O telegrama de Bronx terá tido uma participação importante, portanto, no êxito da operação do Dia D.

  Os serviços secretos britânicos, naturalmente, tinham muito interesse em saber mais sobre este A. Almeida do Banco Espírito Santo. Quem era

este português que aceitara servir de correia de transmissão de espiões nazis? Os arquivos em Kew têm inúmeros relatórios e páginas de

correspondência trocada entre diversos organismos britânicos em Lisboa e em Londres sobre Almeida. Rapidamente chegaram à conclusão de

que se tratava de António Manuel de Almeida, amigo íntimo da família Espírito Santo, membro do conselho de administração e grande acionista do

banco. Em março de 1944, os britânicos atribuíam-lhe apenas um “grau muito alto de probabilidade”. Mas numa carta de 19 de abril de 1944,

marcada como “Top Secret and Personal”, o agente do MI5 Courtenay Young já não tinha dúvidas: “Uma fonte ultrassecreta e particularmente

delicada confirmou-nos que o diretor-geral do BES em Lisboa, António Manuel de Almeida, aceitou disponibilizar os seus serviços aos alemães

como canal para a obtenção de informação operacional da maior importância.”

  Um relatório de final de julho de 1944, enviado pelos serviços secretos britânicos em Lisboa, é particularmente negativo. Depois de descrever em

pormenor a biografia de António Manuel de Almeida — que tinha, então, 52 anos —, acrescenta que ele “transformou o banco numa ferramenta ao

serviço dos alemães de Lisboa e do Porto, concedendo-lhes todo o tipo de facilidades”. “[Almeida] Fez imenso dinheiro com a guerra. Apesar de

ser pró-Alemanha, tem tentado, sem êxito, misturar-se nos círculos ingleses do Porto e de Lisboa. Neste aspeto, a mulher tem sido mais bem-

sucedida”.

  Almeida era casado, como nota outro relatório enviado a 7 de julho pelos serviços de inteligência no estrangeiro (MI6), com “uma filha

endinheirada do falecido Andresen”: Olga Andresen, da família de origem dinamarquesa radicada na Quinta do Campo Alegre, no Porto, desde o

século XIX. Este relatório acrescenta que “Almeida é ultrarreacionário e fortemente pró-alemão. Frequenta a [praia da] Granja onde leva a cabo

ações de propaganda antibritânica”.

  Os documentos revelam que as autoridades britânicas debateram durante algum tempo o que fazer relativamente a António Manuel de Almeida.

Num relatório de três páginas assinado em 20 de março de 1944 pelo coronel A. H. Robertson, do MI5, volta a sugerir-se a possibilidade de o

MEW colocar o banco na lista negra ou de o Foreign Office fazer novo protesto formal junto do Governo de Salazar. Estas medidas, no entanto,

implicariam revelar muitos pormenores da Operação Ironside, incluindo a identidade da agente Bronx, Elvira Chaudoir. “Tendo em conta o papel

que [Bronx] pode continuar a desempenhar nos nossos planos futuros de enganar o inimigo, é claramente contra o nosso interesse deixar cair

Bronx”, conclui Robertson.

  Este ponto acabou por ser decisivo. Os britânicos preferiram guardar o secretismo sobre a operação e sobre a agente Bronx, que continuaria a

trabalhar — e a enganar os alemães — até ao final da guerra, no ano seguinte. Em maio de 1944, os Estados Unidos colocaram o Banco Espírito

Santo na lista negra, uma medida de força que levou o “banco alemão”, como lhe chamavam, a assumir um compromisso formal com os aliados

em agosto do mesmo ano. Foi suficiente.
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  Depois da guerra, Elvira Chaudoir viveu grande parte da vida em Beaulieu-sur-Mer, uma localidade entre Nice e Mónaco, no sul da França. Tinha

uma loja de souvenirs chamada L'Heure Bleue. Morreu em janeiro de 1996, com 85 anos.

  António Manuel de Almeida, engenheiro de formação, esteve ligado ao Banco Espírito Santo durante praticamente a vida inteira. Foi o grande

impulsionador (e diretor) da filial do banco no Porto. Foi membro do conselho de administração do BES desde 1934 até à sua morte em outubro de

1968, aos 76 anos. Era “amigo e quase irmão” de José Ribeiro do Espírito Santo e Silva, o filho mais velho do fundador da dinastia. Almeida

dedicou a sua vida a esta família. Costumava dizer: “Sou mais Espírito Santo do que os Espíritos Santos.” O banqueiro António Manuel de Almeida

colecionava antiguidades e moedas de ouro. Tinha casas na Granja e na Rua Tenente Valadim, no Porto, além de um barco e herdades em

Estremoz e Elvas. Era um caçador interessado e grande viajante. Passava férias muitas vezes na companhia do amigo e padrinho de casamento

José Ribeiro, que foi presidente do BES até 1932. Morreu sem deixar descendência. Por testamento, instituiu a Fundação Engenheiro António de

Almeida com fins artísticos, educativos e de caridade, ainda hoje sediada na antiga residência da Rua Tenente Valadim. A biografia oficial

descreve-o como um “homem de trabalho e criador de bens, com estrita observância dos valores éticos, tais como a dignidade e fidelidade”.

