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Em junho de 2005, na Festa do Dia
de Portugal, realizada naquele ano no
Parc du Cinquantenaire, foi distribuído
pela primeira vez o LusoJornal Bélgica.
Foi a surpresa da festa!
Na altura, o Conselheiro das Comuni-
dades Portuguesas, Francisco Barra-
das, fez as apresentações. A ideia
parecia simples: expandir um jornal
que já era editado em França, para
abranger também a Comunidade por-
tuguesa na Bélgica.
Só que o princípio editorial do Luso-
Jornal baseia-se na informação de pro-
ximidade. Não faria qualquer sentido
divulgar na Bélgica, as atividades dos
Portugueses da França. Nem o contrá-
rio. Era pois necessário criar um pro-
jeto novo. Contando evidentemente
com a experiência da edição da
França, mas apenas com informação
local. Para Francisco Barradas, foi
óbvio que Paulo Carvalho (e na altura
Sérgio Amaro), que tinham criado o
portal Portugalnet, eram os parceiros
ideais para este projeto.
Da ideia aos atos foi um saltinho.
A parceria dura há 10 anos.

A linha editorial
Se há uma coisa que ficou clara desde
o início, foi a linha editorial do Luso-
Jornal. Queremos falar apenas dos
Portugueses da Bélgica e das relações
entre a Bélgica e Portugal. Alargámos
também, evidentemente, às outras Co-
munidades lusófonas residentes na
Bélgica.

Esta é uma linha editorial proposita-
damente redutora.
Podíamos falar de Portugal, de política
portuguesa, de desporto português,...
Mas que diríamos nós de complemen-
tar ao que já dizem dezenas de outros
órgãos de comunicação social? Fazer
mais do mesmo? Repetir informações?
E porque nos haviam de ler a nós e
não aos outros?
Escolhemos ser únicos, enveredar por
caminhos diferentes. Não andar a cor-
rer atrás da informação que todos dão,
e preferir ir por caminhos onde mais
ninguém passa.
Mas, repare apenas neste exemplo: leu
em mais algum jornal o destaque que
o LusoJornal deu às sucessivas vitórias
de equipas portuguesas nos Campeo-
natos de futebol da Federação traba-
lhista na Bélgica? Se não fosse o
LusoJornal chamar à capa mais uma
vitória do FC Porto de Bruxelas no
Campeonato da primeira divisão dessa
federação, quem o faria? Os jornais
portugueses de Portugal? Os jornais
belgas? Não o fizeram! A notícia pas-
sou despercebida. Salvo para o Luso-
Jornal!
Somos pois um jornal “especialista”.
Especialista na informação local, de
proximidade, e na informação que
diga respeito às questões relacionadas
com as políticas de Comunidades. Se
não formos nós a dar a voz aos dois
Deputados no Parlamento português
eleitos pelo nosso círculo eleitoral,
quem vai dar? Se não formos nós a

falar do Conselho das Comunidades
Portuguesas, quem vai falar? Se não
formos nós a entrevistar os diplomatas
em missão na Bélgica, quem o fará?
Somos pois um jornal único, incontor-
nável. Temos a certeza disso. E é por
isso que temos leitores. Muitos leito-
res.
Os comentários que tínhamos no iní-
cio, foram pouco a pouco desapare-
cendo.
Lembro-me de nos quererem situar
politicamente - por vezes à Direita, por
vezes à Esquerda - até que compreen-
deram que nos limitamos a fazer jor-
nalismo.
Lembro-me de nos terem dito que de-
víamos pôr mais fotografias sobre os
eventos. Uma vez até respondi que só

põe muitas fotografias quem não sabe
escrever...
Mas essas críticas, naturais para quem
começa, acabaram.
Os leitores acabaram por compreender
o nosso trabalho e isso é uma extraor-
dinária recompensa para a nossa per-
sistência.

A cadência
Há algo que não gostámos na edição
do LusoJornal na Bélgica: a cadência
mensal. Sabemos que há informação
para outras cadências: quinzenais ou
até semanais. O tratamento da infor-
mação é diferente, a forma de abordar
os assuntos também. Sabemos disso.
Sabemos que estamos no bom cami-
nho. Conhecemos o impacto do Luso-

Jornal. Mas temos ainda algumas difi-
culdades em vender publicidade. Ora,
um jornal gratuito vive apenas da pu-
blicidade!
O mercado é pequeno. Pequeno de-
mais para aguentar equipas maiores.
E sem ovos...
Sem ovos vamos fazendo omeletes
mais pequenas!

