
  

pressbook 



Índice

Comunidade Israelita do Porto faz queixa na UE de anti-semitismo Público 02.09.2022 5

Investigação: Comunidade Israelita do Porto garante que Governo acelerou processo de natur... Público 02.09.2022 8

Seis meses depois, continuamos moles com os oligarcas Público 26.08.2022 9

Ex-director da Mossad é português e investe em cannabis Público 06.08.2022 10

Multimilionário russo foi certificado como judeu sefardita à semelhança de Roman Abramovic... Público 30.07.2022 13

Multimilionário russo foi certificado como judeu sefardita à semelhança dos oligarcas Roma... Público 29.07.2022 14

Oligarca suspeito de ligações ao crime organizado aguarda nacionalidade Público 29.07.2022 15

Oligarca suspeito de ligações ao crime organizado aguarda nacionalidade Público 29.07.2022 17

O território ultramarino francês é um refúgio incontornável nas viagens do multimilionário... Público 23.07.2022 19

Multimilionário naturalizado português e sua ex-mulher Darya Jukova privaram com filha e g... Público 23.07.2022 20

Abramovich visitou oito vezes os EUA no ano da eleição de Trump e lucra com ex-Presidente Público 23.07.2022 21

Abramovich visitou oito vezes os EUA no ano da eleição de Trump e lucra com ex-Presidente Público 23.07.2022 26

Sociedades de advogados ligados à CIP fazem dinheiro com sefarditas Público 22.07.2022 30

Sociedades de advogados ligados à Comunidade Israelita do Porto fazem dinheiro com sefardi... Público 22.07.2022 31

Portugal acusado de anti-semitismo em Israel Público 21.07.2022 33

Abramovich foi apenas um dos oligarcas russos que procuraram e obtiveram a nacionalidade p... Público 20.07.2022 35

Mais um oligarca russo já é português e outros dois esperam por passaporte Público 20.07.2022 36

Novas buscas da PJ no âmbito da naturalização de Abramovich Público 15.07.2022 38

Novas buscas da PJ no âmbito da naturalização de Abramovich Público 14.07.2022 39

AR tenta acabar com “negocio” na lei da nacionalidade Público 24.06.2022 40

Lei da Nacionalidade em discussão Público 23.06.2022 42

“O imóvel de Abramovich congelado em Portugal” Público 16.06.2022 44

“Imóvel de Abramovich avaliado em 10 milhões congelado em Portugal”, publicado a 14 de Mai... Público 16.06.2022 46

EUA mandam apreender dois aviões de Abramovich Público 06.06.2022 48

Governo diz levar sanções “muito a sério” após congelar moradia de Abramovich Público 14.05.2022 49

Imóvel de Abramovich avaliado em 10 milhões congelado em Portugal Público 14.05.2022 50

Registos centrais pressionados a naturalizar Abramovich com urgência Público 13.05.2022 52

As leis da maioria relativa de que a maioria absoluta já não gosta e quer mudar Público 13.05.2022 55

Registos Centrais foram pressionados a dar nacionalidade a Abramovich com urgência Público 13.05.2022 56

Entrevista | Ribeiro e Castro, advogado e ex-líder do CDS Público 18.04.2022 59

Negócios safardanas Público 14.04.2022 61

Abramovich é membro e financiador da organização russa que o certificou como sefardita por... Público 07.04.2022 63

PCP quer fim do regime para descendentes de judeus Público 06.04.2022 65

Os descendentes dos judeus sefarditas merecem melhor Público 31.03.2022 66

Os descendentes dos judeus sefarditas merecem melhor Público 31.03.2022 67

O esclarecimento que falta sobre a ‘lei dos sefarditas’ Público 29.03.2022 69

O esclarecimento que falta sobre a “lei dos sefarditas” Público 28.03.2022 70

Manuel Alegre rejeita ter feito pressões sobre Lei da Nacionalidade dos descendentes dos s... Público 28.03.2022 71

Entrevista | Constança Urbano de Sousa, deputada do PS Público 28.03.2022 72

Bastava comprar um imóvel para obter nacionalidade portuguesa? Público 25.03.2022 75

Sindicato dos Registos e Notariado quer ser assistente no caso Abramovich Público 21.03.2022 76

Decreto “aperta” lei da nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas Público 18.03.2022 77

Ministra diz que o Instituto dos Registos e Notariado não tem poder para questionar certif... Público 16.03.2022 79

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/a684f6c7-caa5-481d-b288-9ae21a1492d7?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9a17447e-fe54-4b21-8f30-00083f411505?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/f11b63af-1380-4ee8-b9ac-b418fc49f13f?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/2eab992e-76ec-45ed-a49d-e8e1a5d5f8e7?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/54a79943-82c4-4319-974e-2bc903abf2e3?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/91cce50c-a52b-43cf-9844-4f53e20999b3?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/28fe8161-cb7e-4dd9-8529-01262fc4eefb?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9b447285-7cdc-4076-b913-6b21ef017aea?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/226a7bb6-7875-4ec5-84d5-75d287c26250?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9b30384f-f995-43d4-9a25-5a215c6701c5?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/870ebb27-7996-4c84-83b1-1e9e763ac14c?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/c7900562-83b5-4d3c-ab20-99c6123655e3?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/74426da3-cbf1-4d16-ab17-6323ae16a00d?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/2e675857-dfff-4a8b-b902-035490129bf4?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/848c4e42-8c58-4596-8062-fba4fc8d25cb?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/548bbbd9-a6c7-49f1-bd60-03572715f62c?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/a553bbc2-020f-4fa8-9241-c7f794f5ec34?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/41f78f6f-3212-4e58-897f-2ac8e5c55c14?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/d8a47475-084b-4ccf-b8ff-4c4aa4335ac1?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/30179578-5ae4-4808-bd78-fb1ea3a6c35d?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/c8deb4a6-cef1-4798-b0c2-f4849bae1db8?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/29b51738-ee22-4495-a63a-601225f17329?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/3a2b273b-4e73-45af-a19a-2333d01f84ab?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/0ed9a163-2537-4532-a175-1ad26b541ac0?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/90a2811b-2578-4026-8aac-ea444a173a58?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/032253b2-36d7-485e-b827-324424b4892d?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/642d2ea3-726e-4057-aad4-b479ecdcfe84?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/1f725999-435a-4519-9317-f69c6a87e643?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/d99184d0-ec2a-4c7d-b296-2e0530729503?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/b5dcd75f-6816-4381-9add-8dfcf13ee76b?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/4f690e3e-978f-4632-ab70-c6d024fe9746?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/b1b917f9-b37d-4447-af86-aeeea08bad58?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/089d2ba7-775c-468e-a01b-e0b577f50985?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/abb4777d-481a-4bbd-9e62-6c8a8bd8321b?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/3813a76d-0036-49b2-a03b-0fb461503f83?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/444d7d94-06f4-4484-b6d5-c7d5317f4437?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/0e9e16b3-2f42-4aab-8a48-7679bc941b4a?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/43681c07-5583-4875-93ad-8cf56856ce67?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/3a95c63e-f40c-450b-94ef-b85b5a592f51?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/03d2196e-5ae8-42db-b24b-234e72a29ae9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/d22dc7da-b42d-46a6-8c43-d4dd444cd2ce?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/90a02e33-01d5-4f4b-afe9-d73dd84fb7ac?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/7cba34f4-1ef5-4182-810e-2d3efc15322d?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


Índice

Inquérito à atribuição de nacionalidade a Abramovich resulta em processo disciplinar Público 16.03.2022 81

Governo exige ligação real ao país para dar nacionalidade Público 16.03.2022 83

“Bastava um rabino dizer que frequenta a sinagoga e é sefardita. É o caso de Abramovich” Público 15.03.2022 86

Comunidade Israelita de Lisboa coloca processo de naturalização de dono da Altice à dispos... Público 14.03.2022 88

Comunidade Judaica do Porto acaba com certificação de judeus sefarditas Público 13.03.2022 89

Francisco de Almeida Garrett constituído arguido pela PJ no caso dos certificados dos jude... Público 12.03.2022 90

Vários membros da direção da Comunidade Israelita do Porto alvo de buscas Público 12.03.2022 92

Rabino do Porto que certificou nacionalidade de Abramovich fica com termo de indentidade e... Público 12.03.2022 93

Rabino que certificou nacionalidade de Abramovich detido pela PJ Público 12.03.2022 94

Rabino da Comunidade Israelita do Porto detido pela Judiciária Público 11.03.2022 96

Magnata suíço diz que Abramovich quer vender o Chelsea Público 02.03.2022 97

Futebol: Magnata suíço diz que Abramovich quer vender o Chelsea Público 02.03.2022 98

Quem é Roman Abramovich, o russo que se sentou com os ucranianos? Público 28.02.2022 99

Guerra na Ucrânia: Quem é Roman Abramovich, o russo que se sentou com os ucranianos? Público 28.02.2022 101

Roman Abramovich convidado a ajudar nas negociações entre Ucrânia e Rússia Público 28.02.2022 102

Ucrânia resiste e Ocidente reage com armas e reforço de sanções Público 27.02.2022 103

Roman Abramovich cede liderança do Chelsea Público 26.02.2022 114

Futebol: Roman Abramovich cede liderança do Chelsea Público 26.02.2022 115

A guerra regressa à Europa Público 25.02.2022 116

Lei da Nacionalidade: querem mesmo falar de números? Público 13.02.2022 132

Comunidade Israelita do Porto tem lucros milionários com nacionalidade portuguesa Público 11.02.2022 133

Nacionalidade portuguesa para sefarditas gera lucros milionários Público 11.02.2022 137

As legítimas suspeitas sobre o negócio da nacionalidade Público 11.02.2022 144

Uma Europa sem judeus Público 27.01.2022 145

Associação exige não só esclarecimentos sobre o caso concreto do empresário russo Roman Ab... Público 26.01.2022 146

Frente Cívica pede esclarecimentos sobre aplicação da lei dos sefarditas Público 26.01.2022 147

Roman Abramovich Público 22.01.2022 149

Ministério Público investiga concessão de nacionalidade portuguesa a Abramovich Público 20.01.2022 150

PGR abriu inquérito à atribuição da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich Público 19.01.2022 151

Judeus: PGR abriu inquérito à atribuição da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich Público 19.01.2022 152

Inquérito sobre Abramovich deve estar pronto em Fevereiro Público 15.01.2022 153

Imigração: Inquérito do IRN sobre Roman Abramovich deverá estar pronto em Fevereiro Público 14.01.2022 154

Inquérito do IRN sobre Roman Abramovich deverá estar pronto em Fevereiro Público 14.01.2022 155

Lei dos sefarditas já deu nacionalidade a 32 mil e há mais 54 mil pedidos em espera Público 02.01.2022 156

Mais de 30 mil descendentes de sefarditas já se naturalizaram desde 2015 Público 02.01.2022 158

Governo português refuta acusação “insultuosa” de opositor russo sobre Abramovich Público 29.12.2021 160

Navalny acusa Portugal no caso Abramovich Público 26.12.2021 161

Navalny acusa Portugal de receber subornos para tornar Abramovich cidadão português Público 25.12.2021 162

O multimilionário até agora russo Público 20.12.2021 163

Roman Abramovich é cidadão português desde Abril, ao abrigo da Lei da Nacionalidade como j... Público 18.12.2021 164

Abramovich é cidadão português desde Abril por ser judeu sefardita Público 18.12.2021 165

Roman Abramovich é cidadão português desde Abril Público 18.12.2021 170

Investigação: Roman Abramovich é cidadão português desde Abril Público 18.12.2021 173

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/1aa4f662-3c54-4987-ba64-b45bea41c52f?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/c25cc360-4a6b-4e03-86a0-9f0a47236de1?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/64edc98f-7d05-4e5b-b9c6-74ded881f3e9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9eeec8f3-5eb1-4745-b405-470a10daad1a?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/bd5d4a73-14f5-4a77-bf32-09a4ce8b23cd?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/96d0149f-05ed-4fe7-8c57-4e3917ca9e69?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/1c1ebbdd-095a-4370-be2d-fc878feb7673?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/f9ec3732-16ca-4d11-85f7-f4bd554cc8d9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/dead3eb0-8422-4160-abda-0cfeb8750910?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/8b6b45cf-b8d7-41ed-a90f-c122279953a9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/1e27bc23-f9b6-44ab-995a-b8ce92d29f7e?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/3f2ed72a-c613-4f5a-8aee-16e8d14f3e40?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/484fd807-3138-4dd6-b4b8-600712b9ca61?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/fc32ebce-4f67-4d64-b2a9-71d27b5ab7b4?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/bef4500e-e203-4783-87d8-6a8518889da6?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/588e216b-e726-49ea-b862-e3b167c246e4?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/bf9ad8d1-c869-4dd7-918c-3ac6369369ba?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/87c030b9-1b4a-43f8-b338-d2b4b8367453?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/6ed4373c-acf2-4147-9e23-6ef6cd70d4ac?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/1c2343ad-d04f-4ab4-9f52-52ed1f88f126?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/22d02fd2-8387-4ec7-aaa4-e0f0ad8a0d89?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/e87cbdba-153c-4b26-981d-ad85fffb3493?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/c86fa4b6-f662-46c7-a7db-cf65b16920d3?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/bd3efb9a-7771-45e2-b72a-d1f5f2642fd5?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/7294cee3-94e3-47d8-bf80-ba61aec58f7e?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/a12b4525-ce5b-4331-b745-bfcf8dd08c05?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/6140023e-1048-428d-b3be-01a4ab3df6d2?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/cab2ba9c-43de-4dfa-8038-a3a194e9dc6b?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/6f097b42-5b89-46b6-903e-39f1311cdcff?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/f5e9f741-f97e-43cf-a492-d512d9006a9d?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/05be4b54-32fd-45b0-8825-87767d510864?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/784bfd44-88fb-4ef0-a89f-d7fa54df9848?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/c5629335-3eaa-4cbe-917e-c46c2086f98f?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/56f483b9-7280-4ebd-810b-18057a2e05db?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/d63ff212-223b-4b68-95f0-ff04fae729c6?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/a550b495-40eb-483f-875a-906e145f49f9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/f927fd3b-be99-4e83-b575-880ff635f3ea?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/bc6adafd-bf63-4491-81ea-e0c820a2b74d?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/06eb8ade-97b9-403d-92d8-33d2ff56d366?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/34f592bd-1870-48ad-a21a-828b99b34fe4?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/53b89724-92a0-4392-a4e2-0c26f90893fe?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/d9b39b62-a153-4f1f-93b7-7548bb16779b?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/cbf95bd1-9952-4b90-9a20-ead39b2ea85f?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


 

IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 1 of 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Público   
02.09.2022  
P.01  

5



 

IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 2 of 3 

 
 
 
 
 

  

Público   
02.09.2022  
P.14  

6



 

IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 3 of 3 

 
 
 

 

Público   
02.09.2022  
P.15  

7



Público
02.09.2022

8

Investigação: Comunidade Israelita do Porto garante que Governo acelerou processo de
naturalização de Abramovich//t.co/ORS037r5CF

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9a17447e-fe54-4b21-8f30-00083f411505?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/9a17447e-fe54-4b21-8f30-00083f411505?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


 

IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 1 of 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público   
26.08.2022  
P.09  

9



Público
06.08.2022

10

Ex-director da Mossad é português e investe em cannabis

Paulo Curado

Chama-se Cann10 - Portugal, está instalada em Vila de Rei e recebeu em Março de 2020 um primeiro parecer favorável do Infarmed (Autoridade

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) para o cultivo, importação e exportação de cannabis para fins medicinais. A casa-mãe é a

Cann10 Holdins Limited, sediada em Chipre e presidida por Tamir Dean Pardo, que liderou a Mossad entre 2011 e 2016. De acordo com uma

investigação do PÚBLICO, Pardo tornou-se português por naturalização em Março de 2018, ao abrigo da lei da nacionalidade referente aos

descendentes de judeus sefarditas, depois de ter sido certificado pela Comunidade Israelita do Porto (CIP).

Vila de Rei à espera da cannabis

O processo de nacionalidade do antigo líder da Mossad, a principal agência de serviços secretos de Israel, foi tratado em Portugal pela sociedade

Mónica João Teixeira (MJT), um dos dois escritórios de advocacia indicados pela CIP aos candidatos à naturalização pela via sefardita. Na MJT é

advogada colaboradora Isabel de Almeida Garrett, familiar de Francisco de Almeida Garrett, figura-chave da CIP, como o PÚBLICO revelou a 22

de Julho último. Também advogado, Francisco de Almeida Garrett é sobrinho da ex-ministra e deputada socialista Maria de Belém Roseira, a

proponente do artigo da Lei da Nacionalidade que concedeu a possibilidade de naturalização aos descendentes de judeus sefarditas (que

receberam ordem de expulsão de Portugal no final do século XV), aprovado por unanimidade e aplauso no Parlamento, em 2013.

Fundamental para a naturalização de Tamir Pardo foi a certificação das suas ascendências sefarditas pela CIP — a quem o Estado português

delegou estas competências, a par da Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) —, a 17 de Fevereiro de 2017. Um pouco antes, a 7 de Janeiro de

2017, a página da Wikipédia em inglês dedicada a Tamir Pardo foi alterada, com a introdução das referências às suas origens sefarditas

espanholas, por um utilizador desconhecido. Um pouco à semelhança do que aconteceu com a página da Wikipédia de Roman Abramovich,

também naturalizado português a 30 de Abril de 2021, notícia revelada pelo PÚBLICO em Dezembro do ano passado.

No caso do multimilionário russo, antigo dono do clube de futebol Chelsea, foi possível identificar quem incluiu as raízes sefarditas nas versões em

inglês e português da sua página nesta enciclopédia livre e colaborativa online. Quem as editou foi o arqueólogo e museólogo português Hugo

Miguel Vaz, membro da CIP e curador do Museu do Holocausto do Porto, que pertence a esta organização.  Apesar de estar identificado na CIP

como Tamir Dean Pardo, o nome inicialmente enviado para a Conservatória dos Registos Centrais (CRE) pelo escritório MJT foi Shlomo Pardo;

mais tarde, o nome original foi averbado ao assento de nascimento.

Missões secretas

Nascido em 1953, licenciado em História e Relações Internacionais pela Universidade de Telavive, Tamir Pardo serviu nas Forças de Defesa

Israelitas (IDF, na sigla em inglês) como capitão na unidade de elite de operações especiais Sayeret Matkal, responsável por missões secretas e

recolha de informação em território inimigo. Em Julho de 1976, terá participado na chamada Operação Lightning — para libertar reféns do voo 139

da Air France no aeroporto de Entebbe, no Uganda — sob as ordens de Yonatan Netanyahu (irmão do ex-primeiro-ministro israelita Benjamin

Netanyahu), que viria a morrer do decorrer dessa missão.

Em 1980, após completar o seu tempo de serviço nas IDF, Tamir Pardo juntou-se à Mossad, palavra hebraica para “Instituto” e a abreviatura de

Instituto de Inteligência e Operações Especiais, que é a designação oficial da conhecida organização. Durante os 36 anos que se seguiram e antes

de alcançar o topo da pirâmide, Tamir Pardo, entre outros cargos e funções, liderou a unidade de vigilância electrónica, com o desenvolvimento de

novos e eficazes sistemas utilizando microfones e imagens. Mais tarde, já fora dos serviços secretos, viria a aproveitar a criatividade e paixão

pelas novas tecnologias na sua carreira empresarial.
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A 5 de Dezembro de 2010, por indicação de Benjamin Netanyahu e após aprovação do conselho de ministros e ratificação do Comité de

Nomeações do Knesset (Parlamento de Israel), Tamir Pardo tornou-se o 11.º director da Mossad, assumindo oficialmente o cargo no dia 1 de

Janeiro do ano seguinte. “Pardo tem uma experiência muito importante de dezenas de anos na Mossad e é a pessoa certa para liderar a

organização nos próximos anos diante dos complexos desafios que aguardam o Estado de Israel”, justificou o antigo primeiro-ministro. Apesar

deste voto de confiança, as relações entre ambos não iriam ser pacíficas.

O seu nome, surgido após meses de reflexão e dúvidas de Benjamin Netanyahu sobre o sucessor de Meir Dagan, que liderou “O Instituto” durante

oito anos, surpreendeu muita gente dentro e fora da organização. A começar pelos outros habitantes do bairro israelita onde morava. “Estamos

atordoados”, referiu um vizinho, citado pelo correspondente do jornal espanhol El Mundo: “Era tão anónimo que nem constava da lista telefónica.

Ninguém realmente sabia no que ele trabalhava. Agora entendemos tudo.”

Da discrição à crítica

Um perfil discreto confirmado por um antecessor no cargo, Efraim Halevy (1998-2002). “Ele [Pardo] é calado, mas um lutador. É muito inteligente e

nunca desiste até atingir o seu objectivo”, referiu, citado no livro Mossad, Os Carrascos do Kidon, da autoria do jornalista italiano de investigação

Eric Frattini. Aqui também se fica a saber que é um grande fã do FC Barcelona e do motociclista italiano Valentino Rossi.

O mandato do novo director da Mossad cruzou um período volátil e delicado no Médio Oriente, com a chamada Primavera Árabe — iniciada

precisamente em Janeiro de 2011 — e as suas consequências. Foi ainda pautado pela determinação extrema em impedir o desenvolvimento do

programa nuclear do Irão, com recurso a inúmeras operações de sabotagem, nomeadamente cibernética. O seu primeiro grande sucesso terá sido

o assassínio do cientista nuclear iraniano Daryoush Rezaei, a 23 de Julho de 2011, em Teerão, segundo revelou na altura a revista alemã Der

Spiegel, citando uma fonte da Mossad. Abandonou o cargo em Junho de 2016, em rota de colisão com Benjamin Netanyahu.

Se antes de assumir a chefia da Mossad, Tamir Pardo era um cidadão bastante reservado, depois de abandonar o cargo não voltou ao recato.

Pelo contrário. Logo em Agosto de 2016, lançou fortes críticas às clivagens sociais e políticas do país. “Não há ameaça existencial externa a

Israel, a única ameaça existencial é a divisão interna”, apontou durante uma cerimónia pública, citado pelo jornal The Jerusalem Post, alertando

para o cenário de um conflito interno: “Pode levar-nos à guerra civil — já estamos no caminho certo para isso.” Um tema que voltou a aflorar nos

últimos meses, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Pardo defendeu também na altura uma solução diplomática para o conflito israelo-

palestiniano, sem a qual, garantiu, nunca seriam normalizadas as relações com os vizinhos árabes.

“Agência criminosa ”

Dois anos depois, no final de Maio de 2018, acusou Benjamim Netanyahu de ter tentado colocar o seu telefone sob escuta, quando já estava à

frente da Mossad. Tamir revelou ainda que em 2011 o antigo primeiro-ministro (1996-1999 e 2009-2021) ordenou aos serviços secretos e aos

militares para se prepararem para um ataque ao Irão, em 15 dias.

“Se o primeiro-ministro disser para se começar a contagem decrescente, percebe-se que não está a fazer joguinhos”, denunciou, durante uma

entrevista a um programa de investigação do canal televisivo israelita Uvda. O ataque acabaria por nunca ocorrer, face à sua resistência e à do

tenente-general Benny Gantz, então chefe do Exército, agora na política. Na mesma entrevista, Tamir Pardo qualificou ainda a Mossad como “uma

organização criminal com licença”, explicando que “essa é a parte mais divertida [de trabalhar lá]”. A resposta de Netanyahu chegou poucos dias

depois, para refutar todas as acusações, garantindo não ter ordenado as referidas escutas e assumindo a defesa da honra do “Instituto”. “A

Mossad não é uma organização criminosa. É uma esplêndida organização que faz um trabalho sagrado na luta contra o terrorismo e outras

ameaças ao Estado de Israel”, referiu, citado pelo jornal Haaretz.
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Contra a neutralidade israelita

Mais recentemente, no início de Junho deste ano, o ex-espião voltou a criticar publicamente o governo e a oposição israelitas pela sua excessiva

neutralidade face à invasão russa da Ucrânia. “[Apesar da pressão e das críticas dos governos ocidentais] Israel quase não mudou de posição”,

sublinhou, citado pelo The Jerusalem Post, durante uma conferência do Jewish People Policy Institute (JPPI, organização sem fins lucrativos que

tem como objectivo promover e proteger o povo judeu e Israel) sobre a moralidade na política externa. Pardo passou recentemente a co-liderar o

programa de geopolítica deste think tank independente, sediado em Jerusalém.