  1 Frontispício dos ficheiros onde se encontram os diários de Guy Liddell, que trabalhou durante mais de duas décadas no topo da hierarquia dos

serviços britânicos de contraespionagem (MI5) 2 Entrada de 24 de agosto de 1945 desses diários, onde se descreve o Banco Espírito Santo como

uma agência de transmissão de fundos para agentes alemães. A página seguinte refere o código secreto combinado entre Ricardo Espírito Santo

e o duque de Windsor 3 Os códigos inventados pelos alemães para o telegrama que Elvira Chaudoir deveria enviar a António Manuel de Almeida 4

Sob a capa de uma carta inofensiva para uma amiga portuguesa de Elvira escondiam-se informações secretas escritas a tinta invisível que os

alemães julgavam ser genuínas 5 Carta “Top Secret and Personal” em que António Manuel de Almeida é descrito como agente nazi

  O duque de Windsor permaneceu nas Bahamas até 1945. Depois da Segunda Guerra viveu na França, na companhia da mulher. Morreu em

1972, com 77 anos. A sobrinha Isabel, rainha da Inglaterra desde 1952, não voltou a atribuir o título de duque de Windsor. Associado para sempre

ao rei que abdicou do trono por amor — para poder casar com a multidivorciada Wallis Simpson —, o título ducal passou a estar conotado, nas

últimas décadas, com um ex-monarca que tinha simpatias fascistas e pouco ou nenhum sentido de dever e patriotismo. Wallis Simpson morreu em

Paris em abril de 1986. Tinha 86 anos.

  Ricardo Ribeiro do Espírito Santo e Silva sucedeu ao irmão José na presidência do BES em 1932. O banco (denominado BESCL desde 1937)

consolidou a posição dominante durante a Segunda Guerra. Os lucros e a carteira comercial mais do que duplicaram entre 1939 e 1945. Os

depósitos cresceram sete vezes. No mesmo período, a quota do mercado do banco passou de 13% para 25% do total do dinheiro depositado em

instituições portuguesas. Além do génio financeiro, Ricardo Espírito Santo era geralmente descrito como pessoa de grande inteligência, cultura,

charme e poder de atração pessoal. Apesar dos problemas de saúde, foi campeão de golfe e esgrima e praticante de ténis e desportos náuticos.

Gostava de colecionar arte e de viajar pela Europa — em negócios, mas também para visitar galerias, livrarias, leilões, antiquários e termas. Em

setembro de 1938, na véspera da anexação de parte da Checoslováquia pelas forças de Hitler, por exemplo, o banqueiro português estava a

banhos no Lahmann-Sanatorium, um complexo termal, em Dresden, muito visitado pela elite social e cultural da Alemanha (altos-funcionários

nazis como Joseph Goebbels e Hermann Göring eram visitas frequentes). “O ambiente aqui é tétrico, mas a meu ver sem razão, e Deus permita

que eu não me engane”, escreveu Ricardo Espírito Santo numa carta enviada de Dresden para o amigo Rogério Cândido Silva, diretor do banco.

O banqueiro tinha uma relação muito próxima com Salazar, com quem gostava de conversar todos os domingos à noite. Um amigo fiel e

confidente, mencionado 428 vezes nos diários de Salazar atualmente depositados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Falavam sobre

economia e finanças, mas também sobre as viagens e a família. Foi por sugestão do ditador, aliás, que os duques de Windsor foram

encaminhados, naquele verão de 1940, para a moradia cor de rosa, de quatro pisos e 45 divisões, do presidente do BESCL. Em 1953, o banqueiro

e colecionador doou o Palácio Azurara e parte da sua enorme coleção privada ao Estado português, dando origem à fundação com o seu nome.

Ricardo Espírito Santo morreu na madrugada de 2 de fevereiro de 1955, com 54 anos. A relação de bens por óbito do milionário preencheu 448

páginas datilografadas. O BES, que ele ajudara a fundar em 1920, fechou as portas no verão de 2014. Pela mão de um dos 24 netos, também

chamado Ricardo — Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, nascido em 1944 —, chegava ao fim a mais antiga e prestigiada dinastia financeira do
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Invasões Bárbaras T4 - Ep. 2

José Milhazes comenta a polémica em torno da nacionalidade de Abramovich.

Canal: Sic Notícias

Programa: Invasões Bárbaras

Horário: 02:57

Duração: 18:25

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/2b44db73-31b4-42b4-b91d-7dd3cdef17d3?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Frente Cívica pede esclarecimentos sobre aplicação da lei dos Sefarditas

A associação exige não só esclarecimentos dos contornos do caso concreto relativo ao empresário russo Roman Abramovich, mas também a

prestação pública de contas sobre o funcionamento global do sistema

A Associação Frente Cívica pede numa carta enviada ao Instituto dos Registos e Notariado e Ministério da Justiça e Administração Interna

esclarecimentos sobre os processos de naturalização por descendência de judeus sefarditas a propósito do caso de Roman Abramovich.  A

Associação enviou também uma carta ao dirigente da oposição russa Alexei Navalny, que criticou a atribuição da nacionalidade portuguesa a

Roman Abramovich.

  Na carta enviada à ministra Francisca Van Dunem e à presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e Notariado (IRN), Filomena

Rosa, a associação exige não só esclarecimentos dos contornos do caso concreto relativo ao empresário russo, mas também a prestação pública

de contas sobre o funcionamento global do sistema e os controlos exercidos sobre o papel das comunidades judaicas nestes processos.

  A Frente Cívica diz na carta ter recebido com agrado a notícia de que o IRN abriu um inquérito interno ao processo de atribuição da

nacionalidade portuguesa ao cidadão russo Roman Abramovich.  “De facto, é para nós incompreensível que este processo não tenha feito soar

sinais de alarme junto das autoridades portuguesas, não só pela mais do que duvidosa ligação de Abramovich às comunidades de judeus

sefarditas expulsas de Portugal no séc. XV, como ao facto de se tratar de uma figura a quem, segundo foi noticiado, as autoridades britânicas

negaram a renovação do seu visto de residência, por dúvidas fundadas sobre a sua idoneidade e a legitimidade dos seus interesses financeiros e

empresariais”, é sublinhado.