Os agradecimentos
Ao completar este 10° aniversário do
LusoJornal, quero testemunhar da per-
sistência do Paulo Carvalho, homem-
orquestra deste projeto desde o
primeiro dia.
Agradeço à restante equipa do projeto,
uma parta da qual está em França e
ao grafista do LusoJornal, o Jorge Vi-
lela, homem da transformação da ima-
gem do LusoJornal, que tem sido
tantas vezes motivo de elogios.
Agradeço a todos quantos tornam pos-
sível a distribuição do jornal a nível na-
cional, não apenas em Bruxelas, mas
também no resto do país.
Agradeço aos nossos clientes, àqueles
que nos vão comprando publicidade -
por vezes mais, por vezes menos - e
que aproveitam a nossa boleia para
chegar a um grande número de leito-
res.
E aos leitores... agradeço muito os lei-
tores, cada vez mais, não apenas os
que nos leem em papel, mas também
àqueles que nos leem via internet.
Juntos, estaremos mais fortes, para
continuar esta aventura!

O LusoJornal tem 10 anos
Carlos Pereira
Diretor do LusoJornal

belgica@lusojornal.com
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Ultimamente temos sido confrontados
com uma catadupa de notícias prove-
nientes do nosso país que podem im-
pelir algumas pessoas a imaginar que
se vive na penumbra, no crepúsculo e
que se está à beira do caos. É verdade
que somos confrontados com noticias
de morte, muitas trágicas e escabro-
sas, outras com dias de cobertura que
fazem perdurar no tempo o malogrado
evento em que se entrevista a amiga
da testemunha que contou àquela que
lhe tinham contado a ela, etc, etc.
Estamos de acordo com Umberto Eco
quando diz “Não são as notícias que
fazem o jornal, mas o jornal que faz as
notícias”, ou ainda, “O jornalismo é o
que é e o seu oposto, é tudo menos
inocente”.
Devemos desde já acentuar que não
somos contra a liberdade de expres-
são, contra a liberdade de imprensa ou
qualquer outro tipo de liberdade. To-

davia, as notícias veiculadas por certos
órgãos de informação entre os quais a
televisão pública, para a qual todos
contribuímos, podem estarrecer qual-
quer pessoa que não possua um espí-
rito crítico que não a deixe envolver
nesta cultura informativa caótica com
a qual somos confrontados.
Raro é o dia que a cultura da morte,
com o desvendar de casos de assassi-
natos, de tentativas de assassinato e
de mortes por isto e mais aquilo, não
é primeira página (voltemos a referir,
em certos jornais sobretudo) e aber-
tura do telejornal.
Num destes dias o telejornal abriu
com o seu painel de casos de morte
com os quais despendeu, como tam-
bém é habitual, cerca de 10 minutos,
para posteriormente aludir com uma
pequena notícia sobre o feito de um
inventor português que tinha ganho
uma medalha de ouro com um invento

em Genebra. Presumo que deveria ser
esta a notícia de abertura do dito tele-
jornal pela sua raridade, importância e
estímulo que poderia constituir para
outros inventores. Longe de mim que-
rer-me imiscuir na linha editorial des-
tes meios de comunicação sobretudo
da RTP para a qual contribuo, mas,
por favor, penso que com um pouco
mais de bom senso poder-se-ia elevar
e/ou estimular a auto estima (o espírito
positivo) dos Portugueses que bem
preciso é.
É obvio que a corrida às audiências e
às tiragens (vendas) levam certamente
a que certas linhas editoriais se man-
tenham.
Todavia, pensa-se que se poderia mo-
derar esta vulgarização de notícias
sobre a morte para evitar que se crie
uma sensação de desvalorização da
vida.
Vivemos num tempo que, fruto da si-