“Não houve um único debate público sobre a questão no Knesset”, notou, acusando Netanyahu, actual líder da oposição, de estar tão preocupado

em não ofender a Rússia como o líder do Governo, Naftali Bennett (que saiu do cargo em Julho). Pardo condenou a recusa de Israel em fornecer

equipamento militar de defesa à Ucrânia, mas também outras decisões governamentais em assuntos externos. Um exemplo foi o não

reconhecimento do genocídio arménio perpetrado pela Turquia, por medo de confrontar o regime de Ancara, ao contrário do que aconteceu em

outros países aliados da Turquia na NATO.

Tecnologia e cannabis

Quando Tamir Pardo deixou a estrutura da Mossad trouxe consigo uma inestimável experiência, competências técnicas, imaginação e ambição. A

riqueza chegou pouco depois. Logo em 2016, juntou-se ao grupo privado de telecomunicações Swarth, do empresário israelita do ramo

tecnológico Shaul Shani, com um património avaliado em quatro mil milhões de euros pela revista norte-americana Forbes. O ex-espião foi liderar

e constituir empresas nos ramos da cibersegurança, comunicações, análise de dados, aeroespacial e energia. Ainda em 2016, fundou a XM

Cyber, com Noam Erez e Boaz Gorodisky, ambos igualmente veteranos dos serviços secretos israelitas. Com sede em Herzliya, Israel, a empresa

apresenta soluções para ameaças cibernéticas.

O negócio revelou-se bastante lucrativo para o trio, que vendeu esta sociedade, em 2021, ao Grupo Shwarz da Alemanha — detentor das cadeias

de supermercados Lidl e Kaufland — a troco de 685 milhões de euros.  Pardo, Erez e Gorodisky mantiveram-se na estrutura da empresa (com o

ex-chefe da Mossad como presidente). Pardo faz ainda parte do conselho consultivo da empresa AnyVision, uma controversa startup israelita

dedicada a software de reconhecimento facial. Usando tecnologias de Inteligência Artificial, fabrica sistemas de videovigilância, utilizados, por

exemplo, nos supermercados Mercadona em Espanha.

Com um financiamento de milhões de euros da Microsoft (que entretanto decidiu interromper a parceria) a AnyVision tem sido acusada,

nomeadamente pelo Israel Democracy Institute (centro independente de investigação dedicado ao reforço da democracia israelita), de uso de um

software de “vigilância táctica”. De acordo com uma investigação do Haaretz e da estação televisiva americana NBC News, este software está a

ser usado pelos militares israelitas para realizar secretamente vigilância em massa de palestinianos na Cisjordânia. A par do empreendedorismo

num ramo tecnológico que bem conhece, Tamir Pardo preside desde 2016 à Cann10 Holdings Limited (fundada um ano antes), que tem o registo

social em Chipre. Esta é a empresa-mãe da Cann10 - Portugal, Lda (ver texto), o primeiro investimento do ex-Mossad no seu novo país, onde

ainda não tem número de Segurança Social ou Fiscal.
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Multimilionário russo foi certificado como judeu sefardita à semelhança de Roman Abramovich

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/54a79943-82c4-4319-974e-2bc903abf2e3?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Multimilionário russo foi certificado como judeu sefardita à semelhança dos oligarcas Roman
Abramovich, Andrei Rappoport, Lev Leviev e God Nisanov. O processo está na fase final.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/91cce50c-a52b-43cf-9844-4f53e20999b3?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Oligarca suspeito de ligações ao crime organizado aguarda nacionalidade

Paulo Curado

Multimilionário russo foi certificado como judeu sefardita à semelhança dos oligarcas Roman Abramovich, Andrei Rappoport, Lev Leviev e God

Nisanov. O processo está na fase final.

Gavril Yushvaev, conhecido empresário e filantropo russo, com investimentos globais, incluindo nos EUA, com registo criminal e suspeito de

ligações a organizações criminosas, aguarda pela nacionalidade portuguesa. Depois de Roman Abramovich Andrei Rappoport (ambos já

naturalizados), Lev Leviev e God Nisanov (que aguardam despacho do Ministério da Justiça), este é o quinto oligarca russo a ser certificado pela

Comunidade Israelita do Porto (CIP) como descendente de judeus sefarditas, expulsos de Portugal no final do século XV.

Nascido em 1957, em Makhachkala, capital da República Russa do Daguestão, residente em Moscovo e com uma fortuna avaliada pela revista

Forbes em 1,7 mil milhões de euros, Yushvaev enriqueceu com uma vasta gama de negócios, dos lacticínios ao imobiliário, passado pelo petróleo,

gás natural, agricultura e alta tecnologia. Em 1980, ainda na era soviética foi condenado por roubo e passou nove anos num campo de

prisioneiros.

Em Dezembro de 2013, foi referenciado num relatório da Direcção de Informação da Unidade Central Especial 2 (UCE2) da Guarda Civil

espanhola como estando ligado a organizações criminosas da Europa de Leste, através de um esquema complexo de branqueamento de capitais

envolvendo banqueiros, empresários e políticos russos.

Depois de ser libertado da prisão e após o colapso da União Soviética, Gavril Yushvaev tornou-se parceiro de David Yakobashvili – também com

ligações ao crime organizado - no conhecido casino Metelitsa , em Moscovo, e na holding de concessionários automóveis Trinity.

De acordo com uma investigação do jornal russo Novaya Gazeta , em colaboração com o consórcio de jornalista Organized Crime and Corruption

Reporting Project (OCCRP), um dos primeiros negócios desta empresa foi vender carros usados provenientes dos EUA. Um dos seus primeiros

operadores foi Vladislav Vanner, que liderou um grupo criminoso chamado Bauman, que era bastante influente na capital russa por essa altura.

Vanner acabaria por ser assassinado a tiro em 1994 por um gangster rival.

“Éramos amigos”, admitiu Yakobashvili em relação a Vanner, já em 2004, em entrevista à Forbes russa. “Eu ajudei-o e ele ajudou-me”, prosseguiu

recusando a associação do amigo ao crime organizado. “Se ele cresceu em Bauman, isso não significa que fosse o chefe de um grupo [criminoso].

E de qualquer modo, o que é o grupo criminoso Bauman?” questionou, acrescentando que “a imprensa não compreende muitas coisas”: “Já viram

demasiados filmes mafiosos.”

Ainda em 1992, Gavril Yushvaev juntou-se a outros parceiros comerciais e ajudou a fundar, em 1992, a empresa Wimn-Bill-Dann. Trata-se de um

dos maiores grupos de lacticínios da Europa, que passou a ser cotada na Bolsa de Nova Iorque em 2002. Em 2010, venderia a sua participação à

multinacional americana PepsiCo por 1,1 mil milhões de euros.

Investiu</h>em</h>start-ups</h>tecnológicas europeias e americanas</h>  Segundo informações recolhidas pela Forbes , Yushvaev reinvestiu

parte deste valor, perto de 490 milhões de euros em start-ups tecnológicas europeias e americanas. Uma delas, a Lyft, é uma plataforma digital

idêntica à Uber, que está presente em Portugal, e tem sede em São Francisco, nos EUA.

Gavril Yushvaev foi certificado pela Comunidade Israelita do Porto (CIP) como descendente de judeus sefarditas, ao abrigo dos poderes delegados

pelo Estado a esta entidade religiosa (assim como à Comunidade Israelita de Lisboa). Estes certificados são fundamentais para a obtenção da
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naturalização, ao abrigo da Lei da Nacionalidade, referente aos sefarditas, que foi proposta pela ex-deputada, antiga ministra e candidata à

Presidência da República, Maria de Belém Roseira, em 2013, e aprovada por unanimidade e com aplauso no Parlamento

Maria de Belém é também tia do advogado Francisco de Almeida Garrett, a figura proeminente da CIP , conforme o PÚBLICO revelou em

Fevereiro deste ano. Almeida Garrett foi constituído arguido em Março de 2011, em conjunto com o rabino da comunidade, Daniel Litvak, que

chegou a ser detido durante algumas horas e está com Termo de Identidade e Residência, no âmbito de uma investigação do Ministério Público ,

conduzido pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Roman Abramovich foi o primeiro caso a ser revelado pelo

PÚBLICO ainda em Dezembro do ano passado. O antigo dono do Chelsea e amigo próximo do presidente russo Vladimir Putin, tornou-se cidadão

português a 30 de Abril de 2021, depois de um processo tramitado em tempo recorde, após muita pressão da CIP, que utilizou mesmo o nome do

ex-ministro Pedro Siza Vieira
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O território ultramarino francês é um refúgio incontornável nas viagens do multimilionário
Abramovich, que passou por Portugal apenas duas vezes e por escassas horas.
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Multimilionário naturalizado português e sua ex-mulher Darya Jukova privaram com filha e genro
de Donald Trump antes e depois das eleições de 2016. Negócios na América envolvem
medicamento anti-radiação nuclear. PÚBLICO consultou lista de viagen...bramovich para processo de

obtenção da nacionalidade portuguesa
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Abramovich visitou oito vezes os EUA no ano da eleição de Trump e lucra com ex-Presidente

Paulo Curado

Investigação Multimilionário naturalizado português e sua ex-mulher Darya Jukova privaram com filha e genro de Donald Trump antes e depois das

eleições de 2016. Negócios na América envolvem medicamento anti-radiação nuclear. PÚBLICO consultou lista de viagens declaradas por

Abramovich para processo de obtenção da nacionalidade portuguesa

Entre 14 de Outubro de 2015 e 3 de Outubro de 2018, Roman Abramovich entrou, pelo menos, 21 vezes nos EUA. A maioria destas viagens, oito,

ocorreu em 2016, ano da eleição de Donald Trump para a presidência , como consta no processo de obtenção da nacionalidade portuguesa do

multimilionário russo a que o PÚBLICO teve acesso. No histórico de deslocações declaradas pelo empresário, que integra o círculo privado do

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, incluem-se também 13 passagens por França, seis por Inglaterra, quatro por San Marino e uma pelas Ilhas

Virgens Britânicas, Azerbaijão, Croácia e Turquia. Mas outras viagens que terão ocorrido neste período não constam da lista.

As esferas financeiras e pessoais de Abramovich cruzaram-se de variadas formas com o círculo familiar e político de Donald Trump, o ex-

Presidente americano cuja eleição, em 2016, terá contado com um inestimável contributo da Rússia. Ivanka Trump e o seu marido, Jared Kushner,

foram próximos do casal Roman Abramovich/Darya Jukova. A ex-mulher do multimilionário (de quem se separou em 2017) é amiga íntima da filha

de Donald Trump, com quem teve contactos pessoais frequentes antes e após a vitória eleitoral de 2016.

Jared foi nomeado conselheiro sénior do Presidente após a tomada de posse , em Janeiro de 2017, com acesso máximo a informações

confidenciais e vasta área de actuação, nomeadamente ao nível de política externa. “Será um membro inestimável da minha equipa ao definir e

executar uma agenda ambiciosa”, explicou Trump em comunicado. Já Ivanka passou a exercer funções como assistente do pai na Casa Branca

em Março de 2017.

Coincidência na neve</h>  Precisamente em Março desse ano, os media americanos especularam sobre um possível encontro entre Abramovich

e Kushner, em Aspen, no estado do Colorado, onde o antigo dono do Chelsea detinha duas propriedades desde 2008. Roman e Jared terão

chegado e partido nos mesmos dias (20 e 24 de Março).

O genro de Trump, peça-chave da presidência, juntou-se a Ivanka e outros familiares, que tinham ali chegado há dois dias para um curto período

de férias na conhecida estância de esqui americana. Lara Trump, mulher de Eric Trump, filho de Trump, também presente, publicou uma foto de

família na rede social Instagram, onde aparecia Jared.

Já a presença de Abramovich no local foi sugerida pelo seu avião no aeroporto de Denver, capital do Estado (sensivelmente a 300 km de Aspen),

o único nas proximidades com capacidade para acolher o enorme e personalizado Boeing 767-33AER do russo - um dos jactos privados mais

caros do mundo (à venda desde o final de 2021, por perto de 100 milhões de euros), baptizado com a alcunha “The Bandit” pela pintura

característica em forma de máscara à volta das janelas do cockpit.

De acordo com um serviço de rastreamento aeronáutico, o aparelho aterrou em Denver no dia 20 proveniente de Moscovo. Na lista de viagens

consultada pelo PÚBLICO, confirma-se que o multimilionário esteve nos EUA entre os dias 20 e 24 desse mês. Os media americanos destacaram

a coincidência temporal, mas não apuraram se houve efectivamente algum encontro entre Abramovich e a família presidencial, enquanto decorria

uma investigação federal sobre os possíveis laços da Administração Trump com a Rússia e com Jared a ser considerado o “principal ponto de

contacto oficial” com personalidades russas durante a campanha eleitoral do sogro.

Ao jornal americano online Politico , um porta-voz de Abramovich recusou comentar o assunto, enquanto a Casa Branca encaminhou as questões
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dos jornalistas para uma assessora pessoal de Ivanka Trump, Risa Heller, que prometeu respostas, mas acabou por não as dar. “Para qualquer

outra pessoa [com acesso à Casa Branca], um relacionamento pessoal próximo com a família de um importante confidente de Putin representaria

obstáculos significativos para a obtenção de autorizações de segurança”, refere o Politico , citando ex-altos funcionários dos serviços secretos

americanos.

Amiga Ivanka</h>  Nos dados fornecidos às autoridades de segurança americanas exigidos a todos os funcionários da Casa Branca, Kushner

admitiu ter-se encontrado com Abramovich três a quatro vezes em contextos sociais e Ivanka confirmou a amizade com Jukova, segundo revelou

a agência americana de notícias Bloomberg a 17 de Agosto de 2017. Ivanka e Jukova são amigas desde 2010, quando foram apresentadas por

Wendi Deng, ex-mulher do magnata dos media Rupert Murdoch

Em Fevereiro de 2014, um mês antes na anexação ilegal da Crimeia pela Rússia , a filha de Trump publicou uma foto na rede social Instagram das

três mulheres a partilharem uma garrafa de vinho em Moscovo. “Obrigado por quatro dias inesquecíveis na Rússia!”, escreveu na legenda.

Os casais Abramovich e Kushner dividiram ainda mesa durante um jantar de angariação de fundos para o Museu Judaico de Moscovo. Esta

instituição é parceira da Comunidade Israelita do Porto (CIP) , a entidade responsável pela certificação do oligarca russo como descendente de

judeus sefarditas expulsos da Península Ibérica a partir do final do século XV, que permitiu a sua naturalização como português, em Abril de 2021.

Com dupla nacionalidade russa e americana, Jukova, filha de um magnata do petróleo russo (Alexander Jukov), cresceu no estado da Califórnia

para onde foi viver em criança. O casamento com Abramovich terá ocorrido em 2008, mas foi mantido em segredo durante anos, até ser revelado

em 2015 pelo Wall Street Journal . Em Agosto de 2017, o casal – que tem dois filhos em comum – anunciou o seu divórcio, garantindo manter uma

relação próxima de amizade.

Já em Agosto de 2013, a filha de Trump tinha publicado uma foto com Jukova e os irmãos Kushner num jogo particular entre o Chelsea e o AC

Milan, em Nova Jersey. Jared, Ivanka e Jukova foram ainda fotografados em Setembro de 2016 no Open dos EUA, em Nova Iorque, na recta final

da campanha eleitoral de Donald Trump. Os registos consultados pelo PÚBLICO revelam que Abramovich esteve nos EUA por esta altura, entre

os dias 3 e 10 de Setembro.

Aval para Evraz</h>  O multimilionário russo não se encontrava nos EUA a 20 de Janeiro, na tomada de posse de Donald Trump, ao contrário da

sua mulher Jukova, que participou discretamente na cerimónia em Washington. A informação foi revelada pelo repórter político Jake Sherman,

referindo que a empresária e filantropa russa tinha sido convidada por Ivanka.

A chegada ao poder de Donald Trump foi extremamente auspiciosa para os negócios de Abramovich na América. Poucos dias depois de ser

empossado, o Presidente assinou uma ordem executiva a aprovar a quarta fase da construção do ambicioso oleoduto Keystone XL, onde a Evraz,

a gigante siderúrgica dedicada à produção e distribuição de aço, minério de ferro e extracção de carvão, parcialmente controlada pelo investidor

russo, tinha contratos milionários.

Um projecto criticado pelos ambientalistas, avaliado em oito mil milhões de dólares (7,8 mil milhões de euros ao câmbio actual), que ligaria o

estado de Alberta do Canadá e as refinarias do estado americano do Nebraska, numa extensão de 1,8 mil quilómetros. Estava congelado por

decreto do anterior Presidente, Barack Obama, desde Novembro de 2015

A subsidiária da Evraz no Canadá assinara contratos para fornecer 40% dos tubos de aço para o Keystone XL, e congratulou-se com a decisão do

novo inquilino da Casa Branca. “A Evraz North America aplaude o Governo Trump pelo avanço dos oleodutos Keystone XL.” O entusiasmo durou

quatro anos, já que Joe Biden, vencedor das eleições de 2020, revogou a licença do controverso projecto horas após tomar posse como 46.º

Presidente dos EUA, a 20 de Janeiro de 2021.
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Medicamento nuclear</h>  A partir das viagens de Abramovich aos EUA referidas às autoridades portuguesas e através do rastreamento de voos

do seu Boeing 767, o PÚBLICO encontrou visitas do empresário russo-português à cidade de Buffalo, onde manteve também importantes

investimentos.

Entre 2011 e 2021, pelo menos, Abramovich foi um importante accionista da Cleveland BioLabs e da sua sucessora Statera Biopharma (desde

Setembro de 2021), com sede naquela cidade do estado de Nova Iorque. Duas empresas farmacêuticas estratégicas que receberam

financiamentos dos governos dos EUA e da Rússia, segundo revelou, já em Abril deste ano, o Investigative Post , um organismo independente e

sem fins lucrativos dedicado à investigação de temas locais.

Um dos principais produtos desenvolvidos por estas entidades é o Entolimod, um medicamento anticancerígeno que pode ser usado para

combater os efeitos de exposições a radiações potencialmente letais, como aquelas que podem ser causados por uma falha numa central nuclear

ou pelo uso de armas nucleares no campo de batalha.

Num relatório de Março de 2020, a Cleveland BioLabs admitiu que os contratos públicos assinados com a Administração americana representaram

81,2% das receitas naquele ano e 64,5% em 2019. Outros documentos públicos revelam ainda que mais de 60 milhões de dólares (59 milhões de

euros) chegaram em forma de investimento do Governo Putin, de Abramovich e de outros investidores privados russos.

Em Março de 2020, a própria Cleveland avisou que as suas relações com investidores russos poderiam colocar em risco os seus negócios nos

EUA: “Como o maior detentor de acções ordinárias em circulação da nossa empresa é um investidor com vínculos com a Rússia, e vários

cidadãos e residentes russos fazem parte do nosso conselho de administração, a capacidade de garantir e manter contratos com o Departamento

de Defesa dos EUA e outras agências governamentais do EUA pode tornar-se mais difícil.”

Em resposta, a directora do Centro de Terrorismo, Crime Transnacional e Corrupção da Universidade George Mason, no estado da Virgínia,

lançou um alerta sobre as empresas opacas ligados a russos que investem em sectores-chave do sector da tecnologia. “Há uma necessidade

absoluta de uma revisão sobre quem está a produzir materiais de segurança nacional, quem são os investidores e quem está a beneficiar com

isso”, defendeu Louise Shelley.

Um representante da farmacêutica confirmou ao Investigative Post que Abramovich foi um investidor até ao final de 2021, mas recusou revelar se

o empresário mantinha a sua participação face às ameaças de sanções da Administração aos oligarcas russos com estreitas ligações a Putin. O

porta-voz de Abramovich em Londres também não comentou.

Uma das visitas do antigo dono do Chelsea a Buffalo ocorreu em Fevereiro de 2018, durante uma deslocação aos EUA entre os dias 12 e 19. A

meio da estadia, a 17 de Fevereiro, o Boeing do multimilionário viajou do aeroporto de Newark, perto de Nova Iorque, para a cidade vizinha das

famosas Cataratas de Niagara, onde permaneceu algumas horas, regressando no mesmo dia. O avião foi fotografado no aeroporto internacional

de Buffalo também a 25 de Setembro de 2018, mas nesta data Abramovich não estaria em território americano, de acordo com a lista entregue às

autoridades portuguesas.

Negócio da China</h>  Abramovich foi também um dos principais investidores da American Ethane, uma empresa do sector energético sediada

em Houston, nos EUA, e elogiada por Donald Trump por criar empregos para trabalhadores americanos. Uma sociedade, fundada em 2014, onde

Alexander Voloshin, antigo chefe de gabinete do ex-presidente russo Boris Ieltsin e de Vladimir Putin (entre 2000 e 2003), teve uma participação

secreta, segundo revelou o jornal britânico The Guardian , a 10 de Julho de 2018.

Durante uma visita oficial à China, a 9 de Novembro de 2017 , Donald Trump presidiu a um acordo de exportação entre a American Ethane e um
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consórcio chinês, no valor de 26 mil milhões de dólares (28,6 milhões de euros), para o fornecimento de etano líquido ao gigante asiático.

Por altura da assinatura deste acordo multimilionário, um dos pontos altos da cimeira comercial entre os EUA e a China, Roman Abramovich já

teria saído da estrutura accionista da empresa, na sequência das sanções impostas aos oligarcas russos, no final de 2015, pela Administração

Obama. Já o envolvimento de Voloshin no projecto foi mantido em segredo.

De acordo com o diário The Guardian , o ex-chefe de gabinete de Putin teria uma notável rede de contactos nos EUA, destacando-se a relação

com Henry Kissinger, ex-secretário de Estado americano que aconselhava a Administração Trump nas relações com a Rússia. Voloshin é

igualmente próximo de Abramovich, que conheceu na década de 1990.

Eclipse na Flórida</h>  Alguns dias depois da visita oficial à China, os media americanos especularam também sobre um eventual encontro entre

Roman Abramovich e Donald Trump, em Palm Beach, no estado da Florida, num momento em que o Congresso e o conselheiro especial Robert

Mueller continuavam a investigar supostas ligações entre a campanha eleitoral do candidato republicano e a Rússia.

A 17 de Novembro de 2017, o imponente iate Eclipse do multimilionário russo, com bandeira das Bermudas, avaliado em perto de 700 milhões de

euros, atracou em Palm Beach, dias antes de Trump também ali chegar (a 21 de Novembro) para passar o feriado de Acção de Graças no seu

resort Mar-a-Lago, também apelidado de “Casa Branca de Inverno”. Uma coincidência explorada pelos órgãos de comunicação locais e nacionais.

A assessoria de Abramovich garantiu que o russo não se encontrava a bordo e o que o Eclipse estava em Palm Beach para manutenção. Na lista

de viagens entregues às autoridades portuguesas, também não é referida nenhuma passagem pelos EUA neste período, mas sim no mês anterior.

O oligarca deu entrada em território americano a 24 de Outubro (dia do seu aniversário), saindo a 26 do mesmo mês. Nesse ano de 2017,

contabilizou um total seis deslocações oficiais a território americano, a primeira das quais a Los Angeles, entre os dias 1 e 3 de Janeiro.

A última visita aos EUA mencionada às autoridades portuguesas ocorreu entre 2 e 3 de Outubro de 2018, não havendo registos posteriores. Mas

muitas referências sobre presenças de Abramovich em solo americano e em outros países não constam na lista apresentada em Portugal. É o que

acontece, por exemplo, a 8 de Setembro de 2017, quando é fotografado a passear nas ruas de Nova Iorque com Darya Jukova.
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Sociedades de advogados ligados à Comunidade Israelita do Porto fazem dinheiro com sefarditas

Paulo Curado

Dara Jeffries, vice-presidente da Comunidade Israelita do Porto, foi sócia de uma das duas sociedades de advogados recomendadas pela

entidade para os candidatos à naturalização portuguesa. Francisco de Almeida Garrett, figura proeminente deste organismo, é parente de

advogada da segunda sociedade.

Mónica João Teixeira (MJT) e Yolanda Busse, Oehen Mendes & Associados (YBOM&A) foram os dois escritórios de advogados indicados pela

Comunidade Israelita do Porto (CIP) para tratarem de processos de nacionalidade de descendentes de judeus sefarditas. Ambos têm ou tiveram

ligações com a entidade religiosa que os recomenda, de acordo com os dados recolhidos por uma investigação do PÚBLICO.