  No entendimento da associação, Portugal “não pode ser um porto de abrigo de oligarcas e criminosos internacionais, nem o Estado português

pode colocar-se na posição servil e humilhante de vendedor de passaportes, que entrega a soberania nacional de bandeja a quem esteja disposto

a pagar por ela”.  Por isso, a associação espera que o inquérito “apure rigorosamente as circunstâncias em que foi concedido o pedido de

naturalização e quem interveio no processo, incluindo quais foram as diligências tomadas para verificar a informação prestada pela Comunidade

Israelita do Porto e que contactos houve com outras jurisdições, nomeadamente o Reino Unido”.

  Na carta, a associação coloca 10 questões sobre a integridade dos processos e os controlos exercidos pelo Estado português.  A associação

quer saber por exemplo quantos processos de naturalização a descendentes de judeus sefarditas se completaram desde o início da vigência da lei

que permite essa naturalização e até à presente data (discriminados por ano).

  A Frente Cívica quer igualmente esclarecimentos sobre quantos pedidos de informação ou cooperação internacional foram feitos pelas

autoridades portuguesas a autoridades de outros países e quantos pedidos entrados desde o início da vigência da lei, e até à presente data,

receberam parecer negativo do IRN.  A informação da naturalização do multimilionário russo foi revelada no final de 2021 pelo jornal Público, que

adiantou que o processo demorou apenas seis meses. De acordo com o diário, ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas,

Roman Abramovich é português desde o passado dia 30 abril.

  A atribuição da nacionalidade portuguesa a Abramovich suscitou críticas do dirigente da oposição russa Alexei Navalny, que escreveu na rede

social Twitter que o magnata russo, considerado próximo do presidente russo Vladimir Putin, “finalmente conseguiu encontrar um país onde pode

pagar alguns subornos e fazer alguns pagamentos semioficiais e oficiais para acabar na União Europeia (UE) e na NATO”.

  Na carta enviada a Alexei Navalny, a associação que demonstrar a sua indignação e lamentar a posição política de Portugal.  “É com vergonha

que, enquanto portugueses, vemos a nacionalidade portuguesa e o acesso à União Europeia serem concedidos a qualquer pessoa com

capacidade de a pagar. Este sistema abre as portas a cleptocratas e criminosos”, é referido.
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  A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou em 19 de janeiro que a concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário russo

Roman Abramovich ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas está a ser alvo de uma investigação do Ministério Público. Em

paralelo, o IRN anunciou igualmente na última semana a abertura de um inquérito sobre esta matéria.
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Comentários de Ana Gomes

No habitual comentário de Ana Gomes, ao domingo à noite, os temas debatidos foram as legislativas, outras questões políticas e também sobre o

caso de Abramovich.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal de Domingo

Horário: 02:27

Duração: 26:58
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Comentários de Ana Gomes

No habitual comentário de Ana Gomes, ao domingo à noite, os temas debatidos foram as legislativas, outras questões políticas e também sobre o

caso de Abramovich.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal de Domingo

Horário: 21:56

Duração: 26:58

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/8ab2a89e-5d1d-43c5-ab0d-eca95ce19f80?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


SIC Notícias
20.01.2022

196

Inquérito sobre nacionalização de Abramovich

PGR anunciou abertura de investigação. Comunidade judaica rejeita suspeitas de subornos.

Canal: SIC Notícias

Programa: Primeira Página

Horário: 05:56

Duração: 01:50
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Inquérito sobre nacionalidade de Abramovich

PGR anunciou abertura de investigação. Comunidade judaica rejeita suspeitas de subornos.

Canal: SIC Notícias

Programa: Primeira Página

Horário: 04:36

Duração: 01:50
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PGR abre inquérito à nacionalidade de Roman Abramovich

Comunidade judaica do Porto diz ser legal. A PGR anunciou a abertura de uma investigação. A comunidade judaica rejeita suspeitas de subornos.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal da Meia-Noite

Horário: 01:23

Duração: 02:04
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PGR abre inquérito à nacionalidade de Roman Abramovich

Comunidade judaica do Porto diz ser legal. A PGR anunciou a abertura de uma investigação. A comunidade judaica rejeita suspeitas de subornos.

Canal: SIC

Programa: Jornal da Noite

Horário: 21:21

Duração: 02:03
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PGR abre inquérito à nacionalidade de Roman Abramovich

Comunidade judaica do Porto diz ser legal. A PGR anunciou a abertura de uma investigação. A comunidade judaica rejeita suspeitas de subornos.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal da Noite

Horário: 21:21

Duração: 02:03

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/f6e8c663-832a-463d-80aa-2730ee23d46d?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Comunidade Judaica do Porto considera “positivos” inquéritos a caso Abramovich e reitera
legalidade

A atribuição de cidadania portuguesa ao multimilionário russo, proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, resultou de um processo conduzido

pela comunidade judaica do Porto no âmbito da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica durante

a Inquisição medieval

O chefe-rabino da comunidade judaica do Porto considerou, esta quarta-feira, “positivos” os inquéritos do Ministério Público e do Instituto dos

Registos e Notariado à atribuição de nacionalidade portuguesa ao magnata russo Roman Abramovich, reiterando a legalidade da certificação

Daniel Litvak considerou, em comunicado, que os inquéritos instaurados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e pelo

Instituto dos Registos e Notariado (IRN), à atribuição de nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich lhe parecem “positivos” para “deitar por

terra teorias infundadas sobre truques de maçonaria e mitos de negócios pouco claros, que envolveriam malas de dinheiro” O líder da comunidade

judaica do Porto adiantou que “confirmar-se-á que se trata de um processo de nacionalidade cumpridor dos requisitos legais e dois pagamentos de

250 euros: a taxa da conservatória e o emolumento cobrado pela comunidade certificadora”

  Daniel Litvak salientou ainda que a documentação integral do processo de certificação da atribuição de nacionalidade portuguesa a Roman

Abramovich “está há muito na posse da Conservatória dos Registos Centrais de Lisboa, tendo na base as certificações das mais altas instituições

judaicas internacionais, em respeito dos critérios legais”. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou hoje que a concessão da

nacionalidade portuguesa ao empresário russo Roman Abramovich ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas está a ser alvo de

uma investigação do Ministério Público.

