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Editorial 
 

Retomamos o contacto com os nossos leitores 
através de uma edição que começa por relatar a 
visita oficial do Chanceler argentino Hector 
Timerman a Lisboa, um acontecimento que 
demonstra o excelente momento das relações 
entre os dois países. 
 
Nesta Newsletter destacamos também as 
celebrações em Portugal do Dia Nacional da 
Argentina. A ocasião voltou a juntar seis religiões 
numa oração pela paz que homenageou o povo 
argentino e que este ano contou com a presença de 
um convidado muito particular: o rabino 
Abraham Skorka. 
 
A Primavera portuguesa também é uma época 
especial por albergar o Dia Internacional do 
Malbec. As actividades desenvolvidas em Lisboa 
para assinalar a data preenchem outra parte deste 
13º número da Newsletter, onde se conta a história 
das origens deste símbolo argentino. 
 

Incluímos ainda neste boletim uma crónica sobre a crescente afirmação em Portugal do nosso 
cinema. Algo evidente na sua presença cada vez mais relevante nos eventos artísticos, o que 
motivou até a realização do primeiro festival de cinema argentino em Lisboa. 
 
Encerramos a Newsletter com o I Encontro Luso-Argentino de Direito, que trouxe a Portugal 
uma delegação de altos funcionários da Justiça de Buenos Aires, e com a apresentação em Lisboa 
do livro “Diálogos sobre Europa”, do Embaixador Jorge Argüello. 
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Ministro das Relações Exteriores e Culto da Argentina visita 
Portugal 
 
 

 
 
O Chanceler argentino Hector Timerman 
visitou Lisboa no passado dia 19 de Maio e 
manteve encontros oficiais com o Vice-
Primeiro-Ministro português Paulo Portas  e o 
Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros Luís Campos Ferreira. 
 
O acontecimento constitui uma demonstração 
adicional do excelente momento que 
atravessam as relações entre Argentina e 
Portugal, e soma-se às visitas oficiais 
efectuadas pelas mencionadas altas 
autoridades portuguesas a Buenos Aires em 
2014. 
 
Partilhamos de seguida com os nossos leitores 
o comunicado de imprensa oficial da 
chancelaria argentina: 
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“El Canciller Héctor Timerman realizó hoy una visita oficial a Portugal y mantuvo reuniones de 
trabajo con el Viceprimer Ministro y ex Canciller Paulo Portas, y con el Vicecanciller Luis 
Campos Ferreira. 

Timerman agradeció a las autoridades portuguesas por el permanente apoyo recibido -en el 
marco de las cumbres iberoamericanas- al reclamo de implementación de la Resolución 2065 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a Argentina y al Reino Unido a negociar 
una solución al diferendo de soberanía sobre la cuestión Malvinas y por la constructiva 
posición de Portugal en las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un marco legal para la 
reestructuración de deudas soberanas. 

Por otra parte, y con relación a la negociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, el 
Canciller argentino confirmó que el MERCOSUR ha terminado la elaboración de su propuesta 
de negociación y se encuentra a la espera de que la Unión Europea finalice la suya, para proceder 
al intercambio de las mismas. Asimismo, aclaró que ningún miembro del MERCOSUR presentó 
una propuesta de negociar a distintas velocidades. 

Durante ambos encuentros se intercambiaron ideas con las autoridades portuguesas orientadas 
a fortalecer la agenda común y facilitar los intercambios e inversiones recíprocas. En este 
sentido, se destacó el trabajo que realiza la Cámara Luso Argentina de Comercio e Industria, 
que está integrada por 35 empresas líderes de Portugal, y que espera comenzar este año con la 
realización de misiones empresarias recíprocas. 

