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Nesta sétima edição da Newsletter da Embaixada Argentina em 

Portugal compartilhamos com os nossos leitores as últimas 

novidades relacionadas com o trabalho desta Representação 

Diplomática. Começamos com o importante encontro com 

empresários portugueses organizado de maneira conjunta com o 

Grupo LIDE Portugal, no qual o Embaixador da República 

Argentina, Jorge Argüello, realizou uma apresentação relacionada 

com as oportunidades de negócios conjuntas.

O boletim apresenta à continuação, uma crônica da visita do 

Ministro argentino de Ciência, Tecnologia e Inovação Productiva, 

Lino Barañao, por ocasião da assinatura do Memorando de 

Entendimento com o Laboratório Ibérico Internacional de 

Nanotecnologia (INL) e o encontro com o seu par de Portugal e o 

representante espanhol. 

Em homenagem ao 100º aniversário do nascimento do grande 

escritor argentino Julio Cortazar, apresentamos uma breve crônica 

da avultada agenda de actividades que a Embaixada Argentina e 

outras instituições organizaram para homenagear o escritor. 

Finalmente, apresentamos também uma viagem pela obra da 

fotógrafa argentina radicada em Portugal, María Virginia Fiorini e 

uma revisão das restantes actividades desta Representação.  

 

Editorial

Embaixada da República Argentina

web: eport.mrecic.gob.ar



A actividade incluiu um almoço de trabalho que contou com a participação de empresas de 

diversos sectores e actividades entre os quais se destacam o alimentar, vitivinícola, 

metalomecânica, turístico, serviços informáticos, energia e telecomunicações, entre outros. 

Além disso destacou-se a presença do grupo de directivos do Grupo LIDE, assim também 

como da recentemente criada Câmara Luso Argentina de Comércio e Indústria e algumas das 

principais associações empresariais de Portugal.

Ao longo do encontro o Embaixador da República Argentina, Jorge Argüello, realizou uma 

apresentação na qual repassaram-se as principais oportunidades para o investimento na 

Argentina, assim como também as últimas novidades em matéria de política e regulação 

econômica. 

Depois da apresentação realizaram-se importantes intercâmbios com respeito às acções e 

estratégias conjuntas que poderiam implementar-se para incrementar o fluxo de 

investimentos e as correntes de comércio entre os nossos países.
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Laços com a América Latina 

No passado dia 27 de Fevereiro no Salão 

Puccini do Hotel D. Pedro Palace da Cidade 

de Lisboa, teve lugar o Seminário sobre 

Oportunidades de Negócios e 

Investimentos entre a Argentina e Portugal, 

intitulado “Pontes ao Sul”. O evento, 

organizado conjuntamente pela Embaixada 

da República Argentina em Portugal e a 

Fundação LIDE Portugal consistiu numa 

reunião com empresários e dirigentes de 

entidades com potencial interesse em 

investir na Argentina.



No 30º aniversário do falecimento e no ano do 

centenário do nascimento do escritor Julio Cortázar 

(1914-194) foi-lhe feita uma recordação em Lisboa 

com duas homenagens.

Na primeira destas, no dia do seu falecimento, a Casa 

da América Latina e a Fundação José Saramago, 

organizaram um espectáculo na Sala Jardim d’Inverno 

do Teatro São Luiz, onde foram lidos alguns 

fragmentos do conto “El Perseguidor” e, por sua vez,  

interpretaram-se as obras mais importantes do mítico 

músico de Jazz Charlie “Bird” Parker.

O conto “El Perseguidor”, anterior ao já emblemático 

“Rayuela”, é baseado na vida do saxofonista 

afro-americano Charlie Parker. 

Durante uma hora e meia, o actor português José Rui 

Martins (Trigo Limpo Teatro ACERT), leu fragmentos 
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do conto, acompanhado em momentos 

musicais pelo quarteto de Carlos Martins, que 

interpretaram temas de Charlie Parker e de 

Carlos Martins.

A segunda homenagem, organizada pela 

Embaixada Argentina em Portugal e pelo 

Instituto Cervantes de Lisboa, realizou-se no 

dia 13 de Fevereiro no Auditório de dito 

Instituto.

Na homenagem exibiu-se o documentário 

“Cortázar” do realizador Tristán Bauer, filme que 

deixa transparecer a atmosfera que rodeou a 

sua vida e, sobretudo, a sua particular visão do 

mundo, narrada em grande parte com a voz em 

off do próprio Cortázar. Depois da projecção do 

filme Professores do Instituto e da 

Universidade Nova de Lisboa interpretaram e 

leram textos de diferentes contos de Cortázar, 

entre eles fragmentos de “Rayuela”, de “Casa 

Tomada”, de “Historias de Cronopios e de 

Famas” (Instrucções para subir uma escada, 

Instrucções para dar corda a um relógio, 

Conservação das Recordações) e outros.



O Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação da 

Argentina, Dr. José Lino Salvador Barañao, visitou, no 

dia 11 de Março, Portugal, acompanhado pela 

Directora Nacional de Relações Internacionais desse 

Ministério, Engª Agueda Menvielle, para manter 

reuniões com o seu par português, Dr. Nuno Crato e 

com a Secretária de Estado de Ciência de Portugal, 

Dra. Leonor Parreira.

Nesta oportunidade, além de considerar diversos 

temas de cooperação bilateral entre Argentina e 

Portugal, assinou-se um Memorando de 

Entendimento com o Laboratório Ibérico 

Internacional de Nanotecnologia (ILN), formado pela 

Secretaria de Estado de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação de Espanha e o 

Ministério da Educação e Ciência de Portugal, com o 

propósito de desenvolver projectos de cooperação 

conjunta.

Visita do Ministro de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 



Artista e fotógrafa argentina, María Virginia Fiorini, reside desde há muito tempo em Portugal. 

O seu trabalho assim como o de muitos outros tece uma ponte entre os nossos países. 

Nascida em Buenos Aires em 1974, Fiorini estudou Publicidade e Desenho Gráfico na 

Argentina e na Europa e formou-se como fotógrafa no Brasil. 

Ao longo da sua carreira trabalhou em diversas empresas na Argentina sempre ligada à área 

criativa. Em 2008 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde segundo as suas próprias palavras “ a 

luz, a cor e a multiplicidade de formas da cidade, orientaram-na definitivamente para o 

mundo da fotografia”. 

Actualmente, a artista desenvolve o seu trabalho no seu Gabinete de Desenho e Fotografia 

situado na localidade de Cascais e participou recentemente da exposição fotográfica 

colectiva “One Ocean 4 Views” na WOA Gallery. 

Desde há algum tempo, Fiorini pousou o seu olhar sobre o Oceano Atlântico, esse rasgo de 

identidade comum entre os dois povos que a acolheram e influenciaram: Argentina e 

Portugal. Nas suas próprias palavras, o oceano é “uma imensidade dominante e determinante 

na construcção da personalidade de tudo o que o rodeia”. 

No âmbito de seu projecto fotográfico sobre o mar e os pescadores portugueses a artista 

produziu a obra intitulada “Parte de mim é mar”, na qual nos convida de modo intimista a 

contemplar as personagens que passam as suas vidas navegando neste oceano, mantendo 

uma tradição ancestral. 

María Virginia Fiorini - Parte de mim é mar



Factos e lições da crise econômica de 2002

No âmbito das Tertúlias Diplomáticas: Portugal, Europa e o Mundo, 

promovida e dirigida pelo deputado José Ribeiro e Castro e a Livraria 

Ferin, o Embaixador da República Argentina, Jorge Argüello 

dissertou sobre “A crise Argentina de 1999-2002: Acontecimentos e 

lições”. Como parte do encontro, o Embaixador argentino teve 

também a seu cargo a apresentação do livro "Regina e Marcelo: um 

Dueto de Amor", de Ana María Cabrera.

A apresentação do Embaixador pode ser descarregada na web da 

Embaixada argentina: http://eport.mrecic.gov.ar 

Documentários Vidas Argentinas
A Embaixada Argentina em Portugal e o Instituto Cervantes de Lisboa têm o prazer de informar-lhes 

que durante os próximos meses de Março e Abril de 2014 se levará a cabo no Auditório do Instituto 

Cervantes de Lisboa, um Ciclo de Documentários argentinos intitulado “Vidas Argentinas”.

Este ciclo apresenta-se como uma viagem cinematográfica e documental sobre a vida e a obra de 

algumas personalidades que fizeram história no nosso país e, principalmente sobre a cultura da 

Argentina e que de alguma forma influenciaram a da América Latina e a mundial.

Março:

- “Ernesto Sábato, mi padre”, de M. Sábato

11/03/2014, 18:30 hs

- "La orilla que se abisma", de G. Fontán

18/03/2014, 18:30 hs

- "Manuel de Falla, músico de dos mundos", de 

J. L. Castiñeira de Dios

25/03/2014, 18:30 hs

Abril:

-"Norma Arrostino, la Gaby”, de C. D’Angiolillo

01/04/2014 18:30 hs

-“Familia Lugones. Un viaje a la historia 

argentina del Siglo XX”, de P. Hernández

08/04/2014 18:30 hs

- “El tango de mi vida”, de H.  Belon

22/04/2014 18:30 hs

-  “Café de los maestros”, de  M. Kohan

29/04/2014 18:30 hs
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