  “Confirma-se a instauração de inquérito relacionado com a matéria em referência. O mesmo corre termos no DIAP Regional de Lisboa”, disse

fonte oficial da PGR à Lusa, na sequência de uma notícia avançada hoje pela Rádio Renascença. Para obter a nacionalidade, o requerente deve

provar que pertence a uma comunidade sefardita, independentemente do país de residência atual. Contudo, a decisão final e a certificação legal

dos documentos cabem aos serviços de conservatória e ao Governo, nomeadamente à tutela da Justiça.

  Em paralelo, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) anunciou igualmente na última semana a abertura de um inquérito sobre esta matéria,

com a presidente deste organismo, Filomena Rosa, a estimar que “deverá estar concluído em fevereiro”, altura em que, face à matéria apurada, o

inquérito poderá dar azo ou não a processo disciplinar. A informação da naturalização do multimilionário russo foi revelada no final de 2021 pelo

jornal Público, que adiantou que o processo demorou apenas seis meses. De acordo com o diário, ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os

judeus sefarditas, Roman Abramovich é português desde o passado dia 30 abril.

  A atribuição da nacionalidade portuguesa a Abramovich suscitou críticas do dirigente da oposição russa Alexei Navalny, que escreveu na rede

social Twitter que o magnata russo, considerado próximo do presidente russo Vladimir Putin, “finalmente conseguiu encontrar um país onde pode

pagar alguns subornos e fazer alguns pagamentos semioficiais e oficiais para acabar na União Europeia (UE) e na NATO”. As críticas de Navalny

foram refutadas pelo governo português, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, que, sem referir diretamente as criticas do opositor russo,

afirmou que a concessão da nacionalidade portuguesa a Abramovich está em conformidade com uma lei de 2014, à qual já recorreram “milhares

de pessoas”.
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Caso Roman Abramovich

PGR abriu inquérito à atribuição de nacionalidade.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal das 12

Horário: 12:23

Duração: 00:29

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/00acfeda-5c66-4e2e-bdcd-de84b3e1a858?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Abramovich: PGR abre inquérito à atribuição da nacionalidade portuguesa

Em paralelo, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) anunciou igualmente na última semana a abertura de um inquérito sobre esta matéria, com

a presidente deste organismo, Filomena Rosa, a estimar que “deverá estar concluído em fevereiro”, altura em que, face à matéria apurada, o

inquérito poderá dar azo ou não a processo disciplinar.

A concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário russo Roman Abramovich ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas

está a ser alvo de uma investigação do Ministério Público, disse hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).  “Confirma-se a instauração de

inquérito relacionado com a matéria em referência. O mesmo corre termos no DIAP Regional de Lisboa”, disse fonte oficial da PGR à Lusa, na

sequência de uma notícia avançada hoje pela Rádio Renascença.

  A atribuição de cidadania portuguesa ao multimilionário russo, proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, resultou de um processo conduzido

pela comunidade judaica do Porto no âmbito da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica durante

a Inquisição medieval.  Para obter a nacionalidade, o requerente deve provar que pertence a uma comunidade sefardita, independentemente do

país de residência atual. Contudo, a decisão final e a certificação legal dos documentos cabem aos serviços de conservatória e ao Governo,

nomeadamente à tutela da Justiça.

  Em paralelo, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) anunciou igualmente na última semana a abertura de um inquérito sobre esta matéria,

com a presidente deste organismo, Filomena Rosa, a estimar que “deverá estar concluído em fevereiro”, altura em que, face à matéria apurada, o

inquérito poderá dar azo ou não a processo disciplinar.  A informação da naturalização do multimilionário russo foi revelada no final de 2021 pelo

jornal Público, que adiantou que o processo demorou apenas seis meses. De acordo com o diário, ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os

judeus sefarditas, Roman Abramovich é português desde o passado dia 30 abril.
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PGR abre inquérito à atribuição da nacionalidade a Abramovichps://t.co/tsZ7SdRbHx
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PGR abre inquérito à atribuição da nacionalidade a Abramovich

A atribuição de cidadania portuguesa ao multimilionário russo A atribuição de cidadania portuguesa ao multimilionário russo, proprietário do clube

de futebol inglês Chelsea, resultou de um processo conduzido pela comunidade judaica do Porto no âmbito da Lei da Nacionalidade para os

judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica durante a Inquisição medieval.

A concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário russo Roman Abramovich ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas

está a ser alvo de uma investigação do Ministério Público, diz esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR). “Confirma-se a

instauração de inquérito relacionado com a matéria em referência. O mesmo corre termos no DIAP Regional de Lisboa”, diz fonte oficial da PGR à

Lusa, na sequência de uma notícia avançada esta quarta-feira pela Rádio Renascença.

A atribuição de cidadania portuguesa ao multimilionário russo, proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, resultou de um processo conduzido

pela comunidade judaica do Porto no âmbito da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica durante

a Inquisição medieval. Em paralelo, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) anunciou, igualmente, na última semana, a abertura de um inquérito

sobre esta matéria, com a presidente deste organismo, Filomena Rosa, a estimar que “deverá estar concluído em fevereiro”, altura em que, face à

matéria apurada, o inquérito poderá dar azo ou não a processo disciplinar.

Naturalização foi conhecida em 2021

A informação da naturalização do multimilionário russo foi revelada no final de 2021 pelo jornal Público, que adiantou que o processo demorou

apenas seis meses. De acordo com o diário, ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, Roman Abramovich é português desde o

passado dia 30 abril.

O processo de obtenção de nacionalidade

Para obter a nacionalidade, o requerente deve provar que pertence a uma comunidade sefardita, independentemente do país de residência atual.