tuação de todos conhecida, a socie-
dade necessita de mais sinais de vida,
de encorajamento, do que sinais de
enfraquecimento e de desencoraja-
mento. Com efeito, o macabro tem
vindo a tomar posse de muitas pes-
soas: as imagens de agressividade que
assolam a sociedade e que por vezes
são demasiadas vezes relatadas e vi-
sionadas, podem servir de “leit motiv”
para certas pessoas expandirem o seu
irracionalismo levando-as a tomar ati-
tudes funestas que eventualmente po-
deriam ser contidas.
Deve-se ter presente que o valor de in-
formar e de ser informado é a pedra
basilar de uma sociedade democrá-
tica. É, porém, diante desta rotina que
se deve possuir os valores éticos, mo-
rais e comportamentais, que levem a
discernir a importância ou notoriedade
a dar a um dado acontecimento que
não contribua em nada para a solidez

da sociedade. Quando se lê na pri-
meira página em parangonas ou se
abrem os telejornais com notícias fu-
nestas, como aquela outra recente-
mente anunciada várias vezes pela
RTPi (como se de um grande evento
se tratasse) “uma criança de uma es-
cola em Nelas foi amarrada a um
poste e totalmente despida” ou outras
que por vezes não passam de simples
“fait divers”, pensa-se que esta forma
de informar não contribui para um sa-
lutar equilíbrio connosco mesmos,
com a natureza e com os outros.
A cultura da morte que tem sido por
vezes desvendada, não serve a dimen-
são e dignidade humana, por isso,
dever-se-ia escolher e por vezes guar-
dar silêncio até ao momento oportuno
de falar, de escrever e de denunciar
certos acontecimentos.
Tem-se de viver responsavelmente o
tempo em que estamos.

Informar, sim. Mas assim...
António Manuel Pereira
da Costa Pinto
Lic. Ciências Sociais  
Sociologia

belgica@lusojornal.com
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Receção do 10 de Junho 
na Embaixada de Portugal

Com novo Embaixador António Alves Machado

A receção deste ano do Dia de Por-
tugal, de Camões e das Comunida-
des portuguesas, na Embaixada de
Portugal juntou muita gente, mas
teve um significado particular porque
se tratava do primeiro 10 de Junho
do novo Embaixador de Portugal no
Reino da Bélgica, António Vasco
Cunha e Lorena Alves Machado.
O Embaixador - Ministro Plenipoten-
ciário de 1ª classe - foi nomeado por
decreto do Presidente da República
de 24 de fevereiro, entretanto já se
mudou para a capital e já apresentou
cartas credenciais. Aliás, por ocasião
da entrega de cartas credenciais
como representante diplomático de
Portugal em Bruxelas, o Presidente

Cavaco Silva condecorou-o com a
Grã-Cruz da Ordem do Mérito.
Alves Machado tem 51 anos, é natu-
ral de Lisboa e Licenciado em Direito
pela Faculdade de Ciências Huma-
nas da Universidade Católica Portu-
guesa. Foi aprovado no concurso de
admissão aos lugares de Adido de
Embaixada, aberto em 31 de dezem-
bro de 1987 e ocupou vários postos,
entre os quais o de membro do Ga-
binete do Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas Luís
Sousa de Macedo, entre 1993 e
1994.
A receção teve também um outro
simbolismo, já que João Terenas,
que exerceu as funções de Encarre-

gado de Negócios na ausência de
Embaixador Bilateral, está de re-
gresso a Lisboa. Esta foi a sua última
receção do 10 de Junho em Bruxe-
las.
Para além do Embaixador Bilateral
estavam também os Embaixadores
de Portugal junto da Reper e da Nato
e a nova delegada da AICEP em Bru-
xelas, Maria Manuel Branco, tam-
bém recentemente chegada.
Na receção estavam também diplo-
matas de outros países, nomeada-
mente de países lusófonos, mas
também dirigentes de associações
portuguesas, empresários e vários
membros da Comunidade portu-
guesa residente na Bélgica.