Isabel de Almeida Garrett é advogada e colaboradora da sociedade MJT e a única que não apresenta o mail no site oficial deste escritório. É

também familiar de Francisco de Almeida Garrett, a figura proeminente da CIP, conforme foi revelado pelo PÚBLICO, em Fevereiro deste ano .

Com o cargo de vogal da direcção, o descendente directo do romancista e dramaturgo português, é sobrinho de Maria de Belém Roseira, antiga

ministra, deputada e ex-candidata à presidência da República (2016) – e proponente do artigo da Lei da Nacionalidade que concedeu, em 2013, a

possibilidade de naturalização aos descendentes de judeus sefarditas.

Por esta sociedade de advogados – alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ) no dia 15 de Julho, no âmbito da investigação à naturalização do

oligarca russo Roman Abramovich e aos processos de certificação de judeus sefarditas conduzidos pela CIP –, passaram inúmeros processos de

nacionalidade.

Ao contrário da Comunidade Israelita de Lisboa (CIL), que começou por recomendar uma lista alargada de escritórios de advogados aos

candidatos à naturalização, decidindo depois não indicar nenhum por questões éticas, a CIP trabalhava preferencialmente com a MJT e a

YBOM&A. O PÚBLICO teve acesso a vários emails enviados pela entidade judaica portuense em resposta a perguntas sobre o processo de

certificação de descendentes de judeus sefarditas (um poder delegado pelo Estado português à CIP e CIL), fundamental para a posterior

atribuição da nacionalidade, que comprovam isso mesmo.

“Uma vez que o requerente tenha recebido um certificado da Comunidade Judaica do Porto [a CIP] atestando os seus laços com uma comunidade

sefardita judaica de origem portuguesa, é prudente que procure aconselhamento jurídico na preparação e apresentação ao Governo português dos

documentos necessários para a candidatura à nacionalidade portuguesa”, começa por sublinhar a CIP num email de esclarecimento enviado ainda

em Fevereiro deste ano. “Existem 30.000 advogados em Portugal e muitos outros advogados no seu país”, refere de seguida, antes de indicar

duas opções: “Advogados que normalmente trabalham para a Comunidade Judaica do Porto: Sra. Monica Teixeira ( monica@mjt.com.pt ) e

‘Yolanda Busse, Oehen Mendes & Associados' ( http://www.ybom.eu/) .”

Em resposta a perguntas enviadas por escrito pelo PÚBLICO a 10 de Fevereiro, Francisco de Almeida Garrett, que foi constituído arguido pela PJ

em Março , confirmou que a CIP recorre, “há uma década”, aos referidos escritórios, “quando algum membro estrangeiro precisa regularizar a sua

situação em Portugal”. Em relação à advogada Isabel de Almeida Garrett, admitiu que “é uma familiar”, com a qual diz não manter qualquer

contacto profissional. “Desconheço que faça direito de estrangeiros”, referiu, garantindo nunca ter tramitado “um único processo de nacionalidade”

ao longo da sua carreira [de advogado] e não ter “qualquer relação profissional com quaisquer advogados que o façam”.

Apesar de garantir não ter qualquer contacto profissional com Isabel de Almeida Garrett, a advogada exerce também funções na sociedade de

advogados do pai de Francisco de Almeida Garrett (João de Andrade de Almeida Garrett), onde está a sua morada profissional, de acordo com a

Ordem dos Advogados (AO). Trata-se da PGE Advogados, uma das sociedades mais antigas e reputadas do Porto, fundada nos anos de 1960. A

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/2e675857-dfff-4a8b-b902-035490129bf4?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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morada deste escritório é também o endereço profissional do vogal da direcção da CIP que consta na AO. Ambos partilham o mesmo número de

telefone profissional, que o PÚBLICO tentou contactar esta quinta-feira sem que ninguém atendesse.

Vice envolvida</h>  Envolvida com a outra sociedade, a YBOM&A, esteve Dara Jeffreis, vice-presidente da CIP (pelo menos até Janeiro deste

ano), que já pertenceu também ao conselho fiscal deste organismo religioso. Licenciada em Direito pela Universidade Católica do Porto, Jeffreis foi

sócia sénior desta empresa por mais de 15 anos (apesar de não ter nenhuma referência à mesma no seu perfil na rede social profissional

Linkedin).

Especialista na prevenção de crimes de colarinho branco e combate à corrupção, é actualmente consultora jurídica da White & Case, uma

sociedade de advogados internacional que tem como clientes empresas, governos e instituições. É casada com Dale Jeffries, um norte-americano,

nascido em Nova Iorque, que já foi presidente da CIP e desempenhou outras funções nesta entidade. Com 68 anos, Dale Jeffries é músico e viveu

27 anos em Portugal, residindo actualmente em Miami, no estado americano da Florida.

Segundo o PÚBLICO apurou, YBOM&A terá sido a primeira sociedade de advogados a trabalhar com a CIP, numa altura em que Dara Jeffries era

secretária da direcção da CIP e o marido era presidente.

O artigo 10.º do Código Deontológico dos Advogados proíbe a solicitação ou a angariação de clientes, “por si [advogado] ou por interposta

pessoa”. E acrescenta: “O advogado não deve aceitar mandato ou prestação de serviços profissionais que, em qualquer circunstância, não

corresponda a uma escolha directa e livre pelo mandante ou interessado.”
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Abramovich foi apenas um dos oligarcas russos que procuraram e obtiveram a nacionalidade
portuguesa ao abrigo da lei dos sefarditas. Descrito recentemente como “um dos homens mais
ricos da Europa” e “colaborador próximo de várias autoridades rus..., o oligarca russo e ex-vice-presidente do

Congresso Mundial Judaico, God Nisano, aguarda pela mesma oportunidade. O mesmo sucede com Lev Leviev, apelidado de “Rei dos

Diamantes”, próximo de Vladimir Putin e sócio da empresária angolana Isabel dos Santos. 

Com passaporte nacional já viaja Andrei Rappoport, outro oligarca também com ligações a Moscovo, segundo o PÚBLICO apurou. Todos foram

certificados como judeus sefarditas pela Comunidade Israelita do Porto.

Nascido na antiga república soviética do Azerbaijão, Nisanov integrou a última lista de sanções dos Estados Unidos, decretadas no início de Junho

contra aliados do regime russo liderado por Putin, na sequência da invasão da Ucrânia.

 Leia mais sobre esta investigação do Público através do link na bio

#Russia #Moscovo #Putin #Portugal #Moscow

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/548bbbd9-a6c7-49f1-bd60-03572715f62c?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/548bbbd9-a6c7-49f1-bd60-03572715f62c?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/548bbbd9-a6c7-49f1-bd60-03572715f62c?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


 

IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 1 of 2 

 

  

Público   
20.07.2022  
P.01   

36



 

IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 2 of 2 

 

 
 

Público   
20.07.2022  
P.14   

37



 

IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 1 of 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público   
15.07.2022  
P. 16  

38



Público
14.07.2022

39

Novas buscas da PJ no âmbito da naturalização de Abramovich

Paulo Curado

Entre os crimes investigados está o tráfico de estupefacientes, para além de corrupção, falsificação de documentos, branqueamento e fraude

fiscal.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quinta-feira novas buscas a escritórios de advogados, contabilistas e residências no Norte do país no âmbito

da investigação ao processo de obtenção da nacionalidade portuguesa do multimilionário russo, Roman Abramovich. A operação, denominada

“Porta Aberta” envolveu a Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) e a Directoria do Norte da Polícia Judiciária.

As diligências da PJ decorrem no âmbito do inquérito aberto a 19 de Janeiro pela Procuradoria-Geral da República, que está a ser conduzido pelo

Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), através da UNCC, na sequência de uma investigação divulgada pelo PÚBLICO a

18 de Dezembro de 2018, onde são revelados alguns dos contornos da naturalização de Abramovich.

Já em Março deste ano, a PJ tinha realizado buscas a dirigentes da Comunidade Israelita do Porto (CIP), nomeadamente ao escritório de

advocacia e casa de Francisco de Almeida Garrett, que foi na altura constituído arguido, assim como o rabino desta entidade privada religiosa,

Daniel Litvak. Ambos são suspeitos de práticas ilegais na emissão de certificados comprovativos da ascendência sefardita a candidatos à

obtenção da nacionalidade, entre os quais Roman Abramovich. Tudo ao abrigo da Lei da Nacionalidade (alterada em 2013) que permite a

obtenção de cidadania aos descendentes destas antigas comunidades que receberam ordem de expulsão de Portugal no final do século XV.

“Esta operação sucede a outras, já realizadas no mês de Março, no Norte do país, relacionadas com a regularidade e licitude do procedimento de

aquisição de nacionalidade Portuguesa ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 6.º da Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro e surge da necessidade de

obter prova em novos locais entretanto identificados na investigação já desenvolvida”, explicou esta tarde a PJ, em comunicado.

Alvo de sanções da União Europeia, Reino Unido, EUA, Canadá e Austrália pelas suas relações de proximidade com o governo russo liderado por

Vladimir Putin, Abramovich - que já tem nacionalidade israelita (para além da russa), desde 2018 – conseguiu naturalizar-se português num

processo que durou apenas seis meses.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/d8a47475-084b-4ccf-b8ff-4c4aa4335ac1?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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“Imóvel de Abramovich avaliado em 10 milhões congelado em Portugal”, publicado a 14 de Maio
de 2022

Direito de Resposta Direito de resposta de David William Dalzell e Deborah Louise Dalzell a notícia publicada a 14 de Maio de 2022 nas edições

impressa e  online do PÚBLICO. Em destaque Opinião

1. Foi publicado no jornal PÚBLICO, a 14 de maio de 2022, páginas 6 e 7 e com destaque na 1.ª página, o artigo intitulado “ Imóvel de Abramovich

avaliado em 10 milhões congelado em Portugal” , do jornalista Paulo Curado, no qual se afirma que: “Oligarca russo tentou vender propriedade na

Quinta do Lago, no Algarve, 15 dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Caixa Geral de Depósitos sinalizou a operação e alertou as

autoridades”.

2. Os factos relatados na peça são falsos, a começar pelo título, e afetam gravemente o direito ao bom nome ao crédito dos visados, pelo que se

exige a sua imediata retificação. Acresce que não foi cumprido o dever de contraditório a que os jornalistas estão vinculados, não tendo os

visados, até hoje, sido contactados pelos mesmos.

3. A casa referida na notícia e situada na Quinta do Lago não pertence, nem nunca pertenceu, ao cidadão russo Roman Arkiedyeviech

Abramovich.

4. A casa referida na notícia está registada em nome da sociedade denominada MILHOUSE VIEWS LLC, da qual são acionistas únicos e desde a

constituição da mesma em 2017 e até hoje, os visados David e Deborah Dalzell.

5. Nem a sociedade MILHOUSE VIEWS LLC, nem os visados David e Deborah Dalzell têm ou alguma vez tiveram qualquer relação direta ou

indireta, seja de que tipo for, com o cidadão russo Roman Arkiedyeviech Abramovich ou com qualquer empresa deste.

6. A sociedade MILHOUSE VIEWS LLC, pertencente a David e Deborah Dalzell, adquiriu em 2017 o lote de terreno na Quinta do Lago e aí

edificou uma moradia, o que fez com dinheiro e esforço seu. Nunca a pretenderam vender e era absurdo que quisessem comprar o que já era seu.

7. Da peça resultam referências a informações veiculadas pela Caixa Geral de Depósitos que, além de erróneas, pois nem os visados nem a sua

propriedade nada têm a ver com Roman Arkiedyeviech Abramovich ou as suas empresas, configuram violação de segredo bancário.

8. Bem assim, as referências feitas na peça aos saldos e movimentos do visado em contas sediadas no EuroBic configuram igualmente violação

do segredo bancário e sem que se perceba o interesse da revelação de tais dados. Os visados David e Deborah Dalzell são empresários de

sucesso no Reino Unido, como qualquer busca na Internet revela, sendo irrelevante os saldos que possam ter nesta ou naquela conta pessoal.

9. Não é também verdade que David William Dalzell não tenha facultado qualquer documento comprovativo da estrutura societária da sua

empresa – MILHOUSE VIEWS LLC –, pois, como é dito no próprio artigo, facultou o acesso ao Registo Central do Beneficiário Efetivo, cuja

entidade gestora é o Instituto de Registos e Notariado, na dependência do Ministério da Justiça. Até hoje, nenhuma autoridade colocou em causa

o registo público e oficial do qual resulta serem William David Dalzell e Deborah Louise Dalzell os únicos sócios da MILHOUSE VIEWS LLC.

10. Resulta do artigo que foi a Caixa Geral de Depósitos a dar o alerta à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária. A Caixa Geral de

Depósitos, ao invés de pedir mais elementos a William Dalzell ou responder ao pedido de empréstimo feito por este, quis antes lançar um alerta

confundindo o nome da MILHOUSE VIEWS LLC com sociedades com idêntico nome referidas no artigo (MILHOUSE LLC e MILHOUSE CAPITAL)

e com flagrante violação de segredo bancário tornar públicas informações confidenciais.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/3a2b273b-4e73-45af-a19a-2333d01f84ab?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/3a2b273b-4e73-45af-a19a-2333d01f84ab?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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11. A Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, por sua vez, apenas com base em “indícios” resultantes de informação errada do

banco, sem mais investigação ou contacto com os visados, casal Dalzell, ficou convencida do inexistente envolvimento de Roman Arkiedyeviech

Abramovich.

12. Muito embora o ministro dos Negócios Estrangeiros tenha manifestado publicamente dúvidas quanto à propriedade pertencer a Abramovich, foi

decidido congelar a mesma. As dúvidas foram manifestadas em declarações prestadas à saída da Cimeira da NATO em Berlim, com o

responsável a afirmar que foi decidido com “base numa convicção forte, que ainda não é uma confirmação plena”. Estas declarações foram

prestadas no dia 14 de maio de 2022, mas o congelamento foi registado em 25 de março de 2022.

13. Dois meses depois de emitido o “alerta” e quase dois meses depois de efetuado o registo na Conservatória do Registo Predial, continuam as

autoridades sem “confirmação plena” e sem contactarem os visados David e Deborah Dalzell.

14. David e Deborah Dalzell já contactaram o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária e o

Banco de Portugal, oferecendo-se para prestar declarações e fornecer documentos que confirmam de forma plena que são os únicos sócios da

MILHOUSE VIEWS LLC e, por essa via, os únicos proprietários da casa da Quinta do Lago, não existindo quaisquer relações com Abramovich.

Até à data não houve qualquer resposta das autoridades contactadas.

15. A situação criada, e designadamente nas notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social, divulgando a ordem de congelamento e as

suspeitas (que não certezas) que estiveram na base das mesmas, tem causado grande transtorno e sofrimento a David e Deborah Dalzell,

afetando também o seu bom nome, reputação e boa fama, em Portugal e no estrangeiro, bem como os seus negócios, já que são empresários de

sucesso no Reino Unido.

16. David e Deborah Dalzell vão reagir pela via judicial contra a ordem de congelamento da sua propriedade, contra o congelamento da conta

bancária e contra a campanha difamatória baseada em suposições não verificadas, bem como decorrente de violação de segredo bancário e/ou

eventualmente de segredo de justiça, como forma de repor a verdade e de ser compensado por todos os prejuízos sofridos. Porém, importa repor

desde já e publicamente a verdade dos factos, para o que contribui a publicação do presente texto, no âmbito do exercício do direito de resposta e

retificação.

David William Dalzell e Deborah Louise Dalzell
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EUA mandam apreender dois aviões de Abramovich

O Departamento de Justiça argumenta que os aparelhos foram utilizados em violação das sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ordenou esta segunda-feira a apreensão de dois aviões detidos pelo oligarca russo Roman

Abramovich, argumentando que os aparelhos foram utilizados em violação das sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia.

O departamento (o equivalente ao Ministério da Justiça) explicou, através de documentos legais, que os aparelhos aéreos em questão, um Boeing

787-8 Dreamliner e um jacto Gulfstream G650ER, tinham voado para território russo depois da entrada em vigor, em 2 de Março, dos

regulamentos decretados pelas autoridades norte-americanas sobre as exportações.

Os dois aviões, avaliados em mais de 400 milhões de dólares (mais de 372 milhões de euros), são de origem norte-americana e o seu proprietário,

o bilionário russo Roman Abramovich , que detém cidadania portuguesa, levou-os para a Rússia em Março sem solicitar uma licença especial de

reexportação, de acordo com o departamento norte-americano.

"Os controlos do Departamento do Comércio sobre exportações e reexportações são robustos e devem ser respeitados. É uma componente

importante da estratégia dos Estados Unidos para privar a Rússia de meios para alimentar a sua guerra ilegal”, explicou o director de uma equipa

governamental especializada nestas matérias e apelidada de ‘KleptoCapture', Andrew Adams.

Esta equipa, que inclui uma dúzia de procuradores e de investigadores de vários departamentos da administração norte-americana, está

encarregada de investigar as violações das sanções contra Moscovo impostas desde a invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de Fevereiro, e de

organizar a apreensão dos bens dos oligarcas russos.

"A curto prazo, o objectivo [da equipa] é demonstrar uma forte aplicação do regime de sanções e encorajar as pessoas próximas do Kremlin

[Presidência russa] a distanciarem-se do Estado russo à medida que este continua a acelerar a guerra”, reforçou Andrew Adams.

O Departamento de Justiça norte-americano não divulgou a actual localização dos dois aparelhos aéreos apreendidos.

O antigo dono do clube de futebol britânico Chelsea não consta na lista de personalidades russas sancionadas pelas autoridades norte-

americanas, mas figura, no entanto, na lista de sanções decretadas pelo Reino Unido e pela União Europeia.

A ofensiva russa na Ucrânia foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para apoiar

Kiev e com o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/0ed9a163-2537-4532-a175-1ad26b541ac0?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Governo diz levar sanções “muito a sério” após congelar moradia de Abramovich

O chefe da diplomacia portuguesa confirmou a notícia avançada este sábado pelo PÚBLICO do congelamento de uma moradia do oligarca russo

Roman Abramovich na Quinta do Lago, no Algarve.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros garantiu que Portugal leva “muito a sério” as sanções da União Europeia (UE) a oligarcas russos,

confirmando o congelamento de uma moradia de Roman Abramovich, sem conhecimento de outros bens para já.

“As sanções são tomadas muito a sério por Portugal e qualquer indivíduo sancionado que se julgue ter propriedades ou bens em Portugal será

sempre investigado e, confirmando-se, os bens serão congelados”, afirmou João Gomes Cravinho falando à chegada da reunião informal dos

ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Berlim.

O chefe da diplomacia portuguesa confirmou a notícia avançada este sábado pelo PÚBLICO do congelamento de uma moradia do oligarca russo

Roman Abramovich na Quinta do Lago, no Algarve.

“Neste caso, temos a convicção forte, que ainda não é a confirmação plena, de que [a moradia] pertence a Roman Abramovich e está congelada,

o que significa que não pode ser vendida, hipotecada ou arrendada para qualquer tipo de proveito financeiro”, explicou João Gomes Cravinho,

embora realçando “as dificuldades” em descobrir a propriedade de certos imóveis por estarem em nomes de empresas detidas por outras.

Questionado se outros imóveis deste oligarca russo com ligações ao Presidente russo, Vladimir Putin, foram já congelados em Portugal, João

Gomes Cravinho adiantou: “Nós não temos conhecimento, neste momento, de outros bens”.

O chefe da diplomacia portuguesa indicou que quando há uma suspeita de tais bens, cabe a “um conjunto de entidades” como o Banco de

Portugal, a Polícia Judiciária, o Instituto dos Registos e do Notariado e os ministérios dos Negócios Estrangeiros e das Finanças, agirem em

conjunto.

“Quando temos suspeita, investigamos, e a partir do momento em que temos conhecimento, agiremos de acordo com os nossos compromissos

em relação aos parceiros da UE e da NATO”, concluiu João Gomes Cravinho.

Este sábado o PÚBLICO avançou que o Estado português congelou, em Março passado, uma moradia de Roman Abramovich avaliada em 10

milhões de euros, localizada no Algarve, que o oligarca russo tentou vender duas semanas antes da invasão militar da Ucrânia pela Rússia.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/90a2811b-2578-4026-8aac-ea444a173a58?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Imóvel de Abramovich avaliado em 10 milhões congelado em Portugal

Paulo Curado

Investigação Oligarca russo tentou vender propriedade na Quinta do Lago, no Algarve, 15 dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Caixa

Geral de Depósitos sinalizou a operação e alertou as autoridades.

Tudo começou com um alerta da Caixa Geral de Depósitos (CGD) à Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ). Um pedido

de crédito à habitação para a aquisição de um imóvel na Quinta do Lago , no Algarve, em Fevereiro, avaliado em dez milhões de euros, despertou

a atenção da instituição bancária. A entidade vendedora era a Millhouse Views LLC, uma empresa detida pela Millhouse LLC, uma holding de

investimentos detida por Roman Abramovich , segundo o PÚBLICO apurou. O registo da propriedade encontra-se congelado desde 25 de Março a

pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros

No dia 9 de Fevereiro, 15 dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia , David William Dalzell, natural da Irlanda do Norte, no Reino Unido,

solicitou um financiamento de crédito para habitação secundária à CGD. O valor pedido era de cinco milhões de euros, destinado à compra de

uma moradia na Quinta do Lago pelo valor de dez milhões. O imóvel encontrava-se registado junto da Conservatória do Registo Predial de Olhão,

sob a matriz n.º 12844, com a denominação de “Lote n.º 17 – São Lourenço Norte”, e era composto por um “talhão de terreno para construção

urbana”.

A proprietária do imóvel era a Millhouse Views LLC, sediada numa jurisdição offshore em Corporation Trust Center, 1209 Orange Street em

Wilmington, no Estado de Delaware, nos Estados Unidos. A CGD verificou que esta sociedade era controlada pela empresa internacional de

gestão de fundos diversificados Millhouse LLC, criada em 2006 e cotada na Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha, destinada à gestão de

investimentos e de activos, incluindo o imobiliário, e detida por Roman Abramovich.

Portfólio vasto

Identificou também ligações a uma outra sociedade, a Millhouse Capital, fundada em 2001, no Reino Unido, também para administrar activos do

empresário russo e dos seus associados. Activos que incluem participações significativas na petrolífera Sibneft, actualmente denominada

Gazprom Neft, na Russian Aluminium, na Aeroflot Russian Airlines e na RusPromAvto, a maior holding automóvel russa, que estava a negociar

uma joint venture com a Fiat, fabricante italiano de automóveis, para produzir motores e carros a diesel, antes da invasão da Ucrânia.

Investimentos em electricidade, processamento de papel e celulose, seguros e bancos compõem o restante portfólio.

Apesar das ligações da Millhouse Views LLC a Roman Abramovich, o comprador da propriedade na Quinta do Lago informou a CGD que era

detentor de 50% da sociedade vendedora e que os restantes 50% pertenceriam a Deborah Louise Dalzell, sua ex-mulher. E são realmente estes

os nomes que surgem no Registo Central do Beneficiário Efectivo da sociedade em Portugal, que pretende identificar todas as pessoas que

controlam uma empresa, fundo ou entidade jurídica de outra natureza.

Segundo David Dalzell, o financiamento bancário iria servir para pagar a metade em posse de Deborah Louise, de quem se estaria a divorciar,

mas não facultou qualquer documento comprovativo da estrutura societária da empresa. O casal é accionista de outras três empresas sediadas no

Reino Unido, mas os seus nomes nunca são referidos nas informações relativas à Millhouse Views LLC, com excepção do tal Registo Central do

Beneficiário Efectivo português.

De acordo com a base de dados do Banco de Portugal, David William Dalzell é apenas titular de uma conta bancária no banco BIC (actualmente

designado de EuroBIC), aberta a 23 de Outubro de 2020. As movimentações são de pouca expressão, estando apenas registadas as recepções

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/032253b2-36d7-485e-b827-324424b4892d?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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de duas transferências: uma proveniente da Dinamarca, no montante de 20 mil euros, outra proveniente de uma sociedade registada em território

britânico, de 7,5 mil euros. Os débitos relacionados com esta conta foram todos efectuados em Portugal, sendo o saldo actual de 8030 euros.