Contudo, a decisão final e a certificação legal dos documentos cabem aos serviços de conservatória e ao Governo, nomeadamente à tutela da

Justiça.
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Processo de Abramovich

Procuradoria Geral abriu inquérito ao processo de nacionalização de Roman Abramovich.

Canal: SIC

Programa: Edição da Manhã

Horário: 07:52

Duração: 00:12
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Processo de Roman Abramovich

Procuradoria Geral abriu inquérito ao processo de nacionalização de Roman Abramovich.

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Manhã

Horário: 07:52

Duração: 00:12

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/baefb8d8-9a5b-44f9-a76d-28e84ab2cd9c?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Inquérito sobre Abramovich deverá estar concluído em fevereiro

Processo foi aberto pelo Instituto dos Registos e Notariado (IRN) e é relativo à obtenção de nacionalidade portuguesa por parte do dono do

Chelsea.

O inquérito que foi aberto pelo Instituto dos Registos e Notariado (IRN) relativo à obtenção de nacionalidade portuguesa pelo empresário russo

Roman Abramovich “deverá estar concluído em fevereiro”, de acordo com a presidente daquele organismo.

  Segundo estimou à Lusa e à Renascença Filomena Rosa, que esteve na quinta-feira na tomada de posse do novo bastonário da Ordem dos

Solicitadores e Agentes de Execução, o inquérito disciplinar que foi aberto pelo IRN com base nas notícias sobre a obtenção de nacionalidade

portuguesa por Roman Abramovich “deverá estar concluído em fevereiro”, altura em que, face à matéria apurada, o inquérito poderá dar azo ou

não a processo disciplinar.

  A concessão de cidadania portuguesa ao multimilionário russo, proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, foi alcançada ao abrigo da Lei da

Nacionalidade para os judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica durante a Inquisição medieval, num processo conduzido pela

comunidade judaica do Porto.

  Para obter a nacionalidade, o requerente deve provar que pertence a uma comunidade sefardita, independentemente do país de residência atual.

  Contudo, a decisão final e a certificação legal dos documentos cabem aos serviços de conservatória e ao Governo, nomeadamente à tutela da

Justiça.

  Em 29 de dezembro de 2021, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros explicou que a concessão da nacionalidade portuguesa a

Roman Abramovich está em conformidade com a lei de 2014.

  “Desde 2014, com a aprovação da lei na Assembleia da República que permite a concessão de nacionalidade portuguesa a pessoas

descendentes dos judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XV, milhares de pessoas têm utilizado essa faculdade que o Parlamento lhes

deu para adquirir a nacionalidade portuguesa”, diz Augusto Santos Silva.

  A informação da naturalização do multimilionário russo foi revelada no final de 2021 pelo jornal Público, que adiantou que o processo demorou

apenas seis meses. De acordo com o diário, ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, Roman Abramovich é português desde o

passado dia 30 abril.
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Naturalização de Roman Abramovich

Instituto de registos e notariado abre inquérito.

Canal: SIC Notícias

Programa: Primeiro Jornal

Horário: 13:44

Duração: 01:57
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Naturalização de Roman Abramovich

Instituto de registos e notariado abre inquérito.

Canal: SIC

Programa: Primeiro Jornal

Horário: 13:44

Duração: 01:58
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Naturalização: perfil de Roman Abramovich na Wikipédia levanta dúvidas//t.co/q7onv2OpNF
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Será Nuno Melo primo de Roman Abramovich?ttps://t.co/OQF0JQtZph
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Será Nuno Melo primo de Roman Abramovich?

Aposto que a enorme maioria dos judeus que há no mundo são descendentes de algum sefardita expulso de Portugal

  O advento da covid terá feito mais pelo conhecimento dos portugueses (e não só) na matemática dos crescimentos exponenciais do que milhares

de artigos de divulgação científica. Para ilustrar o poder do crescimento exponencial, costuma-se perguntar quantas vezes teria de dobrar uma

folha de papel para chegar à Lua. Antes de responder que é preciso dobrar milhares ou milhões de vezes, repare que de cada vez que dobra a

folha duplica a grossura. Se a folha de papel tiver um décimo de milímetro, à primeira dobra fica com dois décimos, depois quatro e depois oito

décimos de milímetro. Se fizer as contas, verá que ao fim de 10 dobras tem 10 centímetros, com 20 dobras tem mais de 100 metros de altura.

Com 30 tem mais de 100 quilómetros. Com 42 dobras terá quase 440 mil quilómetros de espessura, mais do que a distância daqui à Lua. Isto é

como se um vírus tivesse um Rt de 2: uma pessoa infeta duas, depois essas duas vão infetar quatro, que por sua vez infetam oito e por aí fora.

Rapidamente o mundo e arredores estarão infetados.

  O matemático Jorge Buescu, no seu livro de divulgação científica “O Fim do Mundo Está Próximo?”, da Gradiva, recorrendo a este tipo de

cálculos, mostra que somos quase todos descendentes diretos de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Imagine alguém nascido no ano

2000. Tem dois progenitores que terão nascido por volta de 1975 (para simplificar considero que cada geração se reproduz a cada 25 anos), 4

avós nascidos em 1950, 8 bisavós em 1925. E por aí fora, duplicando a cada geração, ou seja, com um Rt=2, mais uma vez. Recuando 34

gerações, chega ao tempo de Afonso Henriques e descobrirá que tem 17 mil milhões de avós de 34º grau, metade dos quais homens.

  Dado que a população na Terra era bastante inferior a esse número é evidente que estas contas estão demasiado simplificadas, não tendo em

atenção que há um emaranhado de relações consanguíneas (e também de cruzamentos com nacionais de outros países). De qualquer forma,

percebe-se a ideia. Se Portugal, na época de Afonso Henriques, tivesse um milhão de habitantes, a probabilidade de que Afonso Henriques não

estivesse entre os seus avós é praticamente zero.