Apoio essencial na 
recuperação de Portugal

Mensagem de José Cesário

O Secretário de Estado das Comuni-
dades Portuguesas lembrou na sua
mensagem pelo 10 de Junho, o apoio
essencial dos emigrantes portugueses
à recuperação económica de Portugal
e agradeceu à diáspora portuguesa
pela promoção da imagem do país no
exterior.
“As comunidades portuguesas têm
hoje uma dimensão global: existem
portugueses em praticamente todos os
países do Mundo, incluindo as locali-
dades remotas”, disse José Cesário.
“Essa presença, para além de conferir
ao país uma dimensão muito superior
à das suas fronteiras físicas, dá-nos di-
mensão política e cultural e tem-se
traduzido num apoio essencial para a
recuperação económica do país”,
acrescentou.
O Secretário de Estado, que está no
final do seu mandato, ainda agradeceu
o “contributo dado por todos esses
Portugueses da diáspora para a divul-
gação da imagem do país, para a pro-
moção dos produtos portugueses, para
o setor do turismo, para o equilíbrio fi-
nanceiro e sobretudo para a afirmação
de um Portugal mais moderno e ple-
namente inserido na comunidade in-
ternacional”.
Cesário afirmou que, nestes quatro
anos como Secretário de Estado, em-
penhou-se na promoção de uma maior

proximidade entre Portugal e as comu-
nidades portuguesas. “Ao cabo de di-
versas iniciativas realizadas quer em
Portugal quer no estrangeiro, é com
gosto que verificamos que surgiram
neste período muitos novos protago-
nistas nas áreas política, empresarial,
cultural e associativa que, conjunta-
mente com os mais antigos, se tradu-
zem hoje num extraordinário ativo para
a nossa política externa”, avaliou.
“Desejo e espero que os próximos
tempos sejam de continuação clara e
pronunciada do rumo de recuperação
do país, da sua credibilização nas mais
diversas instâncias internacionais, de
crescimento económico e de um cres-
cente envolvimento das nossas comu-
nidades na vida nacional”, disse.
Segundo José Cesário, “para tal será
necessário uma grande mobilização de
todos", a começar pelas Embaixadas e
Consulados de Portugal e pelas orga-
nizações comunitárias, mas, frisou,
“sem esquecer aqueles que, de al-
guma forma, ajudam a manter pre-
sente o nome de Portugal no
estrangeiro”.
O Secretário de Estado também subli-
nhou a importância dos próximos atos
eleitorais, para eleição do Presidente
da República, da Assembleia da Re-
pública e do Conselho das Comunida-
des Portuguesas (CCP).

Portugalnet
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Parabéns 
LusoJornal Bélgica!

Recordo-me perfeitamente do lança-
mento do LusoJornal no parque do
Cinquentenário, há precisamente 10
anos. Durante muito tempo, a Comu-
nidade esperou que tal projeto apare-
cesse mas ninguém tinha conseguido
assumir tal responsabilidade. Era sem
dúvida o jornal que fazia falta, o projeto
que todos sabiam indispensável para
os cerca de 50.000 Portugueses da
Bélgica.
Para realizar tal feito, era imprescindí-
vel reunir uma boa dose de empreen-
dedorismo e competência. O então
Conselheiro das Comunidades Fran-
cisco Barradas teve a feliz iniciativa de
pôr em contacto Carlos Pereira, Diretor
do LusoJornal França e Paulo Carva-
lho, da Portugalnet. E nasceu o Luso-
Jornal Bélgica.
O LusoJornal ganhou rapidamente
um lugar de relevo no seio da Comu-
nidade. Apropriámo-nos esse meio de
comunicação que durante 10 anos,
acompanhou fielmente a nossa Co-
munidade com rigor e qualidade.
Convido os leitores do LusoJornal a
percorrerem, por via do site http://lu-
sojornal.com, os números anteriores
do LusoJornal Bélgica. Ficarão prova-
velmente surpreendidos. Nas 100 edi-
ções que poderão (re)descobrir, irão
deparar com a forma como evoluí-
mos, o nosso percurso enquanto
Comunidade e compreenderão a
importância que essa ferramenta
tem para todos nós. Esses arquivos
constituem um pedaço notável do
património e da história da nossa
Comunidade.
Há 10 anos, era novidade e hoje tor-
nou-se incontornável.
Resta-me a agradecer todos os cola-
boradores do LusoJornal pelo trabalho
de excelência realizado até à data de
hoje e desejo que em 2025, o Luso-
Jornal mantenha o seu atual estatuto.