La visita del Canciller Timerman a Portugal confirma la revitalización de la relación bilateral y 
se complementa con las realizadas en el año 2014 por el Vicecanciller Campos  Ferreira y el 
Viceprimer Ministro Portas a Buenos Aires.” 
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Dia Nacional une seis religiões em oração 
 

O 25 de Maio, Dia Nacional da Argentina, voltou a ser celebrado de forma especial em Portugal. 
Pelo segundo ano consecutivo reuniram-se, na Igreja de São José de Lisboa, seis das mais 
importantes religiões na Argentina e em Portugal para o tradicional Te Deum (Acção de Graças) 
com que o nosso País assinala esta festa nacional desde 1810. 
 
O acto inter-religioso, organizado pela Embaixada da República Argentina em Portugal, 
homenageou a diversidade cultural argentina e foi inspirado na acção do Papa Francisco quando 
em 2006, na altura enquanto Arcebispo de Buenos Aires, convidou pela primeira vez os demais 
líderes religiosos a participar nas celebrações do Dia da Pátria.  
 
A cerimónia em Lisboa foi presidida pelo Cónego Manuel Lourenço e contou com a presença do 
Rabino argentino Abraham Skorka - co-autor com o Papa Francisco do livro “Sobre o Céu e a 
Terra” -, o Pastor Jorge Humberto Nobre, Presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, o 
Arcebispo Dom Theodoro, da Igreja Ortodoxa em Portugal, Abdool Vakil, em representação da 
Comunidade Islâmica de Portugal, e Palmira Guerreiro, em representação da Comunidade 
Bahá’i de Portugal. 
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Rabino Skorka elogia “coragem” do Papa 
Francisco 
 
Na sua intervenção na cerimónia inter-religiosa, 
Abraham Skorka, que o Papa Francisco considera um 
“irmão”, lembrou que “a Argentina foi uma terra de 
consolo para muitos perseguidos que abandonaram a 
Europa à procura da liberdade, da igualdade e da 
fraternidade”, ideais que nasceram na Revolução 
Francesa e que, no seu entendimento, continuam por 
concretizar no Velho Continente. “Estamos muito 
longe do ideal, mas muitas coisas foram 
desenvolvidas”, afirmou Skorka. 
 
O rabino recuou até à segunda metade da década de 
90, altura em que conheceu Jorge Bergoglio, com 
quem manteve em Buenos Aires “um diálogo muito 
profundo”, através do qual foi possível “fazer coisas 
com muita coragem, porque aprendemos com a 
Argentina a ter coragem” e a “criar pontos de 
inflexão”.  
 
Abraham Skorka encerrou a sua intervenção com uma 
citação do Capítulo 2 do Livro de Isaías: “Deus será o 
juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. 
Eles transformarão as suas espadas em arados e as 
suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão 
guerra, nem se prepararão para batalhas. 
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Tango e Malbec no 205º aniversário da Revolução de Maio 

 
As celebrações do Dia Nacional prolongaram-se durante a tarde de 25 de Maio com uma 
recepção no restaurante argentino Las Brasitas, em Lisboa, que juntou representantes do 
Governo português, membros do Corpo Diplomático acreditado em Portugal, cidadãos 
argentinos aqui residentes, assim como personalidades do mundo cultural e empresarial, entre 
outros convidados. 
 
Após a entoação dos Hinos Nacionais português e argentino, o Embaixador Jorge Argüello 
dirigiu umas palavras aos presentes para agradecer a permanente fraternidade com que os 
argentinos são tratados em Portugal, e para sublinhar as boas relações que hoje unem os dois 
países e o potencial para acrescentar cooperação em todos os campos.  
 
O 205º aniversário da Revolução de Maio mereceu ainda uma exibição de Tango com a cantante 
argentina Margarita Ronco, os pares Hamilton Santos/Graciana Romeo e Hélder Moura/Raquel 
Santos, e os músicos Pedro Santos no acordeão e Daniel Schvetz no piano. 
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Vinhos Malbec continuam a conquistar Portugal 
 

Em 2015 Lisboa foi uma das 64 cidades, de 50 países em 
todo o mundo, que se associou, a 17 de Abril, às 
celebrações do Dia Internacional do Malbec, a casta 
nobre símbolo da qualidade dos vinhos da Argentina, 
cuja história contamos mais à frente nesta Newsletter.   
 