  Com a exceção dos portugueses que têm a sua ascendência fora do território nacional, somos todos primos de Nuno Melo

  Esta matemática tem outra implicação. Pegue em qualquer pessoa que vivesse em Portugal na época de Afonso Henriques. Das duas uma: ou

todos os portugueses descendem dessa pessoa ou a sua linhagem morreu! Ou porque não teve filhos, ou teve filhos mas morreram antes de

deixar netos, ou estes morreram antes de deixar bisnetos...

  (Mais uma vez, simplifiquei em demasia. Claro que um português que é filho de dois imigrantes oriundos, por exemplo, da Coreia do Sul, pode

não ter ascendentes que vivessem em Portugal em 1143. Já se for um português filho de dois imigrantes brasileiros, é provável que descenda, de

facto, de Afonso Henriques.)

  Que tem Nuno Melo a ver com estas contas? Já depois de ter lido o livro de Buescu, ouvi o eurodeputado referir num “Prós e Contras” que era

descendente direto de Egas Moniz, aio de Afonso Henriques e membro de uma das grandes famílias do Condado Portucalense. Se na árvore

genealógica de Nuno Melo está Egas Moniz, isso quer dizer que todos descendemos de Egas Moniz. Com a exceção dos portugueses que têm a

sua ascendência fora do território nacional, somos todos primos de Nuno Melo.

  Quando soube da lei na naturalização dos judeus sefarditas, perguntei-me se os deputados na Assembleia da República teriam consciência da

matemática associada à genealogia. Foram milhares de judeus expulsos há pouco mais de 500 anos, tempo mais do que suficiente para que haja

um número louco de descendentes.

  As contas são similares, mas ainda mais impressionantes. Enquanto apenas temos dois progenitores, podemos ter vários filhos, o que era muito
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comum até há poucas décadas. Considerando que, em média, cada pessoa tem três filhos que chegam à idade reprodutiva, concluiríamos que um

judeu expulso de Portugal há 500 anos teria qualquer coisa como 1100 milhões de descendentes em 2022. Novamente, estas contas estão

demasiado simplificadas. Por um lado, posso estar a inflacionar os números: são precisas duas pessoas para fazer cada filho e temos também de

contar com o cruzamento de linhas consanguíneas. Por outro, também temos de nos lembrar que não foi apenas um judeu a ser expulso, mas

vários milhares — há quem estime em 100 mil —, que, por sua vez, se espalharam por diversos pontos do globo, incluindo a Rússia, dando origem

a linhas independentes umas das outras.

  Não sei como fazer as contas com rigor, talvez Jorge Buescu queira pegar no assunto, mas aposto que a enorme maioria dos judeus que há no

mundo são descendentes de algum sefardita expulso de Portugal.

  Tem havido alguma polémica em torno da naturalização de Roman Abramovich, que é português desde abril. Há quem o acuse de não ser um

verdadeiro descendente de sefarditas e ter subornado algumas autoridades para conseguir a nossa nacionalidade. Nada sei sobre hipotéticos

subornos, como é óbvio. Mas a matemática mostra que é mesmo muito provável que seja descendente de judeus portugueses e, também, primo

afastado de Nuno Melo.

  Na verdade, a probabilidade de cada judeu, dos cerca de 15 milhões espalhados pelo mundo, ser descendente de portugueses é tão elevada que

devíamos fazer o oposto: qualquer um que pedisse a nacionalidade portuguesa tê-la-ia automaticamente, exceto se se provasse não descender de

sefarditas. Cometer-se-iam menos erros.

  Professor de Economia da Universidade do Minho
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Caso Abramovich

Na primeira página do Expresso é abordada a polémica depois da obtenção da nacionalidade portuguesa pelo multimilionário Roman Abramovich.

Canal: SIC Notícias

Programa: Primeira Página

Horário: 05.36

Duração: 00:13
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Abramovich conseguiu nacionalidade portuguesa este ano

Em 2018, Abramovich tentou renovar o visto de empresário, mas acabou no meio de uma tempestade diplomática.

O multimilionário russo Abramovich conseguiu ainda este ano a nacionalidade portuguesa. São conhecidas as ligações de Roman Abramovich ao

Reino Unido, basta lembrar que é proprietário do Chelsea. Em 2018, Abramovich tentou renovar o visto de empresário, mas acabou no meio de

uma tempestade diplomática.

  Sergey Skripal e a filha foram envenenados na cidade de Salisbury, em março de 2018. O Reino Unido apontou o dedo à Rússia, um momento

de grande tensão entre Londres e Moscovo.

  Na sequência do incidente, o Governo britânico ordena a revisão dos vistos de longa duração de altas personalidades russas.

  Roman Abramovich é apanhado no meio do turbilhão diplomático.

  O oligarca russo já tinha pedido a renovação do visto, mas atrasos no processo levaram-no a retirar a candidatura.

  Abramovich acaba por conseguir obter o passaporte israelita, ainda em 2018. Diz a imprensa inglesa que foi esse o documento que usou para

entrar no Reino Unido, em outubro do ano passado.

  Terá sido a primeira vez, em 3 anos, que o Russo veio a Londres ver a família e regressou em novembro, altura em que foi visto no estádio do

Chelsea.

  O jornal The Telegraph diz mesmo que há 3 anos que o Russo não via o seu clube jogar em casa e acrescenta que a última que viu, ao vivo, um

jogo da sua equipa, foi no Porto, aquando da final da liga dos campeões, em Maio.