Perante os indícios recolhidos, a UIC ficou convencida de que o negócio subjacente ao financiamento do crédito à habitação serviria para Roman

Abramovich alienar o imóvel da Quinta do Lago. O mesmo que tentou fazer com outras propriedades espalhadas pelo mundo detidas directa ou

indirectamente por si, nas vésperas e após a invasão da Ucrânia, para contornar eventuais congelamentos de bens

"Laços estreitos” com Putin

Sancionado pela União Europeia (UE) desde 15 de Março, por ser “um dos principais accionistas do grupo siderúrgico Evraz, que é um dos

maiores contribuintes da Rússia”, Abramovich é descrito como um empresário que “há muito” tem “estreitos laços com Vladimir Putin” , com quem

tem mantido “relações muito boas”, que o ajudaram a manter a sua considerável fortuna. O seu nome integra também a lista de oligarcas russos a

quem foram impostas medidas restritivas no Reino Unido , desde 10 de Março.

Em Portugal, acabou por ver congelado, a 25 de Março, o registo do seu único bem imobiliário encontrado até ao momento pelas autoridades,

após diligências que envolveram o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério das

Finanças (que passará a controlar a propriedade de Abramovich) e a Direcção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros,

assim como o Banco de Portugal, o Instituto dos Registos e Notariado e a Autoridade Tributária.
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As leis da maioria relativa de que a maioria absoluta já não gosta e quer mudar

Helena Pereira

Opinião Combate à corrupção, lei da nacionalidade, lei da videovigilância e SEF. Estes são alguns dos exemplos em que o PS está a rever

posições.

Há quem diga que foi um ano perdido, ou seis meses de interregno por causa das eleições antecipadas. Em certa medida, é verdade, mas ao

mesmo tempo assiste-se a um frenesim, aparentemente, discreto, mas um frenesim na mesma.

Vem isto a propósito de quê? De uma série de leis que o anterior Governo de António Costa ou a anterior composição da Assembleia da República

aprovou há escassos meses e que já anunciou que pretende reverter. Desorientação? Precipitação? A maioria socialista saberá explicar melhor.

Para já, só tenho os exemplos concretos que não deixam de causar alguma perplexidade.

Vejamos então: a 19 de Novembro de 2021, os partidos aprovaram por unanimidade a Lei 94/21 , que contemplava alterações ao Código Penal,

ao Código de Processo Penal, no âmbito da nova estratégia de combate à corrupção. A publicação em Diário da República deu-se a 21 de

Dezembro.

Dia 12 de Abril, menos de cinco meses depois , o Conselho de Ministros, onde já tem assento a nova ministra Catarina Sarmento de Castro,

aprovou uma proposta para alterar novamente algumas das novas normas que motivaram um coro de protesto por parte dos juízes,

nomeadamente as que tinham que ver com impedimentos. Segue agora para o Parlamento.

Outro exemplo: por causa da polémica sobre a atribuição de nacionalidade portuguesa ao milionário russo Roman Abramovich, ao abrigo da lei

dos judeus sefarditas, o Governo decidiu a 18 de Março alterar por decreto-lei a lei da nacionalidade ( revista pela última vez em Novembro de

2020 ). Dias depois, a 11 de Abril, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, admitia ao PÚBLICO que uma das prioridades dos socialistas

seria revisitar a famosa lei da nacionalidade: a bancada do PS vai “analisar a lei da nacionalidade, no que se refere à atribuição de nacionalidade

portuguesa a descendentes de sefarditas” porque a intenção é “perceber se o avanço na regulamentação feita pelo Governo é suficiente”,

explicou.

Mais um caso: a lei da videovigilância aprovada em Novembro de 2021 após negociação entre PS e PSD. A correcção da sua regulamentação já

consta da lista de prioridades do novo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, depois das críticas da Comissão Nacional de

Protecção da Dados.

Por fim, o adiamento do processo de extinção do SEF . A anterior ministra da Administração Interna, Francisca van Dunem, nunca abriu mão da

extinção deste organismo a 12 de Maio, tal como o seu antecessor, Eduardo Cabrita, tinha fixado. Qual foi uma das primeiras decisões do novo

ministro, José Luís Carneiro? Adiar sine die a extinção do SEF, pois trata-se de uma matéria delicada em que as suas funções vão ter de ser

repartidas por vários organismos públicos.

Se estivéssemos a falar de um novo governo de cor política diferente da do anterior, ainda se podia perceber facilmente alguma vontade rápida de

proceder a reversões ou correcções. Como não é esse o caso, parece que alguém anda a brincar.
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Registos Centrais foram pressionados a dar nacionalidade a Abramovich com urgência

Paulo Curado

Comunidade Israelita do Porto invoca “interesse nacional” que envolve o próprio Governo para apressar naturalização do oligarca russo pela

Conservatória dos Registos Centrais. Num e-mail enviado à direção do organismo é referida reunião com anterior ministro da Economia, Pedro

Siza Vieira. Motivos de “interesse nacional” que “envolvem o próprio Governo”, a B'nai B'rith Internacional – a maior e mais antiga organização

judaica mundial – e um grupo de judeus sefarditas portugueses “listados na Forbes ” foram invocados pela Comunidade Israelita do Porto (CIP)

para convencer a direcção da Conservatória dos Registos Centrais (CRC) a tramitar com urgência o processo de naturalização de Roman

Abramovich .

A pressão teve o efeito desejado e em três meses o oligarca tornou-se o português mais rico do mundo, com o aval do Ministério da Justiça (MJ),

Polícia Judiciária (PJ), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e Serviços de Informações de Segurança (SIS) do Estado. “Dado o aumento

brutal do antissemitismo na Europa e a certeza de que a informação seguinte causaria manchetes e clamores contra os judeus, como ensina a

história judaica em território europeu, pedimos a V. Exa. que tome todas as providências para que a dita informação não caia jamais em praça

pública”, alertou a direcção da CIP num e-mail enviado a Maria de Lurdes Serrano, directora da CRC, a 3 de Fevereiro de 2021, a que o PÚBLICO

teve acesso.

O assunto que exigia tanto sigilo era a nacionalidade de Roman Abramovich. A conservadora viu ser-lhe aberto um processo disciplinar na

sequência de um inquérito ordenado pela direcção do Instituto dos Registos e Notariado (IRN). O processo do multimilionário entrou discretamente

na CRC, em Lisboa, a 14 de Outubro de 2020, mas não registou qualquer diligência até ao início de Fevereiro do ano seguinte. A lidar com

dezenas de milhares de pedidos idênticos – 86.680 entre Março de 2015 e final de 2020 –, o serviço central do IRN não tinha capacidade de

resposta, muito menos de forma célere, aos requerentes que aproveitaram a oportunidade aberta pela Lei da Nacionalidade para descendentes de

judeus sefarditas, expulsos de Portugal a partir do final do século XV.

Inconformada com a situação de estagnação processual de um dos seus grandes “benfeitores”, a direcção da CIP puxou dos galões e da sua

influência nacional e internacional. Solicitou que fosse “proferida a declaração de urgência” no pedido de Abramovich ou, em alternativa, a

transferência do processo para a Conservatória do Porto onde, segundo afirmava, a tramitação “demora cerca de dez meses”, ao contrário de

Lisboa, onde “em regra demoram 30 meses”. A CIP garantia estar a agir “apenas por razões de interesse nacional, que envolvem o próprio

Governo, a B'nai B'rith Internacional e um conjunto de sefarditas portugueses que estão listados na Forbes e não precisam de Portugal para

‘ganhar' dinheiro, para fazer ‘negócios' ou para outras ‘conspirações'”.

A comunidade judaica portuense, a quem o Estado delegou competências para certificar os descendentes de judeus sefarditas – a par da

Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) –, imprescindível para a obtenção da nacionalidade, usa mesmo o nome do anterior ministro da Economia,

Pedro Siza Vieira, para reforçar o seu pedido.

“Em Junho de 2021, Sua Excelência o Ministro da Economia será convidado para ser o orador num evento internacional anual da BBI [B'nai B'rith

Internacional] que terá como oradores os judeus de origem portuguesa Michael Kadoorie (nascido na China), Roman Abramovich (nascido na

Rússia) e Jacob Safra (nascido nos EUA)”, sublinham, revelando ainda um encontro anterior entre elementos da direcção da CIP e Pedro Siza

Vieira no Ministério da Economia, a 16 de Setembro de 2020, “com vista a eventuais investimentos estratégicos em Portugal por parte de judeus

de origem portuguesa”.

“Ao longo da referida reunião esteve bem presente o projecto do conselheiro do Governo Dr. António Costa e Silva [gestor e consultor e autor da

proposta original para o Plano de Recuperação e Resiliência, que substituiu recentemente Siza Vieira na pasta da Economia ], que a CIP
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contactou pessoalmente”, descrevem. Um dia antes, a comunidade já se tinha reunido com Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto,

“com vista a eventuais investimentos estratégicos em Portugal por parte dos já referidos judeus de origem portuguesa”. Para concluir, a CIP

enaltecia os méritos da lei que concedeu a possibilidade de nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas.

“Em apenas cinco anos, a lei teve como efeitos um maior prestígio internacional de Portugal, o crescimento e reorganização da comunidade

judaica portuguesa em geral, investimentos de milhares de milhões de euros dos sefarditas na economia nacional”, destacou. Na documentação

de suporte enviada pela comunidade está incluída uma outra carta da B'nai B'rith International também dirigida à directora da CRC, assinada por

Charles O. Kaufman, presidente desta organização que está representada na ONU através do Conselho de Coordenação de Organizações

Judaicas.

Dívida com Abramovich “Quero que saiba que estamos em dívida com Roman Abramovich, Michael Kadoorie e Jacob Safra como benfeitores para

a nossa comunidade em Portugal [a B'nei B'rith Portugal, presidida por Gabriela Cantergi, membro da direcção da CIP]. São membros da B'nai

B'rith International, a voz global para o povo judeu desde 1843, e cidadãos portugueses repatriados”, refere Charles O. Kaufman: “Eles estão a

colocar a sua fé em Deus e em Portugal para cultivar uma renovação da grandeza e glória mais ampla do país. Em Portugal ensinarão aos jovens

líderes os valores universais do serviço e da cidadania ao lidar com os desafios de um mundo moderno e complexo.”

Antes de apelar à conservadora Maria de Lurdes Morgado para se associar a este “empreendimento”, Kaufman faz um enquadramento humanista

da lei dos sefarditas. “Os líderes portugueses, incluindo os da Igreja, procuraram a redenção, na criação de um caminho legal – uma forma de

acolher de volta pessoas dispersas de ascendência portuguesa”, explica. “Para que a humanidade dê frutos e cresça como as árvores fortes, eles

[descendentes de sefarditas] devem ser acolhidos; devem ser nutridos”, sugere.

Urgência absoluta Perante tão poderosa argumentação, a directora do CRC responde ao e-mail da CIP no dia 8 de Fevereiro, garantindo que o

pedido de Abramovich “não demorará mais de dez meses” e informando que o tempo médio indicado pelo serviço para a tramitação de um

processo de nacionalidade (24 a 29 meses) pretende evitar apenas “os muitos pedidos de e-mail sobre o estado do processo ao fim de um ou dois

meses após a sua entrada”. E, sem qualquer justificação aos restantes elementos da CRC, determinou que o processo passava a ser “urgente”.

Celeridade na PJ, SEF e Justiça Tudo correu com grande celeridade a partir desse momento e até o pedido ter sido deferido pela anterior

secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, a 13 de Abril, passo decisivo para a concessão da nacionalidade, que veio a verificar-se no dia

30 de Abril, como foi revelado por uma investigação do PÚBLICO , em Dezembro do ano passado.

No dia 16 de Fevereiro, foi comunicado à advogada portuguesa que representou Abramovich a recepção do processo, solicitando-se logo de

seguida informações à PJ, SEF e Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ). Este é um procedimento legal que se estende a todos os

candidatos à obtenção da nacionalidade portuguesa: estas autoridades podem (ou devem) consultar outras entidades que considerem necessárias

em Portugal e no estrangeiro, assim como serviços e forças de segurança. Normalmente, esta é uma das fases mais demoradas do processo da

nacionalidade.

A PJ e o SEF têm 30 dias para responder, podendo o período prolongar-se até 60 dias, se houver motivo que o justifique. Na maioria dos casos

estes prazos são ultrapassados, como confirmaram ao PÚBLICO vários advogados que trabalham habitualmente com estes processos.

Não foi de todo o caso de Roman Abramovich. A PJ respondeu logo no dia 17 de Fevereiro (apenas um dia depois de a CRC confirmar a recepção

do pedido do oligarca russo), assegurando que, “após pesquisa na base de dados relativa a antecedentes policiais/criminais”, não foi encontrado

nada que pudesse inviabilizar o pedido de naturalização. Um pouco mais de tempo demorou o SEF, que costuma consultar também nestes casos

o SIS. A 25 de Março de 2021, José Luís Barão, director nacional adjunto do SEF, comunicou à CRC que nada constava que obstasse a

concessão da nacionalidade ao multimilionário.
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O PÚBLICO questionou as duas entidades sobre as diligências que foram feitas em relação ao processo de Abramovich, nomeadamente se foram

consultadas entidades externas para formularem os seus pareceres. Em resposta, o SEF remeteu o assunto para o IRN: “Quaisquer questões

sobre a tramitação e decisão processual de pedidos de naturalização devem ser suscitadas junto da entidade competente, o Instituto dos Registos

e Notariado.” Menos lacónica, mas igualmente pouco esclarecedora, foi a resposta da PJ.

“Informa-se que, no âmbito dos processos de atribuição da nacionalidade portuguesa, a actividade da Polícia Judiciária limita-se à prestação de

informações sobre a existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo envolvimento do requerente em actividades

relacionadas com a prática do terrorismo ou actividades, nos termos previstos nos art.º 24.º-C e 27.º n.º 5, 6 e 7, ambos do REGULAMENTO DA

NACIONALIDADE PORTUGUESA [sic], constante do DL 237/A/2006, de 14 de Dezembro”, informou a direcção nacional da polícia de

investigação tutelada pelo Ministério da Justiça.

Suíça recusa residência

Um caminho bem diferente ao que foi seguido, por exemplo, pelas autoridades suíças, em Junho de 2017, quando recusaram um pedido de

residência a Abramovich declarando-o como “uma ameaça à segurança pública e um risco à reputação” do país que o viesse a acolher. No

relatório da polícia federal, na sequência de um pedido dos serviços de migração, é sublinhada a “suspeita de lavagem de dinheiro e supostos

contactos com organizações criminosas”, referindo-se ainda que os bens do empresário seriam “pelo menos parcialmente de origem ilegal”.

A decisão assumida por um país que tem a reputação de receber fortunas de estrangeiros, independentemente da origem da riqueza, reflectia

uma crescente cautela em muitos países europeus (e também nos Estados Unidos) em relação a capitais russos na posse de oligarcas com

estreita relação com o Presidente Vladimir Putin. As autoridades policiais e o Governo português também não tiveram em consideração a

denominada “Lista do Kremlin” , divulgada em 2018 pelo Departamento do Tesouro dos EUA, onde eram listados os oligarcas e políticos russos

com um papel significativo na economia do país e alegadamente ligados ao poder em Moscovo, onde estava incluído Abramovich.

Nem mesmo a posição do Reino Unido ao anunciar, também em 2018, que não iria renovar o visto de permanência no país do ainda dono do

clube de futebol Chelsea. A posição britânica surgiu na sequência do duplo envenenamento do ex-agente secreto russo Sergei Skripal e da sua

filha, em Salisbury, na Inglaterra.

Um crime atribuído ao Governo de Putin (que sempre o negou) e que afectou substancialmente as relações anglo-russas, já tensas após a

anexação da Península da Crimeia , em 2014. Já em 2011 e 2012, durante um julgamento, em Londres, que opôs Abramovich ao seu antigo

mentor, sócio e também oligarca russo Boris Berezovsky (que viria a ser encontrado morto em 2013 ), foram conhecidos alguns detalhes sobre a

forma como o agora português mais rico do mundo forjou a sua fortuna, nos conturbados tempos das privatizações da Rússia pós-comunista.

Apesar de a sentença ter sido favorável a Abramovich, o empresário admitiria perante o tribunal que recorrera a expedientes corruptos,

nomeadamente ao pagar 10 milhões de dólares (9,5 milhões de euros ao câmbio actual) a Berezovsky para este subornar um funcionário do

Kremlin.

A sua defesa garantiu que esta era a realidade dos negócios feitos na Rússia naquele período. A decisão do Reino Unido acabou por levar o

oligarca a antecipar-se e a solicitar a nacionalidade israelita , que lhe foi concedida em Maio de 2018, permitindo-lhe visitar o território britânico por

curtos períodos. No processo de naturalização em Portugal, Abramovich apresentou os passaportes e os registos criminais israelitas e russos,

mas não assumiu ter residido por mais de 90 dias (prazo a partir do qual qualquer requerente da nacionalidade tem de apresentar igualmente o

registo criminal) em qualquer outro país. O multimilionário não assume, assim, ter residido em Inglaterra, nomeadamente após se tornar

proprietário do Chelsea , em 2003.



 

 
IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 1 of 2 

 
 
  

Público   
18.04.2022  
P. 12  

59



 

 
IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 2 of 2 

 

Público   
18.04.2022  
P. 13  

60



Público
14.04.2022

61

Negócios safardanas

Francisco Teixeira

Opinião

A lei que veio permitir a aquisição da nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas não foi nem um acto simbólico, nem se

limitou a consagrar uma mera assunção de culpas, já que fixou uma reparação/compensação. E uma compensação valiosa

A assunção de culpas passadas por uma qualquer comunidade, nomeadamente um país, no presente, é uma questão que suscita justificadas

polémicas entre aqueles que acham um absurdo tais pedidos de desculpa por olharem para factos passados com os olhos do presente e aqueles

que acham, serem os pedidos de desculpa públicos, um dever inalienável das comunidades em geral.

  A escravatura ou o colonialismo são momentos da vida dos povos que, são naturalmente terrenos onde esta questão da culpa colectiva do

passado se tem colocado de forma mais evidente, sendo que no nosso país, tais períodos históricos são, institucionalmente e tradicionalmente,

minimizados no que concerne às vítimas ou aos povos colonizados.

  Pessoalmente, não tenho nada contra os pedidos de desculpas históricos em que, quem pede desculpas não são, inevitavelmente, as pessoas

que, num passado longínquo, praticaram os actos ou cometeram os crimes que as justificam. É um acto simbólico, um ritual, eventualmente,

patriótico que, não sendo, previsivelmente, catártico, poderá contribuir para uma consciência colectiva/opinião pública menos poluída...

  Sucede que a lei que veio permitir a aquisição da nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus que foram obrigados a sair do nosso

país, nos finais do século XV e inícios do século XVI, por se recusarem a aceitar o baptismo católico, não foi nem um acto simbólico, nem se

limitou a consagrar uma mera assunção de culpas comunitárias passadas, já que fixou uma reparação/compensação para os males causados aos

judeus sefarditas. E uma compensação valiosa: a possibilidade de os seus descendentes adquirirem a nacionalidade portuguesa, sendo que a

nacionalidade portuguesa é uma mercadoria com um elevado valor económico, graças à nossa pertença ao espaço europeu,

  Neste aspecto da assunção das culpas passadas, não podemos deixar de sublinhar o contraste desta generosa legislação com o ostracismo a

que foram votados os ex-comandos africano s na Guiné que combateram por uma pátria que consideravam ser sua e que, depois da

independência, foram totalmente abandonados por essa mesma pátria. Infelizmente, não têm senadores a patrocinar a sua causa, apesar da

indiscutível justiça histórica que seria essa reparação.

  Entretanto essa lei sefardita que “surgia como um gesto de boa vontade e uma justa reparação histórica acabou por transformar-se num negócio

com enormes lucros para a Comunidade Israelita do Porto (CIP) e para elementos da sua direcção”, como afirma, o jornalista Paulo Curado num

excelente trabalho publicado no PÚBLICO no passado dia 11 de Fevereiro . Segundo Paulo Curado, “desde 2015, data da entrada em vigor das

alterações à Lei da Nacionalidade, até ao final do ano passado, a CIP e a Comunidade Israelita de Lisboa já certificaram 86.500 pedidos de

nacionalidade, tendo mais de 32 mil sido já concedidos pelo Ministério da Justiça e estando ainda por analisar algumas dezenas de milhares.

  Do total de pedidos, perto de 90% foram instruídos pela comunidade judaica do Porto (76,5 mil),” neles se incluindo o de Roman Abramovich, um

dos oligarcas ao serviço de Putin, que se tornou cidadão português em Abril de 2021 . Certo é que o rabino do Porto que certificou a ascendência

de Abramovich foi detido quando se preparava para viajar para Israel, tendo sido obrigado a entregar o passaporte, tendo-se apurado que

Abramovich lidera o conselho de administração da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, a quem tem feito vultuosas doações e que é

presidida pelo seu amigo rabino Alexander Boroda, que garantiu as suas ascendências sefarditas portuguesas.

  O mínimo que se pode dizer é que esta história “cheira mal por todos os lados”. Entretanto, o Governo já veio apertar a malha da lei obrigando,
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daqui para a frente, os candidatos à nacionalidade portuguesa a demonstrarem uma “ligação efectiva e duradoura com Portugal”. Parece que faz

sentido...

  Claro que haverá muitos casos em que foi justa a concessão da nacionalidade mas, tendo em conta, o caso de Abramovich, será que estamos

perante um negócio de safardanas? Tudo indica que sim. E será que viremos, algum dia, a saber como se processou esse negócio, quem lucrou

com a venda da nossa nacionalidade ao abrigo desta generosa lei? Tudo indica que não...
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Abramovich é membro e financiador da organização russa que o certificou como sefardita
português

Paulo Curado

Investigação Multimilionário lidera conselho de administração da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, presidida pelo amigo rabino

Alexander Boroda que garantiu as suas ascendências sefarditas portuguesas. Um documento fundamental para a sua naturalização como cidadão

português e da União Europeia.

Uma aparição pública de Roman Abramovich é invariavelmente alvo de atenção mediática em qualquer lugar do mundo e um almoço discreto no

aclamado restaurante kosher Basil Pizza & Wine Bar, em Brooklyn, Nova Iorque, a 6 de Maio de 2013, não escapou a um blogue de informação

local . O dono do Chelsea estava acompanhado pelo amigo Alexander Boroda, o rabino que sete anos depois atestou as suas origens sefarditas,

fundamentais para a sua naturalização como português em 2021

  “Esta certificação é baseada no meu conhecimento de testemunhos de Roman Abramovich e de uma entrevista pessoal que realizei”, esclareceu

Alexander Boroda no curto texto do certificado emitido pela Federação das Comunidades Judaicas da Rússia (FCJR), a mais poderosa

organização judaica do país, que preside desde 2008. O documento foi divulgado em vários sites nos últimos dias.

  “Confirmo que Roman Abramovich preserva os rituais sefarditas, estilo de vida, tradições e costumes alimentares”, concluiu, garantindo que o

oligarca é “descendente de judeus sefarditas”; “preserva o sentimento de ligação a Portugal”, é “membro da comunidade sefardita”; “é

descendente de portugueses” e, por tudo isso, “é um judeu sefardita português”.

  Os laços que unem Abramovich a Boroda são estreitos e passam pela própria FCJR, onde o empresário lidera o conselho de administração. Ou

seja, Abramovich é um elemento fulcral da gestão financeira do organismo que o certificou como descendente de sefarditas portugueses.

  Reconhecido pelas avultadas doações que tem feito nas últimas duas décadas às comunidades judaicas espalhadas por toda a Rússia, que

integravam ou passaram a integrar a FCJR, o empresário viu reconhecida oficialmente a sua generosidade no final de Abril de 2018, na

apresentação do programa do 20.º aniversário desta federação judaica russa.

  “Muito do trabalho que realizamos foi possível graças ao Sr. Abramovich e estamos profundamente gratos pelo seu apoio continuado (…) Temos

mais de 160 comunidades em toda a Rússia e Roman apoia-as a todas”, congratulou-se Alexander Boroda, citado pelo jornal The Jerusalem Post

  À homenagem a Abramovich juntou-se outro amigo seu de longa data: Berel Lazar, o rabino-chefe da Rússia e um dos conselheiros pessoais do

Presidente Vladimir Putin, conhecido precisamente como “rabino de Putin”. “Temos experimentado um forte reaparecimento de comunidades

judaicas na Rússia ao longo destes últimos 20 anos, e muito disso foi possível graças a contribuições generosas como a do Sr. Abramovich”,

sublinhou Lazar.