Como início das actividades deste ano, a Embaixada da 
República Argentina em Portugal organizou entre 17 e 
19 de Abril, no El Corte Ingés, o “Fim-de-semana de 
Malbec argentino”, ao qual aderiram mais de mil 
pessoas. Durante o mês de Maio, o Malbec foi 
protagonista em Lisboa por duas outras ocasiões. Na 
Festa Nacional, a Embaixada reservou um dos pisos do 
restaurante Las Brasitas à exposição e prova dos vinhos 
Malbec argentinos presentes em Portugal. 
 
Sendo o lema das celebrações de 2015 “Malbec e  
Cinema”, os vinhos argentinos também acompanharam 
o primeiro “AR – Festival de Cinema Argentino”. A 
inauguração do evento contou com uma degustação de 
vinhos que ficaram depois expostos no cinema durante 
os quatro dias do Festival. Além disso, as curtas-
metragens alusivas ao Malbec “Carrusel”, “Corazón 
Viñatero” e “Amor en Barrica de Roble” – ganhadoras 
do concurso organizado pela Wines of Argentina - foram 
projectadas todos os dias do Festival. 
 
Agradece-se a participação das adegas Finca Flichman, 
Trapiche, Dominio del Plata, Colomé, Fabre 
Montmayou, Casa Família Bianchi, François Lurton, La 
Rural e Clos de los Siete. 
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A história de um emblema mundial 
da Argentina 
 
Hoje um reflexo da personalidade argentina, 
a origem do Malbec encontra-se nos vinhos 
“de Cahors” produzidos no sudoeste francês 
desde o Império Romano. O reconhecimento 
da sua qualidade consolidou-se na Idade 
Média e na Idade Moderna até que uma 
praga de filoxera devastou as culturas 
francesas no final do século XIX. 
 
Foi então pela mão de um agrónomo francês, 
Michel Aimé Pouget, contratado para dirigir 
a Quinta Agronómica de Mendoza, que em 
1853 chegou à Argentina a cepa que o mundo 
hoje conhece como Malbec. A 17 de Abril 
desse ano foi apresentado na assembleia 
dessa região, conhecida como “adega da 
Argentina”, um projecto para criar uma 
Escola Nacional de Agricultura. 
 

Essa proposta, evocada todos os anos no Dia 

 
Internacional do Malbec, lançou as bases para o crescimento nas décadas seguintes da 
vitivinicultura argentina. Também devido à influência da imigração francesa e italiana, criaram-
se condições melhores que as originais para o desenvolvimento do Malbec, hoje um emblema 
internacional da República Argentina.  
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Cinema argentino faz sucesso em Portugal 
 

 

Maio foi mais um mês de afirmação internacional da arte 
argentina. Entre os dias 14 e 17 de Maio realizou-se em 
Lisboa o primeiro AR – Festival de Cinema Argentino. Em 
exibição no Cinema São Jorge, um dos mais emblemáticos 
da capital portuguesa, estiveram oito películas: 

 
 

“La Salada”, de Juan Martín Hsu 
“El Escarabajo de Oro”, de Alejo Moguillansky y Fia-Stina 
Sandlund 
“Carta a un Padre”, de Edgardo Cozarinsky 
“Mauro”, de Hernán Rosselli 
“Lulú”, de Luis Ortega 
“Dos Disparos”, de Martín Rejtman 
“Living Stars”, de Gastón Duprat e Mariano Cohn 
“La Princesa de Francia”, de Matías Piñeiro 
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“Devo confessar-lhes o meu orgulho por um cinema argentino que nos deslumbra cada vez com 
mais frequência e que é galardoado e aplaudido no mundo. Um cinema que não é fruto da 
casualidade, mas da feliz sinergia entre o talento dos nossos actores, a criatividade dos 
directores, o desenvolvimento das produtoras nacionais e um Estado Argentino com a firme 
decisão de apoiar o cinema nacional”, afirmou o Embaixador da República Argentina em 
Portugal, Jorge Argüello, que inaugurou o Festival junto às organizadoras Maria João Machado e 
Susana Santos Rodrigues. 
 