Eleições para o CCP

O Secretário de Estado das Comuni-
dades Portuguesas anunciou esta se-
gunda-feira que as eleições para o
Conselho das Comunidades Portu-
guesas (CCP) vão ter lugar no próximo
dia 6 de setembro.
Nesta eleição apenas podem votar e
ser candidatos os Portugueses que
estiverem recenseados. O recensea-
mento terminando 60 dias antes das
eleições, os cadernos eleitorais fe-
cham a 5 de julho.

em
síntese

Associação APEB e Carlos Moedas levaram 
o Dia de Portugal ao edifício Berlaymont

No passado dia 11 de junho, o Dia de
Portugal também foi comemorado no
edifício Berlaymont da Comissão eu-
ropeia numa iniciativa da Associação
dos Portugueses Emigrados na Bél-
gica (APEB) e em particular do seu
novo Presidente, José Gonçalves. A
iniciativa teve o alto patrocínio do Co-
missário Carlos Moedas que, solici-
tado, aderiu de imediato à ideia.
Às 18h00, quando o evento devia co-
meçar, faltavam ainda muitas pes-
soas. Era dia de Conselho Europeu e
os acessos ao edifício estavam parti-
cularmente difíceis. Mais de metade
dos elementos do rancho folclórico da
APEB ainda não tinham conseguido
passar as barreiras policiais. Mas
pouco a pouco o espaço começou a
encher, não apenas com os funcioná-
rios portugueses da Comissão euro-
peia, mas também com funcionários
de outras nacionalidades que se asso-
ciaram ao evento. Várias personalida-
des responderam presente, desde os
Embaixadores de Portugal, Bilateral e
Reper, aos diplomatas de outros paí-
ses, funcionários do Parlamento euro-
peu, mas também muitos
“emigrantes tradicionais”, nomeada-
mente dirigentes associativos, empre-
sários, membros da APEB,...

Carlos Moedas fez uma curta interven-
ção. Lembrou que ele também foi
emigrante, em França, nos Estados
Unidos, na Inglaterra, e que com-
preende o que vai na alma de quem
emigra. O discurso parece ter caído
bem.
Depois dançou o rancho folclórico
Raízes de Portugal da APEB e cantou
o Coro feminino também da APEB.

Seguiu-se um momento de fado,
tendo cantado a fadista amadora,
também ela funcionária da Comissão
europeia, Maria Odília Henriques,
acompanhada à guitarra por Miguel
Raposo e à viola por Rui Salgado.
Seguiu-se uma degustação de produ-
tos portugueses. As mesas estavam
postas, até porque José Gonçalves, o
Presidente da APEB, coordena a área

de banquetes para a empresa que tra-
balha na Comissão europeia. Por isso
conhece bem a casa.
Foram servidos vinhos, licores, azei-
tes,... de empresas que deram o seu
contributo gracioso, para terem em
exposição as suas marcas. Também
havia bifanas, presunto,... tudo ofere-
cido!
“Faltava aqui um momento em que
efetivamente se mostrasse que os Por-
tugueses estão cá e estão vivos” disse
ao LusoJornal um funcionário da Co-
missão. “Por isso está de parabéns a
APEB por ter vindo cá organizar este
momento e o Gabinete do Comissário
português porque o tornou possível”
disse ao LusoJornal um funcionário da
Comissão europeia.
O convívio durou até tarde e no final
ficou a promessa de voltar a organizar
este tipo de eventos no próximo ano.
“Nada disto será possível sem a im-
plicação da APEB e em particular do
Senhor Gonçalves” diz fonte do Gabi-
nete do Comissário Carlos Moedas.
“Mas sem o Comissário também não
é possível irmos lá organizar esta
festa” garantem os elementos da
APEB.
Quem sabe se no próximo ano as duas
partes voltarão a unir esforços para
voltar a comemorar o Dia de Portugal,
no coração da União europeia?