  As doações do empresário não se ficaram pelas comunidades judaicas russas. Nas últimas duas décadas, estima-se que tenha distribuído

aproximadamente 500 milhões de euros para instituições judaicas espalhadas pelo mundo, com especial destaque para a Rússia e Israel — que

lhe concedeu a nacionalidade em Maio de 2018 — , mas também EUA, Reino Unido, Lituânia e Portugal.

  Esta veia filantrópica de Abramovich teve início em 1999, segundo uma investigação publicada em Abril de 2017 pelo Politico Magazine . A

motivação não terá sido particularmente religiosa, mas integrada na estratégia de consolidação de poder de Boris Ieltsin e de Putin, outro amigo

pessoal de Abramovich, que assumiria a presidência da Rússia em Maio de 2000. O objectivo, segundo a publicação norte-americana, passava
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por criar uma estrutura judaica leal ao poder, em substituição da já existente.

  “Rei dos diamantes”

  Para tal, Ieltsin e Putin serviram-se dos oligarcas Roman Abramovich e Lev Leviev, dono da LLD Diamonds USA, o maior fabricante de

diamantes privado do mundo, que lhe rendeu a alcunha de “Rei dos diamantes”. Ambos foram os impulsionadores e principais patronos da então

recém-criada FCJR, uma organização que reunia várias associações criadas pelo movimento Chabad-Lubavitch, um ramo do Hassidismo judaico

(movimento de revivalismo espiritual ortodoxo, que surgiu no século XVIII na Europa Oriental).

  Os inúmeros financiamentos de Abramovich ao movimento Chabad russo e mundial (com sede em Nova Iorque) serviram, nomeadamente, para

a construção do Museu e Centro de Tolerância Judaico, em Moscovo. Um projecto idealizado por Alexander Boroda e Berel Lazar, que custou 50

milhões de dólares (46 milhões de euros) e foi inaugurado a 8 de Novembro de 2012 na presença de Serguei Lavrov, ministro russo dos Negócios

Estrangeiros e do então Presidente israelita Shimon Peres.

  O espaço onde o centro está situado foi oferecido pelas autoridades russas e o próprio presidente Putin doou à obra um mês do seu salário,

enquanto o Serviço Federal de Segurança (antigo KGB) forneceu documentos relevantes dos seus arquivos para o acervo do museu.

  Bem mais polémico tem sido o financiamento de Abramovich à organização israelita de direita Elad. De acordo com documentos revelados por

uma investigação do serviço árabe da BBC, em 2020, quatro empresas controladas pelo empresário russo nas Ilhas Virgens britânicas doaram

102 milhões de dólares (93 milhões de euros) ao controverso grupo que apoia colonatos israelitas e que é acusado de deslocar famílias

palestinianas das suas casas em Jerusalém Oriental, ocupada por Israel.

  A análise de documentos bancários — conhecidos como FinCEN Files, divulgados pelo site americano BuzzFeed News e partilhados com o

Consórcio de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla inglesa) e com a BBC — confirmou que Abramovich é o maior doador individual do Elad.

  Roman Abramovich é ainda membro honorário de várias organizações judaicas portuguesas, como a Chabad Portugal e a B'nai B'rith

International Portugal (uma das organizações judaicas mais influentes a nível mundial, sediada em Washington) e financiou a restauração do

cemitério da antiga comunidade portuguesa em Altona, um bairro da cidade alemã de Hamburgo.

  A filantropia de Abramovich ajuda a explicar a iniciativa de várias instituições israelitas que enviaram uma carta conjunta ao embaixador dos EUA

em Israel, Tom Nides, para travar sanções ao oligarca. O fundamento era a “sua contribuição para o povo judeu”, como foi referido recentemente

numa reportagem emitida pelo Canal 12 israelita.
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Os descendentes dos judeus sefarditas merecem melhor

José Ruah

Opinião

De uma assentada, o novo regulamento da nacionalidade, um decreto, revoga duas leis da Assembleia da República, o que além de ser

politicamente inadmissível, é manifestamente ilegal. E, como se não bastasse, enceta uma acção de revisionismo da História.

O novo Regulamento da Nacionalidade Portuguesa (NRNP – DL 26/2022, de 18 de Março) é um fato à medida para resolver uma questão política,

nascida e criada com a notícia da concessão da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich. Esse processo – sobre o qual a Comunidade

Israelita de Lisboa nada conhece, para além das notícias publicadas – desencadeou múltiplas reacções (umas racionais, outras nem tanto), bem

como uma miríade de notícias e reportagens que, creio, influenciaram decisivamente o sentido do legislador. Explicitando: o NRNP, apesar de

dever ter sido publicado em meados de Fevereiro de 2021 e de apenas o ter sido em meados de Março de 2022, mais de um ano depois da data

prevista, é uma legislação que “sai a quente”, fortemente condicionada pelo mediatismo e reacções sobre um caso concreto e que dificulta (ou

impede, mesmo), a obtenção daqui para a frente da nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas. O que, obviamente, deve merecer

reflexão e acção.

  Em vez de se focar, apenas, na melhoria de processos e de procedimentos que garantissem mais transparência, escrutínio e agilidade

processual na emissão de certificados (era esse o sentido do NRNP), o legislador antes optou por inserir normas desproporcionais e desajustadas

. Ora, desperdiçou-se uma excelente oportunidade para legislar bem, com sentido, critério, objectividade e racionalidade, e deixou-se que um

caso, que deve ser averiguado pelas autoridades, moldasse a legislação de tal forma que, na prática, se revoga por Decreto-Lei (NRNP), não

apenas uma, mas duas Leis da Assembleia da República: por um lado, a Lei Orgânica n.º1/2013, aprovada por unanimidade, que introduziu a

possibilidade de o Governo poder “conceder a nacionalidade por naturalização (…) aos descendentes de judeus sefarditas portugueses”, assim

como a Lei da Nacionalidade que entrou em vigor a 10 de Novembro de 2020.

  O NRNP, embora caminhando no sentido da uniformização de processos, introduz aos requerentes duas obrigações: a primeira (DL 26/2022,

art.º 24-A, n.º 3, d ), a apresentação de uma certidão “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”; a segunda

(alínea seguinte do mesmo artigo), comprovativos de “deslocações regulares ao longo da vida do requerente a Portugal”. Na prática, impede-se

que o critério objectivo da descendência (que é o que está nas leis da AR) seja condição para a obtenção da nacionalidade, introduzindo-se por

decreto requisitos extemporâneos que nada têm a ver com as origens sefarditas dos requerentes.

  O NRNP, de uma assentada, revoga duas leis da AR, o que além de ser politicamente inadmissível, é manifestamente ilegal, e como se não

bastasse enceta uma acção de revisionismo da História (casos que se vão repetindo pelo Mundo com relação a teses negacionistas) ao contrariar

séculos de investigação que concluíram que os judeus sefarditas não tinham em geral propriedades e as poucas que tinham foram confiscadas. O

NRNP vem rever a história e afirmar que afinal essas propriedades existiam e que podem ser herdadas.

  A Comunidade Israelita de Lisboa, como é evidente, não assistirá impavidamente a este atropelo legal, político e procedimental. Bater-se-á pela

rectificação destes erros, que não são dignos da nossa democracia e do nosso Estado de Direito. O NRNP criou um problema maior do que

aquele que pretendeu resolver. Sim, era preciso melhorar o regulamento. Sim, era preciso mais transparência, mais previsibilidade, mais agilidade,

mais coerência, critérios mais evidentes e uniformes. Isso mesmo o dissemos na AR em Junho de 2020 no âmbito do Grupo de Trabalho que se

encontrava a rever a Lei da Nacionalidade , isso mesmo o dissemos publicamente noutras ocasiões e isso mesmo o dissemos, por escrito, em

interacções posteriores, já em 2021, com o Ministério da Justiça, e isso vem plasmado no NRNP, mas acompanhado de critérios que distorcem a

reparação histórica.
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  A polémica, compreensível, que estalou por causa de um processo específico, trouxe a público, ao que parece, um conjunto de dúvidas

respeitantes a um conjunto mais alargado de processos e de procedimentos. Averiguem-se e investiguem-se, pois, estes casos, e que deles se

tirem todas as consequências, punindo-se todos os que, comprovadamente, tenham tido comportamentos à margem da Lei. Mas a dignidade do

Estado preserva-se enfrentando as questões de frente, e não através de expedientes. A dignidade do Estado manifesta-se no respeito político-

institucional. A dignidade do Estado exerce-se através de leis decentes, geradas na prossecução do interesse comum e nunca contra nada nem

contra ninguém. A dignidade do Estado, neste caso e com a publicação do NRNP, não esteve à altura das circunstâncias. Em breve, um novo

Parlamento e um novo Governo tomarão posse. Pediremos audiências a estes dois órgãos de soberania, porque privilegiamos – como sempre – a

via do diálogo construtivo e colaborativo. O NRNP, como está, não pode ficar. A bem da dignidade do Estado.



 

IM. | Copyright licensed by Visapress | P. 1 of 1 

 

Público   
29.03.2022  
P.08  

69



Público
28.03.2022

70

O esclarecimento que falta sobre a “lei dos sefarditas”

Manuel Carvalho

Editorial

A Assembleia e o anterior Governo não viram ou não quiseram ver esse monstro. Têm culpa neste cartório. Fosse por conivência, por

incompetência ou por cegueira.

Constança Urbano de Sousa decidiu falar sobre o chumbo às alterações que, como deputada do PS, propusera à Lei da Nacionalidade em 2020.

O que disse torna o silêncio sobre a atribuição da nacionalidade a judeus sefarditas ainda mais insustentável: as investigações do PÚBLICO sobre

o escandaloso negócio da nacionalidade portuguesa ganham outro significado; a pretexto de uma legítima e meritória reparação da memória

histórica, criou-se um monstro para alimentar escritórios de advogados e milionários desejosos de ter as portas abertas da União Europeia; sob a

capa de bons propósitos, transformou-se a nacionalidade portuguesa numa simples mercadoria.

  Que a lei tenha sido aprovada em 2013 sem o mínimo de exigências de verificação e controlo, compreende-se. O que não se compreende é que

em 2020, quando estava à vista de todos a escandalosa mercantilização da nacionalidade e quando se tinha percebido que a Espanha

suspendera o processo, ninguém tenha mexido uma palha para corrigir as fragilidades da lei. Constança Urbano de Sousa ficou praticamente

sozinha nessa defesa . Pior: foi atacada por “muitas pessoas que se estavam a sentir afectadas do ponto de vista pessoal, mas também

patrimonial”.

  Se hoje todos consideram fundamental mexer na lei é apenas porque as investigações do PÚBLICO, o inquérito do Ministério Público, que já

levou a detenções, e o espantoso processo da nacionalidade de Roman Abramovich expuseram o que estava em causa. Mas se é saudável

constatar que os erros foram cometidos e vão ser corrigidos, é igualmente obrigatório que a Assembleia da República averigúe o que correu mal.

  Afinal, uma lei aprovada em sua sede acabaria por se revelar num alfobre de negociatas e numa fraude de dimensões incalculáveis. A

Assembleia e o anterior Governo não viram ou não quiseram ver esse monstro. Têm culpa neste cartório. Fosse por conivência, por incompetência

ou por cegueira, permitiram que advogados em Lisboa, no Porto ou em Telavive continuassem a vender passaportes a quem os pudesse pagar.

Ora, um passaporte não é um bem transaccionável: é um direito de pertença, uma ligação afectiva e cultural que se herda ou se conquista, que

não se compra.

  Nesta indispensável necessidade de escrutínio e transparência, é importante saber o papel que figuras gradas do PS tiveram na desvalorização

dos problemas da lei. A apologia de Manuel Alegre a que tudo ficasse igual pode justificar-se pelo idealismo. Já Maria de Belém Roseira tem neste

caso ligações e interesses familiares que a deixam numa posição desconfortável. Deve-se esclarecer também o combate que esse cavaleiro do

legado heróico da portugalidade, Ribeiro e Castro, moveu contra as alterações da lei. Será por se ter sentido “afectado do ponto de vista

patrimonial”, na sua condição de advogado?
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Manuel Alegre rejeita ter feito pressões sobre Lei da Nacionalidade dos descendentes dos
sefarditas

Sofia Rodrigues

Histórico socialista responde a acusação de Constança Urbano de Sousa e defende que “o espírito da lei está certo”.

O histórico socialista Manuel Alegre rejeita ter feito pressões para que a lei da nacionalidade dos descendentes dos judeus sefarditas não fosse

alterada. A acusação foi lançada pela deputada do PS Constança Urbano de Sousa em entrevista ao PÚBLICO.

  “Não fiz pressão nenhuma. Tanto eu como os meus colegas [Maria de Belém, Vera Jardim e Alberto Martins] exprimimos uma opinião em artigo

assinado pelos quatro. Isso não é uma pressão”, afirma Manuel Alegre, defendendo que se trata de uma “lei de reparação histórica apoiada pelos

Presidentes da República Mário Soares e Jorge Sampaio”.

  Em 2020, enquanto deputada e vice-presidente da bancada do PS, Constança Urbano de Sousa tentou alterar a lei da nacionalidade dos

descendentes de judeus sefarditas, mas assume que teve de desistir face à “onda de contestação”, acusando “alguns dos chamados senadores

do PS — Maria de Belém [autora da Lei da Nacionalidade de 2013], Vera Jardim, Manuel Alegre e Alberto Martins” — de terem movido “mundos e

fundos para evitar qualquer alteração” à lei.

  Em declarações ao PÚBLICO, Manuel Alegre responde directamente: “Não movemos mundos e fundos, apenas expusemos a nossa opinião

publicamente”. O antigo deputado faz a distinção entre a lei e as suspeitas de irregularidades na atribuição da nacionalidade a descendentes de

judeus sefarditas na Comunidade Judaica do Porto.

  “O facto de ter havido abusos e uma má aplicação no Norte não invalida a lei”, afirma, defendendo que a recente regulamentação decretada pelo

Governo “muda a natureza da lei” e que isso “só poderia ser feito pela Assembleia da República” por ter uma natureza orgânica.

  Manuel Alegre sublinha que “o espírito da lei está certo” e que visa “reparar uma tremenda injustiça da expulsão de judeus e os crimes que sobre

eles foram cometidos em Portugal”. No caso de se fazer outra lei, “está a desvirtuar-se a posição inicial de dois Presidentes da República”, remata.

  Depois de buscas e da detenção do rabino Daniel Litvak (responsável último pela atribuição da nacionalidade portuguesa ao oligarca russo

Roman Abramovich), a Comunidade Judaica do Porto decidiu terminar a sua actividade de certificação de descendentes de judeus sefarditas para

processos de obtenção da nacionalidade portuguesa. Um segundo arguido na investigação judicial é Francisco de Almeida Garrett, advogado e

membro da direcção da Comunidade Israelita do Porto, e sobrinho da ex-ministra Maria de Belém Roseira, autora da proposta inicial da lei em

2013.
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Bastava comprar um imóvel para obter nacionalidade portuguesa?

Helena Pereira

Francisco Louçã aplaudiu mudanças recentes à lei da nacionalidade, criticando o facto de no passado essa lei ter permitido obter a cidadania em

troca de compra de imóveis de luxo

A frase

Há uma nova legislação, um novo decreto-lei para tornar mais cuidadoso o processo de selecção das candidaturas à nacionalidade portuguesa.

Parece-me muito razoável. Uma versão anterior ia no sentido contrário: bastava comprar um imóvel e já era possível. Francisco Louçã, no dia 18

de Março, na SICN

O contexto

O ex-coordenador do BE comentava a detenção do rabino David Litvak que interveio no processo de certificação de nacionalidade portuguesa ao

oligarca russo Roman Abramovich, ao abrigo da lei da nacionalidade revista em 2015 que estabeleceu a possibilidade de atribuição de

nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal a partir do século XV

Os factos

A lei foi, de facto, alterada pelo Governo, neste mês de Março, na sequência da polémica desta detenção do rabino Litvak, apertando os critérios

de concessão de nacionalidade portuguesa. Mas em nenhum momento a lei da nacionalidade permitiu alguma vez que esta fosse atribuída a

quem comprasse um imóvel qualquer que fosse o seu valor. O que existe é outra legislação, a chamada lei dos “vistos gold", que concede uma

autorização de residência a quem compre bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros. Este programa cumpriu em Outubro nove anos,

mês em que ultrapassou os 6000 milhões de euros captados.

Em resumo

Francisco Louçã confundiu duas legislações e, por isso, afirmação é falsa.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/03d2196e-5ae8-42db-b24b-234e72a29ae9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3


Público
21.03.2022

76

Sindicato dos Registos e Notariado quer ser assistente no caso Abramovich

O Instituto de Registos e Notariado já abriu um “procedimento disciplinar” interno por causa da atribuição da nacionalidade portuguesa ao

milionário russo, sem nunca dizer quantos funcionários poderiam estar envolvidos.

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado anunciou esta segunda-feira que vai constituir-se assistente no processo relacionado

com a atribuição de nacionalidade a Roman Abramovich e que vai pedir audiências urgentes ao primeiro-ministro e ao Presidente da República.

  “Queria anunciar-vos que atendendo ao melindre da questão, o Sindicato [dos Trabalhadores dos Registos e Notariado] vai-se constituir

assistente no processo [relacionado com o pedido de nacionalidade portuguesa do empresário russo Roman Abramovich que se renaturalizou

descendente de judeus sefarditas], anunciou esta segunda-feira, em conferência de imprensa no Porto, o presidente do Sindicato dos

Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN), Arménio Maximino.

  Arménio Maximino disse também que o sindicato vai pedir ao “primeiro-ministro e ao Presidente da República uma audiência com carácter de

urgência”.

  A 12 de Março o líder religioso da Comunidade Judaica do Porto (CJP), o rabino Daniel Litvak, foi detido pela Polícia Judiciária por alegadas

ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade para judeus sefarditas, designadamente ao multimilionário russo Roman Abramovich.

  O rabino ficou a aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência e ficou de entregar o passaporte, ficando

proibido de sair do país.

  Em causa estarão alegadas irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus

sefarditas, que se encontram em investigação.

  Mais tarde, a 15 deste mês, o Instituto de Registos e Notariado (IRN) informou que o inquérito à atribuição de nacionalidade portuguesa ao

oligarca russo Roman Abramovich resultou num “procedimento disciplinar”, sem especificar quantos funcionários são visados.

  Em Janeiro, a presidente do IRN, Filomena Rosa, disse 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 se veio a confirmar.
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Decreto “aperta” lei da nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas

O decreto-lei estipula agora, em várias alíneas do artigo 24.º, as condições em que a nacionalidade pode ser concedida, como uma certidão que

comprove “deslocações regulares ao longo da vida”, quando “tais factos demonstrem uma ligação efectiva e duradoura a Portugal”.

Os candidatos à nacionalidade portuguesa por descendência de judeus sefarditas terão de provar a ligação a Portugal , incluindo “deslocações

regulares”, segundo um decreto publicado esta sexta-feira em Diário da República que altera o regulamento da Lei da Nacionalidade.

  O decreto estipula que pode ser concedida nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XVI,

desde que demonstrem “uma tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objectivos

comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência directa ou colateral”.

  Estas eram disposições já previstas na lei de 2020 e o decreto-lei estipula agora, em várias alíneas do artigo 24.º, as condições em que a

nacionalidade pode ser concedida, como uma certidão que comprove “deslocações regulares ao longo da vida”, quando “tais factos demonstrem

uma ligação efectiva e duradoura a Portugal”.

  É ainda pedido um documento da titularidade, “transmitida ‘ mortis causa ', de direitos reais sobre imóveis” em Portugal, e de “outros direitos

pessoais de gozo de participação sociais em sociedades comerciais ou cooperativas”.

  A “descendência directa ou relação familiar” de um judeu sefardita terá de ser provada por “documento autenticado, emitido por comunidade

judaica com tradição a que o interessado pertença” para atestar, “de modo fundamentado” que o candidato usa “expressões em português em ritos

judaicos ou, como língua falada por si no seio dessa comunidade, do ladino”, língua falada pelas comunidades sefarditas da Península Ibérica.

  Alguns destes requisitos foram discutidos durante o debate da lei, em 2020, mas as propostas, do PS, foram retiradas após grande contestação

dos partidos à direita e de dirigentes históricos socialistas. A regulamentação acabou por ser remetida para o Governo, o que acontece agora, dois

anos depois.

  Outro dos requisitos exigidos é não terem sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, em pena de prisão igual ou superior a três

anos, por crime punível segundo a lei portuguesa.

  O documento publicado em Diário da República regulamenta as alterações introduzidas à Lei da Nacionalidade , nomeadamente no que respeita

à atribuição da nacionalidade originária a nascidos em território português, filhos de estrangeiros, à aquisição da nacionalidade por adopção, à

aquisição da nacionalidade por naturalização, à alteração do regime de oposição à aquisição da nacionalidade e aos novos regimes de nulidade e

consolidação da nacionalidade.

  Introduz ainda “algumas melhorias na tramitação dos procedimentos de nacionalidade”, prevendo um regime de tramitação electrónica mais

abrangente, agilizando alguns aspectos dessa tramitação, como a dispensa da tradução de documentos em determinadas situações.

  No que respeita à tramitação electrónica dos procedimentos de nacionalidade – refere o texto -, “prevê-se que advogados e solicitadores

pratiquem os actos em causa obrigatoriamente por via electrónica e sejam notificados por essa mesma via, sendo facultativo para os requerentes

não representados por estes profissionais o recurso à via electrónica.

  Também as comunicações entre a Conservatória dos Registos Centrais e outros serviços ou entidades passam a efectuar-se, sempre que

possível, por via electrónica, acrescenta.
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  As novas regras, que vão entrar em vigor brevemente, impediriam a nacionalidade ao oligarca russo Roman Abramovich , mas não terão efeitos

retroactivos.
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Ministra diz que o Instituto dos Registos e Notariado não tem poder para questionar certificados
de sefarditas

Ministra da Justiça refere que ao IRN pouco mais cabia do que validar a informação recebida, sem capacidade de questionar. “Neste momento, o

IRN, basicamente, o que faz ao abrigo desta lei é receber os certificados e não tem, de facto, forma de os pôr em causa, de os questionar.”

A ministra da Justiça afirmou nesta quarta-feira 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.

  Em declarações aos jornalistas no final da cerimónia de tomada de posse de 101 novos inspectores da Polícia Judiciária (PJ), que decorreu na

sede daquela polícia, em Lisboa, 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”.

  “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.

  Sobre a participação do Instituto de Registos e Notariado (IRN) no processo de certificação de nacionalidade e a conversão de um inquérito -

aberto em Janeiro e concluído em Fevereiro, como previsto, disse Van Dunem - em processo disciplinar , a ministra não quis adiantar quantos

funcionários são visados nem por que razões e disse que ao IRN pouco mais cabia do que validar a informação recebida, sem capacidade de

questionar.

  “Neste momento, o IRN, basicamente, o que faz ao abrigo desta lei é receber os certificados e não tem, de facto, forma de os pôr em causa, de

os questionar”, disse a ministra. Questionada sobre se isso não é uma falha no processo, a ministra respondeu ser “uma questão meramente

legislativa”.

  Lei não previa vínculo

  “A legislação que existia é que não previa que houvesse a obrigatoriedade de fazer a demonstração de qualquer outro vínculo, bastava o

certificado e a partir daquele momento o IRN tinha muita dificuldade em encontrar forma de questionar”, disse a ministra.

  Perante esse quadro, que Van Dunem reconheceu ser de “grande limitação ao nível da capacidade de decisão”, e questionada sobre o que

motiva a abertura de um processo disciplinar no IRN no âmbito deste processo, a ministra disse haver “outros aspectos que podem ser

ponderados”, nomeadamente os “timings” das decisões, admitindo como possível que houvesse processos aprovados de um dia para o outro.

  Questionada sobre eventuais alterações ao processo de certificação da nacionalidade, para além das novas exigências contidas no decreto-lei de

regulamentação da lei da nacionalidade, já promulgado pelo Presidente da República, Francisca Van Dunem remeteu para a próxima legislatura.

  “Nesta legislatura não, porque em boa verdade aquilo que está em causa não é o decreto-lei, é a lei e aí será o próximo Parlamento que se irá

pronunciar sobre isso”, disse.