O reconhecimento internacional do cinema argentino ficou também patente na decisão do júri de 
um outro festival português também realizado em Maio, o IndieLisboa, em distinguir o trabalho 
“The Mad Half Hour”, de Leonardo Brzezicki, com o Prémio Format Court. 
 
O AR e o IndieLisboa são apenas os mais recentes eventos em que o cinema argentino mereceu 
nota de destaque. Em Março o festival de cinema de animação Monstra, que este ano teve a 
América Latina como região convidada especial, exibiu 14 trabalhos argentinos.      
 
Uns meses antes, como contamos na 8ª edição desta Newsletter, a 5ª Mostra de Cinema da 
América Latina, que decorreu em Lisboa e no Porto, abriu com a película argentina “Relatos 
Salvajes”, de Damián Szifrón, e contou também com “Ricchieri”, de José Maria Avilés, na sua 
programação. 
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Lisboa acolhe I Encontro Luso-Argentino de Direito 
 
Portugal recebeu entre os dias 7 e 8 de Maio uma delegação de altos funcionários do Poder 
Judicial da cidade Buenos Aires, numa visita que contribuiu para melhorar o mútuo 
conhecimento e cooperação nesta área. 
 
No primeiro dia decorreu o “I Encontro Luso-Argentino de Direito” da Universidade Nova de 
Lisboa, que contou com a presença do Embaixador Jorge Argüello e com um painel sobre o 
funcionamento do sistema penal português moderado pela Procuradora-Geral da República 
Portuguesa, Joana Marques Vidal. 

No segundo dia, a delegação argentina - composta por juízes, procuradores e outros funcionários 
do Ministério Público -, foi juntamente com o Embaixador Jorge Argüello recebida em audiência 
pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Juiz Conselheiro Henriques Gaspar. A agenda 
da visita a Portugal incluiu ainda audiências com Pedro Verdelho, coordenador do gabinete do 
cibercrime da Procuradoria-Geral da República, e Pedro Barbas Homem, director do Centro de 
Estudos Judiciários, além da assistência de um julgamento no Campus de Justiça. 
 
A visita, co-organizada pela Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la 
Nueva Argentina (FEPESNA) e pelo Instituto de Promoção e Desenvolvimento da América 
Latina (IPDAL), terminou com uma recepção em honra da delegação na Residência Oficial da 
Embaixada da República Argentina em Portugal. 
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“Diálogos sobre Europa” apresentado em Portugal 

 

A Fundação Saramago foi o palco escolhido para 
apresentar em Portugal o livro “Diálogos sobre 
Europa – Crisis del euro y recuperación del 
pensamiento crítico”, de Jorge Argüello, 
Embaixador da República Argentina em 
Portugal. 
 
O evento contou com palavras introdutórias da 
presidenta da Fundação, Pilar del Río, seguida 
de um diálogo entre o autor Jorge Argüello e o 
reconhecido economista Francisco Louçã, com 
perguntas e intervenções do público assistente. 
 
Durante a sua intervenção, o Embaixador Jorge 
Argüello abordou o tema do estruturalismo 
latino-americano para analisar as actuais 
relações entre o centro e a periferia da zona euro. 
O autor de “Diálogos sobre Europa” destacou 
durante a conversa com a plateia que o projecto 
europeu é acompanhado desde o início “com 
admiração” na América Latina. 
 
O livro “Diálogos sobre Europa” é uma reflexão 
sobre os actuais desafios da União Europeia que 
conta com entrevistas conduzidas pelo autor a 
Ban Ki-Moon, Felipe González, Mário Soares, 
Romano Prodi, Juan Carlos Monedero, Celso 
Amorim e Alexis Tsipras, entre outras figuras da 
política internacional. 
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