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Com um Prefácio digno de antologia, da autoria de duas personalidades 
de invulgar envergadura intelectual – José Mariano Gago e Onésimo Teotónio 
Almeida – Manuela Bairos editou um livro admirável que dá conta da sua 
experiência vivida como Cônsul-Geral de Portugal em Boston. De forma mais 
precisa, estamos perante uma espécie de reportagem do Boston Portuguese 
Festival que entre 2006 e 2009 foi levando a cabo, ainda que a sua respon-
sabilidade como Cônsul-Geral não se esgote nesta iniciativa digna do maior 
louvor e que marcou de forma muito vincada a sua presença junto das comu-
nidades portuguesas que integravam a sua área consular.

Como diplomata iniciou a sua carreira ainda bastante jovem, pela Irlanda, 
seguindo-se um calcorrear por meio mundo, que a levou à Roménia, Indo-
nésia, Estados Unidos da América, França e Timor e, mais recentemente, de 
novo aos EUA como Cônsul-Geral de Portugal em Nova Iorque.

Imaginar-se-á que um percurso assim feito de experiência tão diversa lhe 
facultou uma ampla visão do mundo e da sua variedade cultural e humana. 
Porém, e as razões mergulharão num percurso de vida que se deduz certa-
mente da sua introdução ao livro, atrever-me-ia a dizer que a sua missão em 
Boston talvez tenha permitido penetrar como nunca dantes o terá feito, no 
mais íntimo da vivência profunda das comunidades que a sua circunscrição 
consular abarcou e que representam parcela de grande significado, social e 
demográfico, na nação Americana que as acolheu. A leitura deste livro per-
mite compreender que a sua intervenção a levou, com persistente e ousado 
empenho, a tomar iniciativas que vão muito para além das obrigações resul-
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tantes da burocracia consular a que o estatuto diplomático obrigaria. Não será 
exagero afirmar que na memória dos que beneficiaram do seu dinamismo e da 
sua capacidade em mobilizar as elites que nessas comunidades com ela cola-
boraram, perdurará uma certa nostalgia pela quase certeza de uma experiência 
irrepetível.

Numa escrita de elegante sobriedade, repassada por vezes de parágrafos dos 
quais se desprende forte emoção que o seu apego aos interesses de Portugal 
explica, Manuela Bairos não se resguarda na facilidade de uma narrativa 
factual; oferece-nos um quadro denso e esclarecedor sobre a realidade social, 
cultural e académica da sua área consular, em que a par dos êxitos alcan-
çados na organização anual do Boston Portuguese Festival, vai revelando, 
com natural humildade, as suas desilusões e a frustração perante incom- 
preensões e obstáculos surgidos, por vezes, de onde menos seria de esperar. 
E fá-lo com a coragem e o desassombro característicos da sua personalidade 
que não surpreendem quem a conhece. Com uma enorme capacidade de agir 
e de se movimentar na teia imensa de contactos e de instâncias oficiais e do 
mundo cultural e académico, junto das quais teve de buscar os necessários 
apoios, o seu relato fluente faculta ao leitor análises de grande lucidez e revela 
um sentido crítico que lhe permitiria avaliar cada passo para a concretização 
do seu projecto, de maneira decidida mas jamais imprudente. Foi de maneira 
muito informada e claramente fruto da experiência de alguém cuja aparente 
fragilidade esconde uma têmpera excepcional que modela um carácter de 
grande firmeza, que Manuela Bairos foi capaz de levar a cabo este projecto. 
O Boston Portuguese Festival, pela complexidade que a variedade das suas 
vertentes envolveu, revelou-se de uma enorme exigência, tanto ao nível 
organizativo como no que tem a ver com os recursos que teve de mobilizar. 
Manuela Bairos soube, habilmente, junto de um punhado de gente volunta-
riosa das comunidades portuguesas da sua área, reunir vontades e meios que 
permitiram realizar a grande aposta do seu consulado. E o que estava em causa 
era, afinal, o mais nobre dos desígnios a que um diplomata pode aspirar: levar 
à sociedade onde exerce a sua missão a imagem identitária de Portugal tradu-
zida em iniciativas que permitiram divulgar todas as facetas da afirmação de 
um povo e de uma nação, sem deixar de parte as vertentes que no campo 
científico e tecnológico afirmam a modernidade nacional. Todavia, para que  
este objectivo pudesse alcançar-se, tornou-se necessário, como dizem os 
autores do prefácio,”reinventar a função consular”. Manuela Bairos fê-lo, 
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com o indispensável inconformismo para ir bem para além da ideia comum 
de uma função muito burocratizada das responsabilidades de um consulado.

O livro de Manuela Bairos, para além de um registo detalhado do historial 
de um ambicioso projecto visando a projecção de Portugal e de constituir 
simultaneamente um forte estimulo à criação de um sentimento de legítimo 
orgulho por parte dos portugueses integrando as nossas comunidades o que, 
seguramente, extravasou o âmbito restrito da área de jurisdição da Cônsul-
-Geral de Portugal em Boston, Dr.ª Manuela Bairos. A obra é, verdadeira-
mente, um tributo aos portugueses que nos EUA vivem, trabalham e contri- 
buem para o engrandecimento do país que adoptaram como seu e, desse 
modo, prestigiam o seu país de origem.

Interessante notar, não sem alguma estranheza, que este volumoso traba-
lho de 403 páginas, é edição da responsabilidade da autora, incluindo a cui-
dada concepção gráfica a que se junta o talento do Engenheiro Sérgio Coelho, 
seu marido, num extenso contributo fotográfico que incluí a capa com uma 
imagem carregada de simbolismo, em que a elegância um tanto arcaica de 
uma canoa baleeira açoriana de velas enfunadas, sulcando a baía de Boston, 
tem por fundo a contrastante modernidade da cidade.

Escrevo esta breve nota de leitura como alguém que, em contributo modes-
tíssimo, participou numa iniciativa integrada no Boston Portuguese Festival. 
Por isso, e também pela amizade e muita estima que vem de longa data, tenho o 
privilégio de conhecer a Dr.ª Manuela Bairos. Assim, não me surpreende o livro 
que tão competentemente editou. É de facto uma realização de enorme mérito 
por detrás da qual está, efectivamente, uma personalidade de excepcional 
qualidade profissional enquanto diplomata, que recusou resguardar-se na 
comodidade de um estatuto que não a obrigaria a ir tão longe no seu esforçado 
empenho. Quando chegamos ao final do livro e nos apercebemos da dimensão 
da tarefa a que Manuela Bairos meteu ombros, com uma ousadia espan-
tosa, compreendemos o sentido das palavras dos autores do prefácio do livro 
quando afirmam: “Pudera que algum cientista do MIT conseguisse cloná-la 
no MNE”.