  No meio dos problemas relacionados com o visto, o Chelsea anunciou em 2018, o cancelamento dos planos de renovação do estádio de

Stamford Bridge. Um projeto orçado em mais mil milhões de euros e que incluía investimentos na comunidade local.
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Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que críticas à nacionalização de Abramovich não fazem
sentido

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que as críticas à nacionalização de Roman Abramovich não fazem sentido. "Parece-me uma crítica

profundamente injusta", afirma. Augusto Santos Silva recorda que essa possibilidade existe desde 2014 para os descendentes comprovados de

judeus sefarditas que foram expulsos do país.
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Concessão de nacionalidade a Abramovich em conformidade com lei de 2014

O governo português afirmou esta quarta-feira que a concessão da nacionalidade portuguesa ao multimilionário Roman Abramovich está em

conformidade com uma lei de 2014, à qual já recorreram "milhares de pessoas", escusando-se a comentar críticas do opositor russo Alexei

Navalny

A declaração do executivo português foi feita pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, quando questionado

pela comunicação social, no final da reunião de Conselho de Ministros, sobre a atribuição da nacionalidade portuguesa ao empresário

multimilionário russo Roman Abramovich e as consequentes críticas ao processo e acusações a Portugal feitas por Navalny, atualmente detido na

Rússia.

  O oligarca russo dono do clube de futebol Chelsea naturalizou-se este ano ao abrigo da Lei da Nacionalidade como descendente de judeus

sefarditas, à semelhança de "milhares de pessoas" em situação semelhante, explicou Santos Silva, durante a conferência de imprensa.

  "Desde 2014, com a aprovação da lei na Assembleia da República que permite a concessão de nacionalidade portuguesa a pessoas

descendentes dos judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XV, milhares de pessoas têm utilizado essa faculdade que o Parlamento lhes

deu para adquirir a nacionalidade portuguesa", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa.

  Santos Silva garantiu que estes processos de concessão de nacionalidade "seguem os habituais escrutínios que são de lei", que "o Ministério dos

Negócios Estrangeiros não interfere" e que "a diplomacia portuguesa não trata de questões relativas a particulares".

  O jornal Público divulgou recentemente críticas feitas este mês por Alexei Navalny, reconhecido como o principal opositor político do Presidente

russo, Vladimir Putin, à decisão de Portugal de conceder a naturalização a Abramovich.

  "Finalmente conseguiu encontrar um país onde pode pagar alguns subornos e fazer alguns pagamentos semioficiais e oficiais para acabar na

União Europeia (UE) e na NATO", escreveu Navalny na sua página na rede social Twitter.

  Navalny alega que Abramovich, que fez fortuna na indústria do petróleo, é o oligarca mais próximo de Putin.

  O jornal Público revelou que o processo de naturalização demorou apenas seis meses.

  De acordo com o diário, ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, a comunidade expulsa no reinado de D. Manuel I,

Abramovich é português desde o passado dia 30 abril.

  O certificado foi emitido pela comunidade judaica do Porto, da qual Abramovich tem sido parceiro, tendo nomeadamente financiado o Museu do

Holocausto recentemente inaugurado, segundo a mesma notícia.

  "Li a crítica dirigida a Portugal, que me parece uma crítica profundamente injusta: a ideia de que os funcionários portugueses carregam malas de

dinheiro é insultuosa e não tem nenhum fundamento. E quando fazemos críticas sem fundamento, essas críticas não têm nenhuma pertinência",

concluiu o ministro dos Negócios Estrangeiros.

  No início deste ano, as autoridades russas condenaram o opositor Alexei Navalny, caracterizado como o adversário "número um" do regime, a

uma pena de dois anos e meio de prisão.
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Críticas à nacionalização de Roman Abramovich

O ministro dos Negócios Estrangeiros rejeitou as criticas à nacionalização de Roman Abramovich. Augusto Santos Silva lembra que a decisão foi

feita ao abrigo da lei.

Canal: SIC Notícias

Programa: Jornal das 2

Horário: 14:27

Duração: 01:10
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Roman Abramovich naturalizado português

O bilionário russo dono do Chelsea naturalizou-se português este ano como judeu sefardita ao abrigo da lei da nacionalidade. O O opositor de

Putin, Alexei Navalny fez graves acusações a Portugal na sequência desta polémica.

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Manhã

Horário: 06:41

Duração: 01:55
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Abramovich não conseguiu renovar visto de empresário para permanecer no Reino Unido em
2018

São conhecidas as ligações de Roman Abramovich ao Reino Unido e ao clube de futebol Chelsea, de que é proprietário. Em 2018, Abramovich

tentou renovar o visto de empresário para poder permanecer no país, mas acabou no meio de uma tempestade diplomática entre Londres e

Moscovo, na sequência do envenenamento de um ex-espião russo numa cidade inglesa.
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Naturalização portuguesa de Roman Abramovich

Análise e comentário à polémica gerada pela atribuição de nacionalidade portuguesa ao multimilionário Roman Abramovich. Isto ao abrigo da Lei

de Nacionalidade como judeu sefardita.

Em estúdio:

João Paulo Batalha | Consultor de Políticas Anticorrupção

José Milhazes | Jornalista

Pedro Cruz Gonçalves | Advogado especializado em imigração

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Noite

Horário: 23:21

Duração: 20:18
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Navalny acusa Portugal de receber subornos de bilionário russo

Bilionário russo, dono do Chelsea, foi naturalizado cidadão português.

Alexei Navalny, um dos opositores de Vladimir Putin, acusa Portugal de receber subornos na concessão da nacionalidade a Roman Abramovich. O

bilionário russo e dono do clube britânico Chelsea naturalizou-se português este ano, ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita.

  Na conta pessoal do Twitter , as acusações de Alexei Navalny foram feitas a partir da cadeia onde cumpre, atualmente, uma pena de prisão de

dois anos e meio. Navalny alega que Abramovich que fez fortuna na indústria do petróleo é o oligarca mais próximo de Putin.

  Este mês, o jornal Público revelou que o processo de naturalização demorou apenas seis meses. Ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os

judeus sefarditas, a comunidade expulsa no reinado de D. Manuel I, Roman Abramovich é português desde o passado dia 30 abril.