Dia 11 de junho

Por Carlos Pereira

Emigrantes portugueses vão poder candidatar-se
a fundos europeus
O Ministro Adjunto e do Desenvol-
vimento Regional afirmou que os
Emigrantes portugueses podem
candidatar-se ao próximo ciclo de
fundos europeus, onde se incluem
projetos de empreendedorismo, o
que anteriormente não era possí-
vel.
Miguel Poiares Maduro foi ouvido,
no âmbito de uma audição regi-
mental, na Comissão parlamentar
para a Ética, a Cidadania e a Co-
municação e centrou a sua inter-

venção inicial no tema da migração,
sublinhando que “um dos principais
instrumentos” que existe para apoiar
o regresso de Emigrantes portugue-
ses que “assim o desejem” é o “pró-
ximo ciclo de fundos europeus”.
Ou seja, “a partir de agora, podem
candidatar-se a projetos de em-
preendedorismo, o que antes não
poderia acontecer”, acrescentou.
“Acho que uma Comissão para a
Ética, a Cidadania e a Comunicação
que tem a dignidade que esta tem”

não pode ter “apenas o serviço pú-
blico de rádio e de televisão” como
“tema central”, afirmou Poiares
Maduro em resposta ao PCP. “Achei
perfeitamente adequado” suscitar
este tema, disse o Ministro.
“Pela primeira vez”, sublinhou o go-
vernante na sua intervenção inicial,
“num ciclo de programação de fun-
dos europeus (...) os Emigrantes
podem ser atores de primeiro plano
no desenvolvimento do território”.
Para isso, “é necessário estimular

os municípios a desenvolverem po-
líticas de apoio ao regresso, por um
lado, e, por outro, a mobilizarem os
Emigrantes para a promoção do
país e da sua região, em particular
como destino de investimento e,
mais genericamente, como parcei-
ros da atividade económica, social
e cultural”, acrescentou. “É tam-
bém necessário levar informação
aos que estão lá fora, através de um
esforço organizado de diplomacia
migratória”.

Disse o Ministro Poiares Maduro

PS quer fim da proibição de Deputados 
da emigração terem dupla nacionalidade
O PS defendeu na semana passada a
eliminação da norma que proíbe um
cidadão português com outra nacio-
nalidade se candidatar a Deputado
pelos círculos eleitorais fora do terri-
tório nacional, considerando que se
impõe a valorização da Diáspora por-
tuguesa.
Esta medida foi apresentada em con-
ferência de imprensa pelo dirigente
socialista Jorge Lacão e está integrada
no diploma do PS que pretende en-
curtar os prazos das eleições para a
Assembleia da República.
Jorge Lacão classificou como “injus-
tificada” a inelegibilidade de cidadãos

com dupla nacionalidade por círculos
fora do território nacional, frisando
que esses mesmos círculos da emi-
gração apenas elegem quatro num
total de 230 Deputados e que, por
isso, em caso algum, esses cidadãos
com dupla nacionalidade poderiam
colocar em causa a autonomia da so-
berania nacional. “Esta restrição exis-
tente na nossa lei eleitoral não tem
por isso qualquer razão de ser”, sus-
tentou o ex-Ministro dos Assuntos Par-
lamentares do segundo executivo
liderado por José Sócrates.
Segundo Jorge Lacão, na lei eleitoral
tem de se eliminar a restrição “levan-

tada a cidadãos portugueses” que, por
serem portadores de uma outra nacio-
nalidade - e essa outra nacionalidade
corresponder a alguns dos países que
integrem o círculo eleitoral exterior -
“ficam logo inibidos de se candidatar
como Deputados à Assembleia da Re-
pública”.
“Num momento em que se está a
alargar as condições de obtenção da
nacionalidade portuguesa, não faz
hoje em dia qualquer sentido que, por
um lado, se facilite a aquisição da na-
cionalidade, e, por outro lado, se pos-
sam manter na lei soluções altamente
restritivas para a possibilidade de par-

ticipação política de cidadãos que re-
sidem no exterior. Para mais, esses ci-
dadãos podem ser precisamente
aqueles que apresentam maior enrai-
zamento nesses círculos eleitorais,
dispondo de uma maior ligação às
próprias Comunidades portuguesas”,
alegou ainda Jorge Lacão.
Neste ponto, o Deputado socialista
acrescentou ainda o argumento de se
verificar uma necessidade no sistema
político português de se conceder
“melhores condições de participação
política por parte da Diáspora portu-
guesa, aumentando por essa via a re-
presentatividade dos emigrantes”.