  Recusou ainda qualquer revisão de processos já concluídos - nomeadamente os certificados emitidos pela Comunidade Israelita do Porto , sobre

a qual recaem as suspeitas criminais e que atestou a grande maioria dos casos - afirmando que “o Governo não fará isso enquanto não tiver um

fundamento para o fazer”.
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  A ministra da Justiça acrescentou que se no desfecho do processo-crime se comprovar “a falsidade intelectual” dos documentos apresentados

para certificação, ou seja, “uma desconformidade entre aquilo que está declarado e a realidade, então nessa altura, sim”, poderá haver uma

reavaliação de processos já concluídos.

  Sobre o processo de naturalização do multimilionário russo Roman Abramovich, insistiu que uma eventual retirada de nacionalidade não pode

decorrer directamente de sanções e que só a prova de falsidades no processo a pode originar.

  Francisca Van Dunem considerou ainda que o novo decreto-lei “melhora muito” a prevenção de falsidades e irregularidades, ao incluir exigências

de ligação a Portugal, seja por via de uma herança, por exemplo, ou por visitas regulares ao país que atestem uma efectiva ligação.

  O jornal PÚBLICO noticiou esta quarta-feira que o Governo aprovou em Conselho de Ministros um decreto-lei que reforça a regulamentação da

lei da Nacionalidade relativa aos descendentes de judeus sefarditas, obrigando-os a comprovarem uma real ligação a Portugal para poderem

adquirir a nacionalidade.

  Promulgada em 9 de Março por Marcelo Rebelo de Sousa, a Presidência da República só divulgou essa promulgação esta quarta-feira, após a

notícia do PÚBLICO ter sido publicada, contrariamente ao que costuma tradicionalmente fazer, com a divulgação no dia em que é feita a

promulgação.

  O Presidente da República justificou o atraso na divulgação da promulgação do decreto-lei do Governo que regula a Lei da Nacionalidade relativa

aos descendentes de judeus sefarditas por ter ido a “referenda ministerial e para publicação”.

  Detenção do líder religioso

  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 activa, 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 direcção 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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Inquérito à atribuição de nacionalidade a Abramovich resulta em processo disciplinar

Ministro dos Negócios Estrangeiros confirmou esta quarta-feira que novo regulamento vai passar a exigir uma ligação objectiva a Portugal aos

descendentes de judeus sefarditas, como noticiou o PÚBLICO. Presidência da República publica esta quarta-feira anúncio de promulgação com

data de dia 9.

O inquérito aberto pelo Instituto de Registos e Notariado (IRN) sobre a atribuição de nacionalidade portuguesa ao oligarca russo Roman

Abramovich resultou num “procedimento disciplinar”. A informação foi divulgada pela Lusa que acrescenta que o Ministério da Justiça, que tutela o

instituto, não especificou quantos funcionários são visados pelo processo.

  Este inquérito foi aberto depois do PÚBLICO ter noticiado em Dezembro passado que Abramovich tinha obtido nacionalidade portuguesa em Abril

do ano passado , após as suas ascendências sefarditas terem sido certificadas pela Comunidade Israelita do Porto, da qual o multimilionário tem

sido benfeitor.

  "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 esta terça-feira à Lusa o IRN, sem adiantar mais pormenores.

  Esta quarta-feira o PÚBLICO revelou que o decreto-lei que revê a regulamentação da Lei da Nacionalidade relativa aos descendentes de judeus

sefarditas, foi promulgado no passado dia 9 pelo Presidente da República , Marcelo Rebelo de Sousa. O diploma, que ainda não foi publicado, vai

passar a exigir uma ligação objectiva a Portugal por parte dos potenciais candidatos.

  Isso mesmo foi confirmado esta quarta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em declarações à SIC. “O decreto

introduz o requerimento de [os candidatos terem] uma ligação efectiva com Portugal”, explicou o ministro. O governante afirmou ainda que este

“mecanismo” pretende impedir que a lei seja “manipulada”.

  Quem também falou sobre esta alteração legislativa foi Marcelo Rebelo de Sousa, que até esta quarta-feira não tinha divulgado a promulgação

do diploma, como é habitual. Em declarações aos jornalistas na Bolsa de Turismo de Lisboa, o presidente justificou o atraso com a remessa para

“referenda ministerial e para publicação”. “Há sempre um certo tempo, daí só agora vir a ser divulgada”, afirmou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que se trata de um “diploma aprovado em Conselho de Ministros no final do ano passado, mas que depois

demorou a reelaborar e chegou a Belém em meados de Fevereiro”.

  Não havia Parlamento para votar a lei

  E acrescentou: “Teve que se apurar se não havia ali nenhum problema com a competência da Assembleia da República - e não havia

Assembleia da República para votar a lei - e chegou-se à conclusão de que não havia, que era possível ao Governo, mesmo sem a intervenção da

Assembleia, fazer aquela aplicação numa lei muito sensível, que no fundo se traduz em exigir requisitos de ligação efectiva a Portugal”.

  Curioso é que a 10 de Março o PÚBLICO já tinha questionado a Presidência da República sobre este diploma, não tendo obtido na altura

qualquer esclarecimento. A Lusa nota ainda que a 9 de Março, aquando da promulgação do decreto-lei em questão, Marcelo Rebelo de Sousa

tinha publicado apenas uma nota, com o título “Presidente da República promulga diploma do Governo”, onde se lia que tinha promulgado um

diploma do executivo relativo a “limites de tempo de voo, do campo de serviço e os requisitos do repouso do pessoal móvel da aviação civil”, sem

qualquer referência à promulgação do decreto-lei sobre a Lei da Nacionalidade.

  Esta quarta-feira, após a notícia divulgada pelo PÚBLICO, o título dessa nota foi alterado para “Presidente da República promulga dois diplomas
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do Governo”, acrescentando, em baixo do comunicado, a frase “o Presidente da República promulgou também o diploma do Governo que altera o

Regulamento da Nacionalidade Portuguesa”. A nota manteve a data de 9 de Março.

  A naturalização de Abramovich deu igualmente origem a uma investigação judicial que levou à detenção na quinta-feira passada 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 activa, falsificação de documento, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e

associação criminosa, indicaram a Polícia Judiciária e o Ministério Público num comunicado conjunto.

  A própria CJP adiantou que um dos membros da sua direcção está indiciado dos crimes de tráfico de influência, fraude fiscal, branqueamento e

falsificação de documentos. O PÚBLICO noticiou no passado sábado tratar-se do advogado portuense Francisco Almeida Garrett , sobrinho da ex-

ministra socialista Maria de Belém, uma das promotoras da legislação que permitiu aos descendentes de judeus sefarditas obter a nacionalidade

portuguesa.
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“Bastava um rabino dizer que frequenta a sinagoga e é sefardita. É o caso de Abramovich”

Mariana Oliveira

Médico Joshua Ruah que foi responsável pela Comunidade Judaica de Lisboa fala, numa entrevista ao Diário de Notícias a propósito do

lançamento da sua autobiografia, na forma como Lisboa e Porto fazem uma interpretação “completamente diferente” da lei que permite que judeus

que provem que descendem dos que foram expulsos de Portugal há mais de 500 anos consigam obter a nacionalidade portuguesa.

"Bastava como prova um rabino de uma sinagoga sefardita - até podia ser da Cochinchina - dizer que fulano de tal frequenta a nossa sinagoga e é

do rito sefardita e pouco mais. É o caso desse ‘futebolista', o Roman Abramovich .” É desta forma que o médico Joshua Ruah, que foi responsável

pela Comunidade Judaica de Lisboa, descreve, numa entrevista ao Diário de Notícias , a forma como os homólogos do Porto certificavam a origem

sefardita de judeus de modo a poderem obter a nacionalidade portuguesa, como aconteceu com o multimilionário russo que é dono do Chelsea.

O médico, que está a lançar uma autobiografia, associa a lei que permite aos judeus de origem sefardita obterem nacionalidade portuguesa a um

movimento que começou em 1996, ano em que fazia 500 anos o decreto de expulsão dos judeus de Portugal. “Quando se deu essa data, a

comunidade não a quis deixar passar em branco e resolvi falar com o Presidente [Jorge Sampaio]”, conta Ruah, que explica que tecnicamente

Sampaio era judeu porque era filho de mãe e avó judias, apesar de ser um ateu convicto. “Disse-lhe que não o queria encravar de forma pública,

mas os 500 anos deveriam ser assinalados e queríamos fazer essa referência e convidá-lo para presidir a uma comissão.

Ele disse que não, pelo menos sozinho, e então sugeriu que ia convidar o presidente do Estado de Israel. (...) Decidimos chamar à iniciativa

Memória e Reconciliação. Porque as coisas não se esquecem, mas podem reconciliar-se”, recorda o médico na entrevista ao Diário de Notícias

(DN), dada ainda antes da detenção do rabino da comunidade do Porto . Mais tarde, recorda que Mário Soares o contactou no âmbito de uma

presidência aberta dizendo que pretendia ir a Castelo de Vide, em Portalegre, fazer um discurso de perdão pela Inquisição e lhe pediu para fazer

um discurso introdutório.

A realidade é que a lei só foi aprovada anos mais tarde, em 2015, devido ao que o antigo responsável pela Comunidade Judaica de Lisboa diz ter

sido “uma iniciativa do PS e do CDS e com a qual a comunidade judaica nada teve a ver”. E acrescenta: “O que pensei existir era um conjunto de

movimentações políticas sem importância, só que a lei portuguesa, ao contrário da espanhola, não estabelecia prazos. Achei que o assunto teria

de ser tratado com pinças porque poderia haver movimentos contra e foi assim que o processo começou.”

O médico nota que, de seguida, “a direcção da Comunidade Judaica de Lisboa cai, devido a um movimento estranho e a dada altura aparece um

sujeito com pouca ligação a nós, com dupla nacionalidade portuguesa e israelita, que foi buscar colaborações de quem nunca aparecia e, ao fazer

uma oposição capaz, ganhou a direcção por três anos”. A determinada altura é dada à Comunidade Judaica do Porto a mesma autorização. “E

percebe-se como a lei foi escrita de forma dúbia, afinal o que diz é muito simples: as pessoas que demonstrem ter ascendência de judeus

expulsos de Portugal e que a possam provar documentalmente podem readquirir a sua nacionalidade”, explica, citado pelo DN. Na Comunidade

Judaica de Lisboa havia historiadores que faziam o estudo dos processos que entravam.

“Entretanto, houve umas questões entre a comunidade e o rabino que arranjaram, eu estive à cabeça dessa oposição, e acabámos por correr com

o rabino e a direcção”, relata. Nessa altura, chegou-se à conclusão que existia uma lista de espera para quem queria requerer a nacionalidade de

umas três mil pessoas. “Então, a direcção contratou mais historiadores de modo a pôr os processos em dia”, afirma o médico. No entanto, Joshua

Ruah assume que a interpretação da lei feita pela comunidade de Lisboa foi “ completamente diferente'' da do Porto .

Os números do Ministério da Justiça indiciam essa distinção, já que mostram que dos mais de 86 mil pedidos de nacionalidade ao abrigo desta

legislação que deram entrada entre 2015 e 2020 em Portugal, 89% foram instruídos com um certificado da comunidade do Porto e apenas 11%
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com um certificado da de Lisboa. Essa diferença levou a um corte de relações entre as duas comunidades, revela o médico. “A Comunidade

Judaica do Porto cortou relações com a de Lisboa pois queria que nós lêssemos o processo do russo e recusámos, porque a de Lisboa não tinha

como missão fazer censura. Eles tomaram a resposta como ostensiva”, explica. Evitando dizer que a Comunidade Judaica do Porto facilitou a

certificação da origem sefardita, o médico prefere dizer que “utilizou outros critérios”. “Na realidade, o que decorre disso é a Procuradoria-Geral da

República estar a investigar esse caso”, remata.
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Comunidade Israelita de Lisboa coloca processo de naturalização de dono da Altice à disposição
da PJ

Foi a Comunidade Israelita do Porto cuja actuação está a ser investigada a propósito do processo que levou à concessão da nacionalidade

portuguesa ao multimilionário russo Roman Abramovich que revelou o processo de naturalização do presidente da Altice também estaria em

investigação

A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) colocou esta segunda-feira 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 direcção 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 actuação 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. Recorde-se que os números do Ministério da Justiça mostram que dos

mais de 86 mil pedidos de nacionalidade ao abrigo desta legislação que deram entrada entre 2015 e 2020, 89% foram instruídos com um

certificado da Comunidade Israelita do Porto e apenas 11% com um certificado da Comunidade Israelita de Lisboa

  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 activa, 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 direcção 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 direcção da Comunidade Israelita do Porto critica a 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.

A Comunidade Judaica do Porto (CJP) decidiu terminar a sua actividade 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 direcção 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 direcção “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 co-responsáveis pela actividade

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 anti-semitismo.

  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 activa, falsificação de documento,

branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e associação criminosa, indicaram na sexta-feira a PJ e o MP num comunicado conjunto.

  Segundo a direcção 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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Francisco de Almeida Garrett constituído arguido pela PJ no caso dos certificados dos judeus
sefarditas

Paulo Curado

O advogado portuense, que é sobrinho da ex-ministra socialista Maria de Belém, é um dos membros da Comunidade Israelita do Porto que está

sob suspeita. Rabino Daniel Litvak foi solto ao início da madrugada deste sábado.

O rabino da Comunidade Israelita do Porto (CIP) detido pela Judiciária na última quinta-feira , quando se preparava para viajar para Israel,

suspeito de práticas ilegais na emissão de certificados de nacionalidade para judeus sefarditas, foi interrogado na noite desta sexta-feira e

libertado na madrugada deste sábado ficando a aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência e impedido de sair

do país. Entregou às autoridades o seu passaporte israelita e português.

  Mas há um segundo arguido na investigação em curso: Francisco de Almeida Garrett, advogado e membro da direcção da Comunidade Israelita

do Porto (CIP). Almeida Garrett é sobrinho de Maria de Belém Roseira , antiga ministra socialista e ex-candidata presidencial, que em 2013 propôs

a da Lei da Nacionalidade que veio a ser aprovada pelo Parlamento por unanimidade.

  Fonte da comunidade judaica do Porto avançou neste sábado que Daniel Litvak, depois de ter sido interrogado “durante duas horas”, viu serem-

lhe aplicadas as medidas de coacção de Termo de Identidade e Residência (TIR). Uma informação que foi confirmada pelo PÚBLICO.

  Litvak é representado por uma advogada da sociedade de advogados João Nabais & Associados. Trata-se de Sónia Carneiro , antiga directora-

executiva da Liga Portuguesa de Futebol.

  Em causa estarão alegadas irregularidades cometidas em processos de atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus

sefarditas, que se encontra em investigação. Tratam-se dos descendentes dos judeus originários da Península Ibérica expulsos de Portugal no

final do século XV.

  O mais mediático caso de atribuição de nacionalidade portuguesa é referente ao oligarca russo Roman Abramovich , até esta semana

proprietário do clube de futebol Chelsea (Reino Unido), que obteve a naturalização em Abril do ano passado ao abrigo do artigo 6.º n.º 7 da Lei da

Nacionalidade referente aos judeus sefarditas.

  A investigação policial está a ser conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) através da Unidade Nacional de

Combate à Corrupção (UNCC), que efectuou esta sexta-feira várias buscas a dirigentes da CIP, nomeadamente ao escritório e casa do advogado

de Francisco de Almeida Garrett, segundo apurou o PÚBLICO.

  A PGR abriu em 19 de Janeiro o inquérito sobre a atribuição da nacionalidade a Abramovich , obtida num prazo recorde de seis meses e meio. O

processo deu entrada na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa, e no Ministério da Justiça (que é quem tem o poder de conceder a

nacionalidade) a 16 de Outubro de 2020 e ficou concluído a 30 de Abril de 2021.

  A comunidade judaica portuense tem o advogado Francisco de Almeida Garrett como figura proeminente. É sobrinho da ex-deputada do PS,

Maria de Belém Roseira, proponente das alterações à Lei da Nacionalidade que em 2013 foram aprovadas por unanimidade no Parlamento . No

entanto, uma legislação que aparecia como uma justa reparação histórica acabou por se transformar num negócio com enormes lucros para a CIP

e para elementos da sua direcção.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/96d0149f-05ed-4fe7-8c57-4e3917ca9e69?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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  Entretanto a CIP reagiu em comunicado este sábado confirmando ter sido alvo de buscas policiais, após “denúncias anónimas” e garantiu que as

suspeitas vão ser “rebatidas documentadamente ponto a ponto”.

  “No dia de ontem membros da direcção 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 direcção devia saber)”, lê-se na nota enviada pela CIP à Lusa.
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Vários membros da direção da Comunidade Israelita do Porto alvo de buscas

As buscas, movidas devido à atribuição de nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich e Patrick Drahi, decorreram depois de “denúncias

anónimas”.

Vários membros da direcção da Comunidade Israelita do Porto foram alvo de buscas policiais esta sexta-feira após “denúncias anónimas” e um

deles foi indiciado por vários crimes, mas a direcção diz que vai rebater “documentadamente ponto a ponto”.

  O rabino do Porto, Daniel Litvak, foi detido pela Polícia Judiciária por alegadas ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade para

judeus sefarditas e, soube-se este sábado, ficou a aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência (TIR), para

apresentações periódicas às autoridades, bem como ficou proibido de sair do país, tendo entregado o passaporte.

  “No dia de ontem membros da direcção 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 denuncia 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 direcção devia saber)”, pode ler-se numa nota da direcção da CIP

enviada à Lusa.

  A mesma nota da direcção da CIP refere que as buscas ocorreram na sequência de “denúncias anónimas” e que tais denúncias vão ser

“rebatidas documentadamente ponto a ponto”.

  As buscas foram essencialmente movidas por “dois casos”. Um relacionado com o oligarca 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 direcção da CIP, na mesma nota.

  A direcção da CIP refere que esta sexta-feira entregou às autoridades “provas documentais de que a direcção 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 estava a ser alvo duma investigação do MP.
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Rabino do Porto que certificou nacionalidade de Abramovich fica com termo de indentidade e
residência

A detenção de Daniel Litvak ocorreu numa altura em que o Ministério Público está a investigar a atribuição da nacionalidade portuguesa a Roman

Abramovich.

O rabino do Porto detido pela Judiciária , por alegadas ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade para judeus sefarditas, fica a

aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência e tem que entregar o passaporte.

  Fonte da comunidade judaica do Porto avançou neste sábado à agência Lusa que o rabino do Porto, Daniel Litvak, depois de ter sido interrogado

“durante duas horas”, viu ser-lhe aplicada as medidas de coacção de Termo de Identidade e Residência (TIR), bem como a entrega de passaporte.

  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.

  Fonte judicial explicou à Lusa que as medidas de coacção aplicadas significam que Daniel Litvak vai ter que se apresentar periodicamente às

autoridades judiciais, ficando “com proibição de sair do país”, por lhe ter sido apreendido o passaporte.

  Um dos casos de atribuição de nacionalidade portuguesa relaciona-se com o oligarca russo Roman Abramovich , proprietário do clube de futebol

Chelsea (Reino Unido), que se tornou há cerca de um ano cidadão português ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas.

  Sobre o caso da certificação da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich, a mesma fonte da comunidade judaica acrescenta numa

comunicação escrita que o certificado data de “16 de Julho” e sublinha que direcção da comunidade judaica do Porto “só teve conhecimento a 10

de Agosto, como evidencia documentação que foi entregue às autoridades”.

  “Todos os processos de certificação são feitos pelo rabinato (líderes religiosos), e a direcção da comunidade [judaica do Porto] não tem

intervenção”, esclareceu a mesma fonte.

  A investigação policial, dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), em articulação com a PJ, visa ainda outros

elementos responsáveis pela emissão de documentos certificadores de nacionalidade naquela comunidade embora, até ao momento, o rabino

Daniel Litvak tenha sido o único detido no âmbito desta operação do DCIAP/PJ.

  A detenção ocorreu quando o líder da comunidade judaica do Porto se estava a preparar para viajar para Israel e numa altura em que o Ministério

Público (MP) está a investigar a atribuição da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich.

  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 estava a ser alvo duma investigação do MP.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/f9ec3732-16ca-4d11-85f7-f4bd554cc8d9?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Rabino da Comunidade Israelita do Porto detido pela Judiciária

Paulo Curado

Em actualização Responsável pela emissão de certificados de descendentes de judeus sefarditas, entre os quais o do russo Roman Abramovich,

preparava-se para viajar para Israel quando foi detido. Operação da Judiciária visa outros elementos da direcção da comunidade judaica

portuense.

Daniel Litvak, rabino da Comunidade Israelita do Porto (CIP), responsável último pela certificação como descendente sefardita que permitiu ao

oligarca russo Roman Abramovich obter a nacionalidade portuguesa, em Abril do ano passado, foi detido nesta quinta-feira no Porto pela Polícia

Judiciária quando se preparava para viajar para Israel, segundo o PÚBLICO apurou.

  As autoridades policiais estiveram nesta sexta-feira nas instalações da CIP para interrogarem outros membros da direcção do organismo, a quem

foram atribuídas competências para certificar os descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal no final do século XV.

  A operação da PJ decorre do inquérito aberto a 19 de Janeiro pela Procuradoria-Geral da República, que está nas mãos do Departamento

Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), na sequência de uma investigação divulgada a 18 de Dezembro pelo PÚBLICO , onde são

revelados alguns dos contornos do processo da atribuição de nacionalidade ao empresário pela CIP, da qual é um dos principais benfeitores.

  Em 2013, o Parlamento aprovou por unanimidade uma revisão à Lei da Nacionalidade (Lei Orgânica n.º 1/2013, de 29 de Julho) que estabelecia

a possibilidade de atribuição de nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal. Uma possibilidade que ficou

consagrada a 2 de Março de 2015, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 30-A/2015.

  Para obter a nacionalidade por via da naturalização, Abramovich viu as suas ascendências sefarditas serem comprovadas pela Comissão de

Certificação do Sefardismo da CIP. Uma certificação essencial para o processo, que deu entrada na Conservatória dos Registos Centrais, em

Lisboa, e no Ministério da Justiça (que é quem tem o poder de conceder a nacionalidade) a 16 de Outubro de 2020 e ficou concluído a 30 de Abril

último, num tempo recorde de seis meses e meio, de acordo com dados recolhidos na investigação do PÚBLICO.
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Magnata suíço diz que Abramovich quer vender o Chelsea

Hansjorg Wyss, de 86 anos, afirmou ao jornal helvético Blick que o milionário russo “está em pânico com toda esta situação da Rússia”.

A notícia não tem qualquer confirmação oficial, mas, segundo o magnata suíço Hansjorg Wyss, Roman Abramovich colocou à venda o Chelsea. O

helvético, de 86 anos, afirmou ao jornal Blick que o milionário russo teme ser alvo de sanções devido à guerra na Ucrânia e “está em pânico com

toda esta situação da Rússia”.

  Tendo apenas como fonte de informação as declarações de Hansjorg Wyss, a imprensa britânica destaca nesta quarta-feira a possível venda do

Chelsea por Abramovich, que, no passado sábado, anunciou que confiou a liderança do clube campeão da Europa e do Mundo aos

administradores da sua fundação de caridade.

  Em entrevista ao Blick, Wyss, que vive nos EUA e tem investimentos no ramo da indústria farmacêutica, afirmou que “Abramovich está a tentar

vender todas as suas propriedades em Inglaterra” e quer “também quer se livrar do Chelsea rapidamente”. “Actualmente, Abramovich está a pedir

demais. O Chelsea deve-lhe dois mil milhões de libras, mas não tem dinheiro.”

  Hansjorg Wyss não referiu qual o valor que Abramovich estará a pedir pela venda do Chelsea, mas, em 2019, Todd Boehly, antigo presidente da

Guggenheim Partners e co-proprietário da equipa de basebol Los Angeles Dodgers, terá oferecido ao russo cerca de 2.5 mil milhões de euros pelo

Chelsea.

  Abramovich tornou-se dono do clube londrino no Verão de 2003, e, desde que o russo se tornou proprietário do Chelsea, os “blues” conquistaram

um total de 17 troféus, com destaque para as duas Ligas dos Campeões, cinco campeonatos ingleses e duas Ligas Europa.
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Futebol: Magnata suíço diz que Abramovich quer vender o Chelseaps://t.co/FYiLajGhel
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Quem é Roman Abramovich, o russo que se sentou com os ucranianos?