  O certificado emitido pela comunidade judaica do Porto, da qual Abramovich tem sido parceiro, financiou o Museu do Holocausto recentemente

inaugurado.

Jornalista: Aurélio Faria

Edição: Jorge Costa
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Opositor político de Moscovo escreveu no Twitter que Roman Abramovich encontrou finalmente
um país onde pode pagar alguns subornos e fazer alguns pagamentos semioficiais e oficiais para
acabar na União Europeia e na NATO.

No Expresso
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Opositor político de Moscovo escreveu no Twitter que Roman Abramovich encontrou finalmente
um país onde pode pagar alguns subornos e fazer alguns pagamentos semioficiais e oficiais para
acabar na União Europeia e na NATO
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“Portugueses carregam malas com dinheiro.” Navalny acusa Portugal de aceitar subornos pela
naturalização de Abramovich

Opositor político de Moscovo escreveu no Twitter que Roman Abramovich encontrou finalmente um país onde pode pagar alguns subornos e fazer

alguns pagamentos semioficiais e oficiais para acabar na União Europeia e na NATO

Alexei Navalny acusa Portugal de receber subornos para tornar Roman Abramovich cidadão português. O oligarca russo dono do Chelsea

naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita, em abril último.

  A revelação crítica do opositor político de Vladimir Puin, que se encontra a cumprir pena de prisão de dois anos e meio a leste de Moscovo, foi

feita no Twitter em meados de dezembro. Alexei Navalny não poupa acusações a Portugal por ter concedido a naturalização ao compatriota,

sustentando que Abramovich viu as suas ascendências sefarditas serem comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da

comunidade judaica portuguesa, “da qual tem sido parceiro nos últimos anos”.

  De acordo com o Público, essa certificação foi essencial para o processo, que deu entrada na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa, e

no Ministério da Justiça, a 16 de outubro de 2020 e ficou concluído a 30 de abril último.

  Segundo Navalny, Abramovich é “o oligarca mais próximo de Putin e uma das suas carteiras”. “Finalmente [Abramovich] conseguiu encontrar um

país onde pode pagar alguns subornos e fazer alguns pagamentos semioficiais e oficiais para acabar na União Europeia e na NATO”, escreveu o

crítico do Kremlin num post na rede social Twitter.

  Navalny salienta ainda que Abramovich comprou um avião Boeing 787 no valor de 350 milhões de dólares como prenda para si próprio de Ano

Novo. “Putin e Abramovich roubam ao orçamento [da Rússia] e investem dinheiro no Ocidente”, alega.

  “O Ocidente assusta-se com o ataque de Putin à Ucrânia, mas dá cidadania ao seu oligarca de confiança”, critica o opositor russo, que sublinha

que os “funcionários portugueses carregam malas com dinheiro”.

  Navalny, vítima de envenenamento em agosto de 2020, aponta ainda o dedo aos apresentadores de televisão que elogiam Putin pela sua luta

contra a NATO, “num ciclo perfeito de hipocrisia e corrupção”.

  “E só o triste cidadão da Rússia, que pagou por tudo isto, permanece na loja e avalia se tem dinheiro suficiente para comprar uma garrafa de

vodca e três tangerinas para o Ano Novo”, comentou ainda Navalny, citado pelo Público..
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A polémica nacionalidade de Roman Abramovich

O comentador da SIC, José Milhazes, comenta a polémica que envolve a atribuição da nacionalidade portuguesa, ao multimilionário, Roman

Abramovich.

Em estúdio:

José Milhazes | Comentador SIC

Canal: SIC Notícias

Programa: Edição da Tarde

Horário: 17:46

Duração: 03:23
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Multimilionário russo tem cidadania portuguesa

O russo, Roman Abramovich, um dos homens mais ricos do mundo é agora, também, português.
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Milionário Abramovich é russo, israelita e também português

Hugo Franco

O dono do Chelsea fez contribuições de 442 milhões de euros para causas judaicas na Rússia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Portugal, Lituânia e

Israel nos últimos 20 anos Roman Abramovich, o empresário russo que é dono do Chelsea, é desde abril, cidadão português, noticia o "Público"

este sábado.

  O milionário naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade que possibilita a obtenção de cidadania a quem descende da antiga comunidade

sefardita, os descendentes de judeus originários de Portugal e Espanha. A certificação deu entrada há oito meses na Conservatória dos Registos

Centrais, em Lisboa, e no Ministério da Justiça em outubro deste ano. Deste modo, o milionário tem três nacionalidades: russa, israelita e

portuguesa.

  De acordo com o "Público", as páginas da Wikipédia serão uma das fontes sobre as origens da família de Roman Abramovich nos arquivos da

Biblioteca Virtual Judaica. Segundo a Wikipédia, o milionário russo foi reconhecido pelo Fórum para a Cultura e Religião Judaicas por sua

contribuição de mais de 500 milhões de dólares [442 milhões de euros] para causas judaicas na Rússia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Portugal,

Lituânia, Israel e outros lugares nos últimos 20 anos.

  Abramovich é um dos principais beneméritos da comunidade judaica portuguesa e da B'nai B'rith International Portugal. A Wikipédia indica que

em novembro de 2021, a revista "Forbes" estimava a sua fortuna em 14.300 milhões de dólares, o que o torna no segundo cidadão mais rico de

Israel, no 11.º da Rússia e no mais rico de Portugal. Na área desportiva, José Mourinho foi o primeiro treinador do Chelsea depois de Abramovich

comprar o clube londrino, em 2004. Nos anos seguintes, o milionário gastou 165,1 milhões de euros em Portugal com a compra de jogadores do

Benfica (90,9 milhões de euros), e de jogadores do FC Porto (74,2 milhões de euros).
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