le 25 juin 2015

José Gonçalves com Carlos Moedas
Portugalnet

Por Pedro Rupio
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Portugueses 
da Bélgica 
condecorados
pelo Presidente
da República

Por ocasião do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portu-
guesas, o Presidente da República
agraciou várias personalidades das
Comunidades Portuguesas da Diás-
pora e cidadãos estrangeiros com
condecorações que serão oportuna-
mente entregues.
Quatro deles são Portugueses resi-
dentes na Bélgica que vão receber as
insígnias da Ordem do Infante D.
Henrique: António-Serge de Pinho
Campinos (Grande-Oficial), Fernando
Frutuoso de Melo (Grande-Oficial),
João Aguiar Machado (Grande-Ofi-
cial) e Teresa Presas (Comendadora).

Passos Coelho 
repete que não
convidou os 
jovens a emigrar

O Primeiro Mi-
nistro Pedro
Passos Coelho,
insistiu na se-
mana passada
que “não há”
frases suas no
passado a

convidar os jovens a emigrar, decla-
rando que é preciso “imaginação”
para manter essa ideia.
No debate quinzenal no Parlamento,
e em resposta à Deputada do Partido
ecologista “Os Verdes” Heloísa Apo-
lónia, Passos Coelho sublinhou que
“ainda ninguém” encontrou uma
frase sua “em que tivesse convidado
os jovens a emigrar”.
“Não há”, prosseguiu o governante,
declarando que o “melhor” que se
descobriu até ver foram declarações
sobre uma situação específica em
torno dos professores, e “é preciso
uma grande boa vontade e imagina-
ção para ver nisto um convite ao país
para emigrar”.
Heloísa Apolónia, por seu turno, re-
torquiu: “Toda a gente se lembra que
o Governo fez esse convite à emigra-
ção. E olhe, deu resultado”, declarou
a parlamentar, trazendo para debate
declarações também do ex-Ministro
Miguel Relvas e do ex-Secretário de
Estado Alexandre Mestre. A ecolo-
gista pediu ainda a Passos Coelho
que fale “com realismo e verdade”,
devendo “assumir as consequências
práticas da sua política”. O atual Exe-
cutivo, insistiu, criou “mais condições
para haver maiores dificuldades da-
queles que empobreceram”, e o Pri-
meiro-Ministro devia apresentar no
Parlamento um “verdadeiro pro-
grama de combate à pobreza em
Portugal”.

em
síntese

Círculo eleitoral da Europa: Teresa Soares
é a candidata da CDU às Legislativas

A coligação CDU divulgou na semana
passada os primeiros Candidatos às
Eleições para a Assembleia da Repú-
blica de 2015. Teresa Soares, a atual
Secretária Geral do Sindicato dos Pro-
fessores nas Comunidades Lusíadas
(SPCL) é a Candidata escolhida para
encabeçar a lista da CDU pelo círculo
eleitoral da Europa.
Maria Teresa Nóbrega Duarte Soares é
professora, tem 60 anos e mora na
Alemanha. Foi Professora de Portu-
guês Língua Estrangeira na Universi-
dade de Braunschweig e atualmente é
Professora de Português do 2º ciclo,
também na Alemanha. Daí ser sindi-
calista e dirigir há vários anos o SPCL.
Teresa Soares é também membro do
Organismo de Direção do PCP, na Ale-
manha.
Nesta primeira fase, a CDU apenas
anunciou 7 Candidatos, entre os quais
o atual Secretário Geral do PCP, Jeró-
nimo de Sousa, candidato por Lisboa;
a atual Deputada que acompanha as
questões de emigração, Carla Cruz,
candidata por Braga; e Helena Cunha,

uma historiadora-documentalista, com
65 anos, a exercer funções na Ordem
dos Advogados de Luanda, em Angola,
e que é a Candidata da CDU pelo cír-

culo eleitoral de Fora da Europa.
Não se conhecem ainda os restantes
Candidatos pela CDU no círculo da
Europa que deve ter dois Candidatos

efetivos e dois suplentes. A CDU tam-
bém ainda não divulgou os dois Man-
datários da lista pelos círculos
eleitorais da emigração.