Carla B. Ribeiro

Muito rico, próximo de Putin, mas com pouco interesse na escalada de um conflito e com raízes na Ucrânia. Roman Abramovich é um nome bem

conhecido cujo percurso, do qual pouco se sabe, gera mais perguntas que respostas.

À mesa das negociações entre a Ucrânia e a Rússia , um homem destacou-se esta segunda-feira: não é militar nem um político proeminente

(ainda que tenha feito carreira na política russa), não reside nem na Rússia nem na Ucrânia (a residência actual será em Telavive, Israel) e soma

nacionalidades. Além de possuir o passaporte russo, tem nacionalidade israelita, lituana e, espante-se, portuguesa , o que garantiu a Roman

Abramovich o acesso ao ambicionado passaporte europeu, que lhe permite movimentar-se com total liberdade entre os Estados-membros.

  Em Portugal, Abramovich naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita, em 2021, algo que levantou várias questões ,

uma vez que as origens de Abramovich estão envoltas numa névoa , que apenas a Wikipédia , com todas as suas limitações de credibilidade,

clarifica. O que se sabe que estará correcto: nasceu a 24 de Outubro de 1966, em Saratov, na ex-URSS, e perdeu ambos os pais quando ainda

não tinha completado 3 anos: a mãe morreu, com problemas numa segunda gravidez, quando Roman ainda não tinha 1 ano; o pai, cerca de ano e

meio depois, não resistiu aos ferimentos sofridos num acidente de uma obra que supervisionava. Nessa altura, Roman morava com a avó paterna

na inóspita República de Komi, no Norte da Rússia, mas acabaria por ser adoptado por um tio.

  No que diz respeito à sua árvore genealógica, escasseiam as provas, mas segundo informações não verificadas, a sua linhagem cruza-se com a

Ucrânia, de onde os seus avós maternos terão fugido quando começou a Segunda Guerra Mundial (a mãe de Roman tinha, então, apenas 3

anos). Do lado do pai, os avós, de origem judia, terão trocado a Bielorrússia pela Lituânia, mas a chegada dos soviéticos, em 1940, obrigou a

separação da família, enviada para a Sibéria por ter sido classificada de “anti-soviética, criminosa e socialmente perigosa”, como tantos outros. O

avô morreria dois anos depois.

  Sobre como os pais se conheceram ou como terão sido os seus primeiros anos de vida pouco se sabe. Apenas se tem a indicação de que

ingressou na faculdade, mas que desistiu de dois cursos, algo que não negou. Já o seu empreendedorismo não tinha limites: consta que o

primeiro dinheiro que faz a sério é com gasolina roubada que vendia a oficiais do Exército. Depois, percebe que pode fazer dinheiro a vender

artigos proibidos ou de difícil comercialização: patos de borracha, perfumes, desodorizantes… É com o mercado negro que começa a crescer,

sobretudo depois de se aventurar no fabrico de brinquedos de plástico ou de componentes de borracha para automóveis.

  De órfão a oligarca

  Assim, o pequeno órfão acabaria por se transformar num dos homens mais ricos do mundo (e chegou mesmo a ser classificado como o mais rico

da Rússia). Só que dos patos de borracha ao estatuto de multimilionário é difícil de perceber exactamente o que aconteceu. O que se sabe é que

chegou a ser acusado de roubar o Estado e passado algum tempo detido, em 1992. Um acordo, porém, acabou por arquivar o caso. É, aliás, por

esta altura, depois da queda do Muro de Berlim e com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que Abramovich teve a sua

oportunidade de enriquecer, vendendo commodities , matérias-primas essenciais de baixo nível de industrialização, como o petróleo, o trigo, o

ferro, cobre ou até café. Onde as foi arranjar? É aí que entra a suspeita de ter roubado ao Estado, mas, em 1992, o então Presidente russo Boris

Ieltsin terá talvez percebido que ganharia mais em ter Abramovich a jogar na mesma equipa.

  Após o fim do regime soviético, Abramovich, que era um comerciante, foi apresentado a Boris Ieltsin, o primeiro Presidente da Rússia após o

colapso da URSS, por Boris Berezovsky, outro oligarca que fez fortuna com a abertura do mercado russo e sob a bênção presidencial. Mas

voltemos a Abramovich e a Ieltsin: o primeiro foi um dos homens escolhidos para assumir antigas empresas estatais por uma ninharia; o segundo
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contou com o apoio financeiro de vários oligarcas que ajudou a crescer de forma a cimentar a sua difícil posição de ser o primeiro presidente de

uma Rússia que acabara de perder a sua posição central na geopolítica mundial.

  No caso de Abramovich, o nome está ligado à criação, desenvolvimento e alienação de mais de duas dezenas de empresas dos mais diferentes

ramos. E, em 1995, junta-se a Berezovsky e assume o controlo da Sibneft, ao abrigo de um programa estatal que promoveu as privatizações.

Paralelamente, há outro nome que começa a crescer na cena russa: Vladimir Putin, depois de ter assumido a direcção do Serviço Federal de

Segurança, sucede a Ieltsin, em 1999. E as mudanças não tardaram. Com Putin, o discurso nacionalista sobe de tom e as tensões internacionais

regressam com fulgor.

  Internamente, Putin divide opiniões quando ataca a Tchetchénia, acusando os separatistas de terrorismo e decreta que a indicação de

governadores nas várias regiões do país passa a ser decidida por si. E quem se lhe opõe não tem um final feliz: a jornalista Anna Politkovskaia,

que denunciou crimes de guerra na Tchetchénia, ou Alexander Litvinenko, que se especializou no combate ao crime organizado, por exemplo,

morreram em circunstâncias não esclarecidas, mas que levantaram várias suspeitas. A primeira foi morta no elevador do prédio que habitava em

Moscovo, com cinco tiros de pistola a 7 de Outubro de 2006; o segundo foi envenenado.

  Presidente da discórdia

  Com Putin no poder, entre os oligarcas reina um clima tenso. E, enquanto Abramovich fecha os olhos, Berezovsky critica abertamente o actual

Presidente Vladimir Putin , o que lhe valeu uma ordem de prisão (acabaria por conseguir o exílio no Reino Unido; dez anos depois, foi encontrado

morto, aos 67 anos — a investigação inicialmente concluiu que se tratara de um suicídio, mas em 2021 surgiram novas evidências que provaram o

homicídio. Antes, porém, levantou um pouco do véu sobre a relação do dono do Chelsea e Putin. Num livro, assinado por si e contestado pelo seu

antigo amigo e sócio , Berezovsky descreve que a proximidade entre Abramovich e Putin era tanta, que o primeiro chegou a oferecer um iate ao

Presidente russo como presente de aniversário. E, entre 2000 e 2008, assumiu o papel de governador da região árctica de Chukotka, no extremo

este do território russo, integrando assim o restrito grupo de confiança de Putin.

  Roman Abramovich ocupa actualmente o 142.º lugar da lista dos mais ricos da Forbes e, para além do Chelsea, tem participações no grupo

multinacional de aço Evraz e na produtora de metais Norilsk Nickel. Entre o património, destaca-se o segundo maior iate do mundo, o Eclipse,

jactos privados e personalizados, casas em todo o mundo, inclusive uma que vale mais de cem milhões de euros numa das áreas mais ricas de

Londres e o Château de la Croë, uma mansão na Côte d'Azur, com vista para o Mediterrâneo e história real: foi um retiro de Verão para o duque e

duquesa de Windsor . Abramovich dedica-se igualmente a investir em arte e a sua colecção é, assim como ele, multimilionária. Sobre a sua vida

pessoal, soma três casamentos e igual número de divórcios. Tem sete filhos.

  Hoje, Abramovich, que, no último sábado, cedeu a sua liderança à frente dos destinos do Chelsea aos administradores da sua fundação, integrou

uma conversa que deixou o mundo em suspenso. Da reunião não saiu uma solução, mas também nenhuma porta foi definitivamente fechada, já

que foi anunciada uma nova ronda de negociações . Resta saber se a presença de Roman Abramovich vai acalmar o discurso de Putin ou

incendiar ainda mais a fúria do Presidente russo, ao ver um parceiro sentado do outro lado da mesa.
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Guerra na Ucrânia: Quem é Roman Abramovich, o russo que se sentou com os
ucranianos?ps://t.co/MdJ62EY9HW

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/fc32ebce-4f67-4d64-b2a9-71d27b5ab7b4?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/fc32ebce-4f67-4d64-b2a9-71d27b5ab7b4?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Roman Abramovich convidado a ajudar nas negociações entre Ucrânia e Rússia

O russo, que é dono do Chelsea, foi convidado pelo lado ucraniano para ajudar nas negociações com o Kremlin.

Roman Abramovich, proprietário do clube de futebol londrino Chelsea FC, foi convidado pelo Governo ucraniano a ajudar nas negociações com o

Kremlin, tendo em vista uma solução pacífica para a guerra iniciada pela Federação Russa.

  Uma porta-voz do multimilionário russo – que anunciou recentemente a cedência da liderança e da gestão do dia-a-dia do Chelsea à fundação do

clube e que é há muito tempo apontado como alguém próximo de Vladimir Putin – confirmou que este “foi contactado pelo lado ucraniano para

ajudar a concretizar uma solução pacífica [para a guerra] e que, desde essa altura, tem estado a tentar ajudar”.

  “Tendo em conta aquilo que está em jogo, gostaríamos de pedir a vossa compreensão para o facto de não termos comentado nem a situação em

si, nem o seu envolvimento”, acrescentou a porta-voz, citada pela agência Reuters.

  Segundo o jornal israelita Jerusalem Post , Abramovich encontra-se mesmo na Bielorrússia, onde arrancaram nesta segunda-feira as primeiras

negociações entre representantes russos e ucranianos, para se tentar chegar a um cessar-fogo. Esta informação não foi, no entanto, confirmada

pelo porta-voz, nem por outros meios de comunicação social.

  O dono do Chelsea adquiriu nacionalidade portuguesa há pouco tempo , como judeu sefardita, ao abrigo da Lei da Nacionalidade.

  Antigo político, Abramovich fez uma enorme fortuna depois da desintegração da União Soviética, em 1991, tornando-se num dos empresários

mais ricos e influentes da Rússia, dentro e fora do país. Sob a presidência russa de Boris Yeltsin, Abramovich adquiriu participações na petrolífera

Sibneft, na empresa de alumínio Rusal e na companhia aérea Aeroloft, posições que vendeu mais tarde.

  Já sob a presidência de Vladimir Putin, serviu entre 2000 e 2008 como governador da região árctica de Chukotka, no extremo este do território

russo.

  Subscreva aqui os nossos alertas sobre a Guerra da Ucrânia e assine o PÚBLICO

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/bef4500e-e203-4783-87d8-6a8518889da6?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Roman Abramovich cede liderança do Chelsea

Proprietário dos campeões do mundo confiou os destinos do emblema londrino aos administradores da própria fundação de caridade.

O proprietário do Chelsea, o milionário russo Roman Abramovich, anunciou este sábado que confiou a liderança do clube campeão da Europa e

do Mundo aos administradores da sua fundação de caridade.

  "Sempre tomei decisões tendo em mente os melhores interesses do clube. Continuo comprometido com esses valores. É por isso que agora

confio aos curadores da Fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do Chelsea FC" , explicou Abramovich.

  Num curto comunicado publicado no site dos londrinos, Abramovich diz entender que “actualmente eles estão na melhor posição para cuidar dos

interesses do clube, jogadores, funcionários e adeptos”.

  "Durante os meus quase 20 anos de propriedade do Chelsea, sempre considerei o meu papel como responsável do clube, cujo trabalho é

garantir que sejamos tão bem-sucedidos quanto podemos ser hoje, bem como construir o futuro enquanto desempenhamos um papel positivo nas

nossas comunidades" , completou.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/bf9ad8d1-c869-4dd7-918c-3ac6369369ba?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Futebol: Roman Abramovich cede liderança do Chelseaps://t.co/R7ifG5AW6B

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/87c030b9-1b4a-43f8-b338-d2b4b8367453?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Lei da Nacionalidade: querem mesmo falar de números?

Comunidade judaica portuguesa cresceu em cerca de 57 mil pessoas, descendentes de judeus sefarditas, entre 2015 e 2021. Há cerca de outros

80 mil em lista de espera

Tem sido notícia uma série de números que envolvem a Lei da Nacionalidade e a crescente comunidade judaica em Portugal, uma comunidade de

sefarditas, descendentes de judeus expulsos do país há centenas de anos, naquela que hoje é tida como uma injustiça enorme, que tem vindo a

ser reparada, mesmo que com muito atraso.

  A meu ver, há números e factos bem mais interessantes para discutir. Desde logo, os números apontados há dias pelo Ministério da Justiça: a

comunidade judaica portuguesa cresceu em cerca de 57 mil pessoas, descendentes de judeus sefarditas, entre 2015 e 2021. Há cerca de outros

80 mil em lista de espera. Estes números são referentes a um conjunto de anos, o que, na verdade, se traduz em cerca de 10 mil pessoas por ano.

Colocando os números nesta perspetiva, estes não são assim tão elevados, tendo em conta sobretudo a quantidade de judeus sefarditas com

ligações a Portugal e que ainda não têm essa ligação legitimada.

  A motivação para a chegada dos judeus sefarditas não se prende com o investimento. Trata-se de algo muito maior do que isso. Há uma clara

ligação emocional a um país que sentem ser seu, como foi dos seus antepassados, mas há também uma ligação cultural e à comunidade onde se

inserem.

  O investimento e oportunidades financeiras acabam por ser resultados e, de facto, é inegável o contributo que esta comunidade já tem trazido

para a economia portuguesa. A comunidade tem assumido um papel de relevo em áreas como tecnologia, imobiliário, turismo e serviços e calcula-

se que o investimento nos últimos sete anos ande à volta de seis mil milhões de euros e tenha resultado na criação de 10 mil empregos.

  Muitas vezes, quando se associa dinheiro a uma comunidade judaica e se tentam lançar suspeitas, há uma motivação antissemita. Aliás, porque

há muitos outros casos relacionados, por exemplo, com “vistos gold ”, que não têm praticamente destaque. Portugal tem mostrado, do norte ao sul,

ser um país tolerante e respeitoso com aqueles que chegam com boas intenções. Espero que assim continue.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/1c2343ad-d04f-4ab4-9f52-52ed1f88f126?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Comunidade Israelita do Porto tem lucros milionários com nacionalidade portuguesa

Paulo Curado

Investigação

Advogado Francisco de Almeida Garrett é a figura proeminente da comunidade judaica portuense.

É sobrinho de Maria de Belém, a proponente da lei que permitiu a atribuição da nacionalidade portuguesa a judeus sefarditas. Responsáveis da

CIP têm lucros privados com o negócio da cidadania.

Os gabinetes do primeiro-ministro, António Costa, e da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, receberam uma carta de alerta a 20 de Janeiro

de 2016. A Comunidade Israelita do Porto (CIP) advertia para a possibilidade da ancestral Comunidade Judaica de Belmonte, descrita como “uma

comunidade de judeus muito pobres (sempre foram feirantes e pequenos lojistas) que nunca teve recursos económicos sequer para contratar um

rabino”, recorrer à fraude se autorizada pelo Governo a certificar descendentes de judeus sefarditas para efeitos de obtenção da nacionalidade

portuguesa.

  O aviso deu resultados, deixando apenas a CIP e a Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) com essa sensível missão. A partir dessa data, e com

destaque para a CIP, a certificação gerou um negócio que ascende a várias dezenas de milhões de euros. Desde 2015, data da entrada em vigor

das alterações à Lei da Nacionalidade , até ao final do ano passado, a CIP e a CIL certificaram 86.500 pedidos de nacionalidade, tendo mais de 32

mil sido já concedidos pelo Ministério da Justiça e estando ainda por analisar algumas dezenas de milhares. Do total de pedidos, perto de 90%

foram instruídos pela comunidade judaica do Porto (76,5 mil), incluindo o do multimilionário Roman Abramovich, amigo pessoal do Presidente

russo, Vladimir Putin, que se tornou cidadão português em Abril de 2021, como foi revelado pelo PÚBLICO a 18 de Dezembro.

  Com o presidente a viver em Israel, a comunidade judaica portuense tem o advogado Francisco de Almeida Garrett como figura proeminente. É

sobrinho da ex-deputada do PS, Maria de Belém Roseira, proponente das alterações à Lei da Nacionalidade , aprovadas por unanimidade no

Parlamento, em 2013, que permitiram um reparo histórico e sem termo aos sefarditas expulsos de Portugal a partir do final do século XV. O que

surgia como um gesto de boa vontade e uma justa reparação histórica acabou por transformar-se num negócio com enormes lucros para a CIP e

para elementos da sua direcção.

  Há apenas uma década, a então modesta comunidade portuense era igualmente qualificada como uma entidade judaica sem recursos. “Não

tinha sequer dinheiro suficiente para contratar um rabino ou mesmo consertar o telhado da sua sinagoga”, descreveu o jornal israelita The

Jerusalem Post , em Novembro de 2019. “Hoje, esta congregação ortodoxa de 400 pessoas [seriam apenas 20 em 2012] no norte de Portugal tem

[dinheiro] suficiente para ambos, além de um hotel kosher , um banho ritual, um cantor [solista da Sinagoga], seguranças e um novo museu”,

concluía a publicação.

  A transformação radical ter-se-á iniciado em 2011, com a chegada à CIP de Francisco de Almeida Garrett, e, especialmente, com os avultados

lucros gerados pela certificação dos descendentes dos judeus sefarditas. Por cada certificado, a CIP cobra um emolumento de 250 euros (para

além dos 250 euros da taxa da conservatória), o que resulta em muitos milhões de euros para os cofres deste organismo. Os números exactos são

desconhecidos. A par desta preciosa fonte de rendimento, alguns elementos da direcção desenvolvem também negócios privados paralelos

igualmente lucrativos relacionados com a nacionalidade dos descendentes dos sefarditas.

  Negócios da CIP

  No total, são sete os elementos que compõem a direcção da CIP: Yigal Ben Zion, presidente; Isabel Ferreira Lopes, vice-presidente (com funções

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/22d02fd2-8387-4ec7-aaa4-e0f0ad8a0d89?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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executivas) e uma outra vice-presidente de que se desconhece o nome; como vogais tem Francisco de Almeida Garrett e Gabriel Senderowicz

(membro da B'nai B'rith Portugal, uma das mais antigas organizações mundiais judaicas); Eliran Eliahu Graedje é secretário e Michael Rothwell é

tesoureiro e porta-voz. A comunidade conta ainda com dois rabis – Daniel Litvak e Joel Zekri.

  Francisco de Almeida Garrett tem sido o grande impulsionador da “nova” CIP, segundo várias fontes contactadas pelo PÚBLICO para esta

investigação. Nascido a 18 de Dezembro de 1969, em Paranhos, no Porto, o advogado ter-se-á convertido ao judaísmo, numa cerimónia muito

reservada, adoptando o nome de David Ariel.

  Filho de Ana Maria Roseira Dias Coelho, irmã de Maria de Belém Roseira, antiga candidata à Presidência da República – ex-ministra da Saúde e

ex-ministra da Igualdade, nos governos de António Guterres, deputada em várias legislaturas e que já presidiu ao Partido Socialista –, o advogado,

com vários livros publicados, é casado com Florbela de Almeida Garrett, quadro do Serviço de Informações e Segurança (SIS).

  Contactada pelo PÚBLICO, Maria de Belém admitiu ter “um sobrinho que integra a CIP”, mas garantiu não saber exactamente em que funções.

“Não articulei nada com ele [Lei de 2013]”, começou por dizer. “Não faço a mínima ideia que funções tem na comunidade. Mas aquilo que me foi

transmitido é que a avaliação dos processos é feita pelo rabinato”, esclareceu.

  “Na altura [2013] era presidente do PS e entendi que devíamos apresentar uma lei que foi sustentada por todo o grupo parlamentar e, depois,

acompanhado por outras bancadas e aprovada por unanimidade”, contou, relembrando que a regulamentação do diploma foi feita já pelo Governo

de Passos Coelho (2015).

  Pouco tempo depois da sua chegada à CIP, Francisco de Almeida Garrett viu ser aprovada a nova legislação sobre a Lei da Nacionalidade,

proposta por Maria de Belém, que permitiu a atribuição da nacionalidade portuguesa por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas que

provem laços de pertença a Portugal. Uma iniciativa que acabou por reforçar a posição do jurista na comunidade judaica portuense, mantendo ao

mesmo tempo uma total discrição para o exterior.

  Mais visível tem sido o papel de Yigal Ben Zion que, apesar de viver em Ra'anana, Israel, viaja várias vezes para o Porto para assistir a

cerimónias oficiais ou para representar a CIP perante o Estado português, como aconteceu na visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo

de Sousa, à sinagoga da comunidade, em Janeiro de 2019. Ben Zion cresceu na cidade israelita de Kfar Saba, depois de ter deixado a Turquia.

No início de 2017, obteve a nacionalidade portuguesa, como descendente de sefarditas.

  Lucros com passaportes

  É em Israel que Ben Zion tem os seus negócios e onde lucra com a lei da nacionalidade portuguesa. É dono da empresa C.N. Immigration

Agency, LTD, especializada em imigração para o Canadá, mas também na cidadania e obtenção do passaporte português. Em Abril de 2018,

participou na Exposição Internacional de Emigração e Propriedades de Luxo, em Moscovo, com uma palestra intitulada “Imigração para o Canadá.

Oportunidades de residência e cidadania na Europa”.

  Na página da empresa na Internet pode ler-se o comentário de um cliente satisfeito com o serviço prestado, com o título “Arranjei o meu

passaporte português!”. Ami Cohen relata a sua experiência: “Graças à CN Immigration, consegui receber o meu passaporte português, que

mereço por lei. O procedimento foi surpreendentemente fácil, e o gerente foi muito simpático!”

  No negócio da nacionalidade portuguesa movem-se igualmente Eliran Eliahu Graedje e o rabino Joel Zekri. Ambos são sócios com partes iguais

na empresa Eliran & Joel, que presta serviços nos processos de certificação e na obtenção da cidadania (o mail da empresa é precisamente

nationalityportuguese@gmail.com), mas também oferece consultoria em potenciais negócios para a crescente comunidade judaica do Porto.
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  O negócio do imobiliário

  A par disto, Eliran Graedje – que trocou Israel por Portugal em 2007 e integra a direcção da CIP, pelo menos, desde 2016 – está profundamente

envolvido na mediação e promoção imobiliária, através das empresas Enjoyseason, LDA; Neptunesecrets, LDA (ambas constituídas a 3 de

Outubro de 2019); Jungle Clover, LDA (em funcionamento desde 26 de Julho de 2018); Pereira & Eliran, LDA (constituída a 10 de Maio 2017 e já

dissolvida) e Invicta Portucale XXI, LDA (7 de Julho de 2017).

  Já em Fevereiro de 2018, o secretário da CIP congratulava-se com o potencial do negócio e dos lucros, num artigo publicado pelo Jornal de

Notícias , com o título “Israelitas ‘à caça' de investimentos imobiliários no Porto”. No artigo, Eliran Graedje surge com o sócio, Nélson Bento Pereira

– partilhavam em partes iguais a empresa Pereira & Joel, extinta a 27 de Setembro desse ano, com Bruno Monteiro Pereira, vereador do PSD na

Câmara Municipal de Matosinhos –, garantindo que são muitos os clientes israelitas interessados em investir.

  Nos seus escritórios, “aparecem com fundos de investimento de cinco ou dez milhões [de euros], para gastar de uma vez. Mas também

particulares dispostos a gastar 400 ou 500 mil euros num edifício”, revela Nélson Pereira, engenheiro civil português, militante do PSD, que é

também gerente da sociedade Invicta Portucale XXI, LDA, detida por Eliran Graedge (15%) e pela Piedade Investimentos, SA (70%), da

empresária Maria Alves de Oliveira.

  “Os judeus gostam de negociar e no Porto podem fazer-se grandes negócios. Pelo que percebemos, em Israel ainda existe muito a prática de

aforrar. Qualquer chefe de família, aos 45 anos, já tem meio milhão de euros, o que para nós é muito bom, mas para eles é considerado normal”,

contou o secretário da CIP. Os dois sócios revelaram ainda que a obtenção da nacionalidade portuguesa tem proporcionado grande parte destes

negócios. Sem essa possibilidade, “muitos nunca investiriam no mercado português”, diz Eliran Graedge, que perspectivava que o Porto pudesse

“até vir a ter um bairro judeu” no espaço de cinco anos.

  Apesar de Yigal Ben Zion ser o presidente da CIP, é a vice-presidente Isabel Ferreira Lopes quem tem o poder de assinar documentos e

contratos que vinculam a entidade. Muito próxima de Francisco de Almeida Garrett – que várias fontes contactadas pelo PÚBLICO sob anonimato

garantem ser quem lidera de facto a comunidade –, esta economista, antiga funcionária da Sonae, é neta de Artur Barros Basto, o fundador da CIP

nos anos de 1920.

  É também Isabel Ferreira Lopes que trata de toda a logística dos certificados , ainda que seja o rabino Daniel Litvak o responsável pela sua

verificação. Daniel Litvak passa parte do ano em Israel, onde é o representante da empresa GM Investment and Placement, liderada pelo

empresário de Barcelona Manuel Sánchez Bastán. Trata-se de uma corretora especializada em engenharia financeira que opera no mercado

internacional.

  Denúncias anónimas

  A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou a 19 de Janeiro que está a investigar a concessão da nacionalidade a Roman Abramovich ,

na sequência de uma investigação do PÚBLICO, através do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DIAP) Regional de Lisboa. Mas

as autoridades já tinham sido alertadas anos antes para algumas irregularidades que estariam a ocorrer na CIP, que emitiu o certificado de

descendente de judeus sefarditas ao multimilionário, dono do clube de futebol inglês Chelsea

  A 21 de Novembro de 2017, chegou ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) uma queixa anónima, a que o PÚBLICO

teve acesso, denunciando Francisco de Almeida Garrett como o autor do articulado do Decreto-Lei n.º 30/A/2015, que regulamentou a atribuição

da nacionalidade aos descendentes das antigas comunidades judaicas portuguesas, expulsas pelo rei D. Manuel I. Nesta denúncia, é sublinhado
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que o advogado tomou o “controlo absoluto da CIP”, que teria uma direcção “artificial” e um “presidente ausente”.

  Cartas idênticas foram enviadas em 2020 para vários deputados da Assembleia da República, mas também para o Ministério da Educação,

Ministério da Justiça e Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na altura, estavam a ser debatidas algumas condicionantes à legislação sobre os

sefarditas, que acabaram por não seguir em frente.

  Até a PGR anunciar a investigação ao caso Abramovich desconhecia-se a existência de qualquer outra diligência relacionada com a CIP.

  Na sequência da publicação do processo que levou à naturalização de Roman Abramovich, o PÚBLICO foi convidado pela CIP para uma visita

às instalações da comunidade e uma conversa com o rabino Daniel Litvak, responsável pela verificação dos certificados para descendentes de

judeus sefarditas, onde seriam explicados os critérios e actuação desta entidade. A visita esteve marcada para dia 13 de Janeiro e serviria também

para abordar os temas desenvolvidos nesta investigação. Dois dias antes, o encontro foi cancelado sem qualquer explicação.

  Já esta quinta-feira, Francisco de Almeida Garrett respondeu por escrito a algumas perguntas enviadas por email, admitindo ser vogal da

direcção desde 2016, mas garantindo não ter tido qualquer tipo de intervenção na lei da nacionalidade para os descendentes de judeus sefarditas

e na sua regulamentação. “ A CIP entregou ao Governo, em 2013, um parecer dizendo que deveria ser nomeada uma comissão internacional”,

sublinhou, referindo que a comunidade “f oi convocada pelo Governo PSD/CDS" , em 2015, para fazer processos de certificação: “Ninguém da

Comunidade conhecia qualquer membro do Governo.”
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As legítimas suspeitas sobre o negócio da nacionalidade

Manuel Carvalho

Editorial

Permitir que as dúvidas sobre a nacionalidade de sefarditas permaneçam pode ser bom para alimentar a opulência das entidades certificadoras,

mas não interessa aos que merecem a justiça da reparação histórica.

No final do ano passado, logo a seguir à notícia de que Roman Abramovich era português ao abrigo da lei da nacionalidade para os judeus de

origem sefardita, a Comunidade Israelita do Porto insurgiu-se contra um “ruidoso grupo de anti-semitas” que se revelava na forma como o caso foi

“noticiado e comentado”. A gravidade, e sensibilidade, da insinuação implica uma justificação do PÚBLICO sobre a atenção que tem concedido a

este processo. Que é simples e fácil de entender: num Estado de direito democrático é dever dos jornalistas escrutinarem a aplicação das leis,

principalmente quando em causa está um bem com uma transcendente importância como o direito à nacionalidade.

  Não está, nem nunca esteve, em causa a obrigação de o Estado português proceder à reparação histórica de um crime secular. A lei que

consignava essa reparação foi aprovada por unanimidade e consensualmente recebida pelos portugueses. O que está em causa é apenas o que

se lhe seguiu: um negócio multimilionário operado por escritórios de advogados em Portugal e no estrangeiro e as suspeitas de que a

nacionalidade portuguesa corre o risco de ser transformada num banal produto de compra e venda.

  Ao contrário do que aconteceu em Espanha, onde a reparação histórica se fez dentro de um prazo e as exigências de prova de ascendência

sefardita eram maiores (implicavam, por exemplo, o domínio do castelhano), Portugal optou por um processo de certificação suave . E se em

Espanha as suspeitas de abusos levaram as autoridades a apertar a malha de controlo, em Portugal uma tentativa de actualização da lei para

chegar ao mesmo objectivo foi travada no meio de um coro que recorreu à odiosa acusação de anti-semitismo.

  Numa democracia não há tabus nem interditos ao escrutínio. Há, sim, o dever da transparência sobre a forma como muitos cidadãos, entre os

quais Abramovich, puderam obter um passaporte português – matéria que o Ministério Público está a investigar . Há também o dever de registar

que a reparação histórica deu origem a um negócio florescente que deve ser mais bem conhecido e fiscalizado. Há ainda a urgência em garantir

que a nacionalidade portuguesa não propicia abusos em favor de quem pode pagar a advogados.

  Estas exigências servem não apenas para a certeza de que a lei está a ser cumprida; servem também para garantir o pleno, justo e merecido

acesso à nacionalidade por parte de todos os descendentes das pessoas brutalmente expulsas do seu país pela intolerância religiosa. Permitir que

as dúvidas permaneçam pode ser bom para alimentar a opulência das entidades certificadoras, mas não interessa aos que merecem a justiça da

reparação histórica

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/c86fa4b6-f662-46c7-a7db-cf65b16920d3?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Associação exige não só esclarecimentos sobre o caso concreto do empresário russo Roman
Abramovich, mas também a prestação pública de contas sobre o funcionamento global do
sistema e os controlos exercidos sobre o papel das comunidades judaicas ...

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/7294cee3-94e3-47d8-bf80-ba61aec58f7e?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/7294cee3-94e3-47d8-bf80-ba61aec58f7e?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Frente Cívica pede esclarecimentos sobre aplicação da lei dos sefarditas

Associação exige não só esclarecimentos sobre o caso concreto do empresário russo Roman Abramovich, 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 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 directivo 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.

  Dúvidas sobre interesses financeiros

  “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 século 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 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.

  Carta enviada a opositor

  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

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/a12b4525-ce5b-4331-b745-bfcf8dd08c05?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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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.  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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PGR abriu inquérito à atribuição da nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich

A informação da naturalização do multimilionário russo cujo processo demorou apenas 6 meses foi revelada no final de 2021 pelo PÚBLICO.

Roman Abramovich é português desde o passado dia 30 Abril.

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, revelou 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”, disse fonte oficial da PGR

à Lusa, na sequência de uma notícia avançada esta manhã 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 actual. 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

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.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/6f097b42-5b89-46b6-903e-39f1311cdcff?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Judeus: PGR abriu inquérito à atribuição da nacionalidade portuguesa a Roman
Abramovich//t.co/0Os5ecaPsQ
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Imigração: Inquérito do IRN sobre Roman Abramovich deverá estar pronto em
Fevereiro//t.co/E05MbFsZBH

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/784bfd44-88fb-4ef0-a89f-d7fa54df9848?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Inquérito do IRN sobre Roman Abramovich deverá estar pronto em Fevereiro

Em causa está a atribuição da nacionalidade portuguesa ao milionário russo, ao abrigo de uma lei aprovada em 2014.

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, avançadas pelo PÚBLICO, “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 actual.

Contudo, a decisão final e a certificação legal dos documentos cabem aos serviços de conservatória e ao Governo, nomeadamente à tutela da

Justiça.

No dia 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”, disse Augusto Santos Silva.

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/c5629335-3eaa-4cbe-917e-c46c2086f98f?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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Mais de 30 mil descendentes de sefarditas já se naturalizaram desde 2015

Por analisar estão ainda mais de metade dos 86,5 mil pedidos de nacionalização de descendentes de judeus sefarditas. Comunidade Israelita do

Porto instruiu quase 90% dos pedidos que chegam à tutela com certificado de comunidade israelita.

Desde 2015 foram concedidos mais de 32 mil pedidos de nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas . De acordo com dados

do Ministério da Justiça, só em 2020 um total de 20.892 descendentes de sefarditas obtiveram a nacionalidade portuguesa por via da

naturalização (cerca de 65% dos pedidos concedidos desde 2015). A maioria dos cidadãos a requerer nacionalidade portuguesa é israelita,

perfazendo um total de 69% dos cidadãos naturalizados.

  Entre os pedidos que chegam à tutela com certificado, a grande maioria provém da Comunidade Israelita do Porto, que até 31 de Dezembro de

2020 instruiu 88,5% dos pedidos. Já 11,5% desses pedidos foram instruídos com um certificado da Comunidade Israelita de Lisboa. Os dados

relativos a 2021 só vão ficar disponíveis depois do apuramento total do ano, “no decorrer do primeiro trimestre” deste ano, refere o Ministério da

Justiça ao PÚBLICO.

  54 mil à espera de decisão

  Em 2020 foram recebidos mais de 34 mil pedidos de naturalização por parte de descendentes de judeus sefarditas . Apenas 163 receberam uma

decisão desfavorável. Excluindo os 20.892 aprovados, isso significa que mais de 13 mil pessoas aguardam ainda por uma decisão. Ao todo, diz a

tutela, dos pedidos de nacionalidade entrados até ao último dia do ano de 2020 estão em análise 54.160 para obter a nacionalidade portuguesa,

independentemente da data em que entraram.

  Roman Abramovich , multimilionário russo e dono do Chelsea, é um dos cidadãos que este ano se naturalizou português. Para tal, a Comissão

de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica, da qual o empresário tem sido parceiro nos últimos anos, teve de comprovar as

ascendências sefarditas de Abramovich.

  O processo deu entrada na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa, e no Ministério da Justiça (que concede a nacionalidade) a 16 de

Outubro de 2020 e ficou concluído em 30 de Abril de 2021, conforme o PÚBLICO noticiou em meados de Dezembro

  Tudo foi possibilitado ao abrigo da Lei da Nacionalidade. Em 2013, o Parlamento aprovou por unanimidade uma revisão àquela lei que

estabelecia a possibilidade de atribuição de nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal a partir do século

XV. Uma possibilidade que ficou consagrada a 2 de Março de 2015 , com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 30-A/2015.

  Assim, tornou-se possível obter a nacionalidade por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas, “através da demonstração da tradição

de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objectivos comprovados de ligação a Portugal,

designadamente apelidos, idioma familiar, descendência directa ou colateral”, de acordo com o decreto.

  No processo, os requerentes ficavam, por isso, dispensados de dois requisitos aplicados a outros cidadãos estrangeiros, como a residência legal

no território nacional há pelo menos cinco anos ou dominar suficientemente a língua portuguesa. Uma lei que, em 2020, o PS procurou alterar : o

partido pretendia clarificar o conceito da “ligação a Portugal”, incluindo a obrigatoriedade da residência no país por um período de dois anos.

Porém, a ideia foi mal recebida por membros da comunidade judaica em Portugal e também no seio do próprio partido.

  Perante toda a contestação, os socialistas recuaram e, em Julho de 2020, retiraram mesmo a proposta, remetendo para o Governo a

regulamentação. Quatro meses depois, a 11 de Novembro, entrou em vigor uma nova alteração à Lei da Nacionalidade (Lei Orgânica n.º 2/2020)

https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/d63ff212-223b-4b68-95f0-ff04fae729c6?lang=1&crowid=3379c979-f92f-45d7-ac70-7645d41804f3
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que, até ao momento, nada mudou.

  Segundo o Ministério da Justiça, desde 2015 já foram apresentados mais de 86,5 mil pedidos de naturalização. Contas feitas, mais de metade

desses pedidos ainda estão em análise (63%) e 37% receberam decisão favorável. Já a percentagem dos que foram recusados é inferior a 1%.
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Governo português refuta acusação “insultuosa” de opositor russo sobre Abramovich

Santos Silva afirmou que se trata de “uma crítica profundamente injusta: a ideia de que os funcionários portugueses carregam malas de dinheiro é

insultuosa e não tem nenhum fundamento”

O Governo português explicou esta quarta-feira que a concessão da nacionalidade portuguesa ao multimilionário Abramovich está em

conformidade com uma lei de 2014, à qual já recorreram “milhares de pessoas”.

  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 pelo opositor russo Alexei Navalny,

actualmente detido na Rússia.

  “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”,

afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

  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
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Navalny acusa Portugal de receber subornos para tornar Abramovich cidadão português

Roman Abramovich é cidadão português desde Abril. O multimilionário russo naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu

sefardita.

O opositor russo Alexei Navalny teceu duras críticas a Portugal por ter atribuído a nacionalidade portuguesa por via da naturalização a Roman

Abramovich, multimilionário russo e dono do Chelsea.

  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 - no outro

lado da linha da frente de Putin, isto é”, afirmou o crítico do Kremlin numa publicação na rede social Twitter.

  Alexei Navalny diz 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”, afirmou, referindo-se ao facto de a Boeing ser uma

empresa norte-americana.

  “O Ocidente assusta-se com o ataque de Putin à Ucrânia , mas dá cidadania ao seu oligarca de confiança”, notou o opositor russo. “Os

funcionários portugueses carregam malas com dinheiro. A economia norte-americana recebeu 350 milhões de dólares. Os apresentadores de

televisão elogiam Putin pela sua luta contra a NATO enquanto espumam da boca. Um 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”, acrescentou.

  Conforme noticiou o PÚBLICO , Roman Abramovich é cidadão português desde Abril. O multimilionário russo naturalizou-se ao abrigo da Lei da

Nacionalidade como judeu sefardita.

  Para obter a nacionalidade por via da naturalização, o empresário 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. Uma certificação essencial para o

processo, que deu entrada na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa, e no Ministério da Justiça (que é quem tem o poder de conceder a

nacionalidade) a 16 de Outubro de 2020 e ficou concluído a 30 de Abril último, segundo o que o PÚBLICO apurou. Tudo ao abrigo da Lei da

Nacionalidade que possibilita a obtenção de cidadania aos descendentes da antiga comunidade sefardita.

  Alexei Navaly, principal adversário político de Putin, foi detido em Janeiro após regressar a Moscovo vindo da Alemanha, onde foi tratado depois

de ter sido envenenado quando regressava de uma deslocação à Sibéria, o que atribuiu ao Kremlin. O Fundo de Combate à Corrupção (FBK),

movimento que criou, foi depois proibido por “extremismo”. Navalny está actualmente a cumprir uma pena de prisão de dois anos e meio numa

prisão a leste de Moscovo.
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Roman Abramovich é cidadão português desde Abril, ao abrigo da Lei da Nacionalidade como
judeu sefardita. As suas páginas na Wikipédia foram editadas por membro da comunidade judaica
do Porto, da qual tem sido “benfeitor”://t.co/q6XcpXo4oM
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Roman Abramovich é cidadão português desde Abril

Paulo Curado

Investigação Multimilionário russo naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita. As suas páginas na Wikipédia foram

editadas por membro da comunidade judaica do Porto, da qual tem sido “benfeitor”.

No final de 1496, o rei D. Manuel I tinha expectativas de herdar um unificado trono ibérico por força do seu casamento com a princesa D. Isabel,

filha dos reis católicos de Espanha. A aliança matrimonial tinha um preço alto e indesejado: a saída de todos os judeus de Portugal. Em Dezembro,

o monarca cedeu e assinou o decreto de expulsão, ansiando por uma conversão massiva desta ancestral comunidade religiosa tão importante

para a prosperidade do reino. Mas muitos partiram para sempre. São os judeus sefarditas, já que Sefarad é o nome hebraico da Península Ibérica.

Um trágico episódio da História que, 525 anos depois, tornou possível a Roman Abramovich, multimilionário russo e dono do Chelsea, tornar-se

cidadão português e o mais rico do mundo.

  Para obter a nacionalidade por via da naturalização , o empresário 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. Uma certificação essencial para o

processo, que deu entrada na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa, e no Ministério da Justiça (que é quem tem o poder de conceder a

nacionalidade) a 16 de Outubro de 2020 e ficou concluído a 30 de Abril último, segundo o que o PÚBLICO apurou. Tudo ao abrigo da Lei da

Nacionalidade que possibilita a obtenção de cidadania aos descendentes da antiga comunidade sefardita.

  Se as fontes sobre o passado de Abramovich não abundam, tornam-se particularmente escassas ou inexistentes em relação aos seus

antepassados mais próximos. Nos arquivos da própria Biblioteca Virtual Judaica, disponibilizados na Internet, a única fonte de informação sobre as

origens da família Abramovich é a Wikipédia , um projecto de enciclopédia acessível a todos e onde qualquer pessoa pode publicar ou editar

artigos.

  Aqui surge alguma informação sobre os avós do oligarca russo. Segundo as versões inglesa e portuguesa da página de Roman Abramovich, os

seus avós maternos, Vasily Mikhailenko e Faina Borisovna Grutman, nasceram na Ucrânia. Faina refugiou-se na cidade russa de Saratov, nos

primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, com a sua filha Irina, mãe de Roman, que tinha então três anos. Já os avós paternos, Nachman

Leibovich e Tatyana Stepanovna Abramovich, eram judeus bielorrussos, “com apelidos de origem sefardita”. Após a revolução comunista e a

formação da União Soviética, mudaram-se para a Lituânia. Com a anexação deste país pelo regime de Moscovo, em 1940, a família foi separada

e enviada para a Sibéria russa para campos de trabalho. Aqui viria a morrer Nachman Leibovich, em 1942.

  Informação na Wikipédia

  A questão é que toda esta informação foi introduzida recentemente nas páginas em português e inglês de Abramovich na Wikipédia. E quem as

editou, acrescentando estes dados, foi o arqueólogo e museólogo português Hugo Miguel Vaz, membro da Comunidade Judaica do Porto (CJP) e

Curador do Museu do Holocausto do Porto (MHP). Um espaço situado na Rua do Campo Alegre, que abriu ao público a 5 de Abril deste ano , com

o dono do Chelsea a ser um dos principais patrocinadores. O seu director é Michael Rothwell, membro da direcção da CJP e delegado da

Comissão de Certificação de Sefardismo.

  Entre 8 de Junho e 25 de Novembro de 2021, Hugo Miguel Vaz editou por 18 vezes o perfil de Abramovich. Logo no primeiro dia, inseriu os

dados sobre os avós do multimilionário, passando a constar também a “origem sefardita” dos apelidos dos avós paternos. Este dado concreto,

será posteriormente removido na edição inglesa, a 13 de Setembro, por um utilizador identificado como “Haparsi”. Como fontes para sustentar

estes dados, o curador do MHP remete na Wikipédia para o site Ancestry.com, onde consta um artigo intitulado A Large Selection of Sephardic
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Jewis Surnames (Uma Grande Selecção de Apelidos Judeus Sefarditas) e para um artigo publicado em Abril de 2019 - Roman Abramovich -

biography of a wealthy man - no site russo VK-Spy, que trata de temas variados, como psicologia, plantas, beleza e saúde, animais, lar e família. O

PÚBLICO tentou contactar Hugo Miguel Vaz por telefone e mensagem, mas até à hora de fecho desta edição não obteve resposta.

  Ligação próxima

  A ligação de Abramovich à comunidade judaica portuguesa, em particular à CJP, tem-se estreitado nos últimos tempos. Em Junho deste ano,

num evento promovido pela “loja” do Porto da B'nai B'rith (Os Filhos da Aliança em hebraico, organização fundada em Nova Iorque em 1843, com

uma estrutura semelhante à maçonaria), no Museu do Holocausto, foi lida uma mensagem de Roman Abramovich, na condição de um dos

“benfeitores” da comunidade judaica portuguesa. O ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, participou igualmente através de uma

mensagem de vídeo, na qual falou sobre a herança global dos judeus portugueses.

  Na página de Abramovich na Wikipédia, o magnata surge ainda como “um dos principais beneméritos da comunidade judaica portuguesa e da

B'nai B'rith International Portugal”. Mais recentemente, num artigo publicado em Setembro pelo jornal israelita Jerusalem Post , é referido que o

multimilionário doou dinheiro “para uma variedade de causas” na Rússia, Reino Unido, EUA, Portugal e Israel.

  Judeu proeminente

  Em relação às origens de Roman, a informação mais sustentada está relacionada com os seus pais e foi obtida através das inúmeras entrevistas

feitas na Rússia pelos autores do livro Abramovich: The billionaire from nowhere , em 2004. Apesar do regime comunista ter levado muitos judeus

a camuflar o seu passado, nomeadamente dando aos seus filhos nomes russos equivalentes aos judeus (que eram identificados pela sua crença e

não pela nacionalidade), a família Abramovich exibiu sempre com orgulho a sua herança cultural e religiosa. O apelido não poderia ser mais judeu,

significando “filho de Abraão”.

  Abramovich é hoje um judeu proeminente na Rússia. Preside à Federação das Comunidades Judaicas do país (apoiante assumida do

Presidente, Vladimir Putin) e é administrador do Museu Judaico e Centro de Tolerância, inaugurado em Moscovo, em Novembro de 2012, pelo

Presidente russo. Um investimento de 44 milhões de euros, financiados em grande parte por Abramovich e outros oligarcas russos judeus.

  Nacionalidade israelita

  Em 2018, Abramovich foi incluído na denominada “Lista do Kremlin”, divulgada pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que enumerava os

oligarcas e políticos russos com um papel significativo na economia do país e supostamente ligados a Putin. Coincidência ou não, em Abril desse

ano, o seu visto para permanecer no Reino Unido expirou e não foi renovado. Uma situação que ocorreu um mês depois do duplo envenenamento

do ex-agente secreto russo Sergei Skripal e da sua filha, em Salisbury, na Inglaterra . O crime, atribuído ao Governo de Putin (e que este nega),

aumentou e muito a tensão nas relações anglo-russas e Abramovich terá sido uma das vítimas.

  Sem visto no Reino Unido, o multimilionário virou-se para Israel, que lhe concedeu nacionalidade logo em Maio de 2018. “Ele [Abramovich] entrou

com um pedido de autorização de imigração, os seus documentos foram verificados de acordo com a lei de retorno [que concede o direito de

residência e cidadania a qualquer judeu, que deseje emigrar para Israel] e foi considerado elegível”, explicou o Ministério do Interior do país. Os

portadores de passaporte israelita podem entrar no Reino Unido sem visto para estadias curtas, embora precisem de visto para trabalhar.

  Abramovich passou a residir em Telavive, onde investiu fortemente no ramo imobiliário, mas também financiou programas de medicina avançada.

Contribuiu com mais de 53 milhões de euros para o Centro Médico Sheba construir um novo departamento de diagnóstico e pesquisa no campo

da medicina nuclear e outros importantes centros de investigação. Abramovich investiu ainda cerca de 106 milhões de euros em 20 start-ups
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israelitas.

  Bem mais polémico tem sido o seu generoso apoio ao grupo Elad. De acordo com documentos revelados pela BBC News árabe, o ano passado,

quatro empresas controladas pelo empresário russo nas Ilhas Virgens britânicas doaram 100 milhões de dólares (88 milhões de euros) ao

controverso grupo que apoia colonatos israelitas e que é acusado de deslocar famílias palestinianas das suas casas em Jerusalém Oriental.

Verbas que fazem do agora português mais rico do mundo o maior doador individual do Elad (fé eterna em Deus, em hebraico) – que também é

apoiado pelo Governo israelita – nos últimos 15 anos.
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