Coligação apresentou os primeiros candidatos

Por Carlos Pereira

António Costa promete estar mais próximo
dos emigrantes

O Secretário-Geral do Partido Socia-
lista visitou algumas Comunidades
portuguesas com o pretexto de come-
morar o Dia de Portugal. Questionado
sobre esta opção de passar o 10 de
Junho “fora”, o candidato às legisla-
tivas disse mesmo que “se for Pri-
meiro Ministro teria o maior gosto em
poder estar todos os 10 de Junho
fora de Portugal e com as Comunida-
des portuguesas!”
Paulo Pisco, Deputado PS eleito pelo
círculo eleitoral da Europa que
“antes não havia nenhuma estraté-
gia! E porque há agora mais conside-
ração e respeito pelas Comunidades
como nunca foi visto noutro gover-

nante”.
Da divulgação da língua e da cultura
portuguesas, passando pelos fatores
económicos e sociais, António Costa
referiu vários temas que são aborda-
dos no Programa Eleitoral e que
dizem respeito diretamente às Comu-
nidades. Isto porque: “Portugal tem
de perceber que está onde está cada
Português! Um país que tem 10 mi-
lhões de residentes e mais 5 milhões
a residir noutros países não pode
nunca pensar apenas a nível in-
terno”, como afirmou em declara-
ções à imprensa.
Para isso, está previsto desde logo
uma alteração da Lei Eleitoral, por
exemplo, já que, na opinião de Antó-
nio Costa “é essencial reforçar a re-

presentação política das Comunida-
des portuguesas e isso passa por eli-
minar uma restrição da lei eleitoral
que impede um luso-francês (ou
qualquer outro cidadão binacional)
de poder ser candidato pelo círculo
da Europa porque não pode ser can-
didato no círculo onde tem a sua re-
sidência... Isso não faz sentido
porque a qualidade da representa-
ção das Comunidades melhoraria se
um luso-francês ou luso-belga, por
exemplo, pudesse representar o cír-
culo da Europa!”
Por outro lado, o candidato a Pri-
meiro-Ministro, referiu também a
urgência de se simplificar os pro-
cessos administrativos para quem
vive fora e de reforçar a rede consu-

lar: “Os serviços consulares foram
muito atingidos pelas políticas de
austeridade e hoje estão muito
longe da realidade das Comunida-
des. Temos de reforçar estes servi-
ços e temos de pensar num Simplex
aplicado aos Portugueses residentes
no estrangeiro que permita chegar
mais próximo e com mais eficiên-
cia. Se um terço da nossa popula-
ção vive no estrangeiro, temos de
reinventar a forma como a nossa
Administração funciona porque
muitas vezes fazemos as leis só a
pensar nos Portugueses residentes
e isso provocou até hoje diversos
problemas como no pagamento do
IMI ou da morada oficial no Cartão
de Cidadão, etc.”.

Por Ana Catarina Alberto

Jerónimo de Sousa promete integrar propostas
dos emigrantes no programa do PCP

Jerónimo de Sousa prometeu recen-
temente que vai integrar propostas
“de valor” do movimento associativo
português no estrageiro no programa
eleitoral do Partido Comunista Portu-
guês (PCP).
Falando para dirigentes de associa-
ções de emigrantes disse que estas se
“têm vindo a substituir àquilo que era
devido ao Estado português” e prome-
teu ouvi-las. “Assumiremos a respon-
sabilidade de que as contribuições,
que consideramos de valor, vão inte-
grar o nosso programa eleitoral. Esta
palavra de honra aqui dada é uma ga-
rantia que quero dar em nome do Par-

tido Comunista Português”, declarou
o Secretário-geral do PCP.
Questionado pela Lusa sobre que pro-
postas poderão integrar o programa
eleitoral do PCP, Jerónimo de Sousa
falou na “valorização do movimento
associativo” e em apoios à língua por-
tuguesa e à rede consular. “Essa va-
lorização do movimento associativo
deve ser traduzida no concreto em
apoios que se fundamentem e se jus-
tifiquem para a sua ação, particular-
mente em torno de uma questão
central que é o ensino do português.
Há um processo de desresponsabili-
zação do ensino”, disse Jerónimo de
Sousa, referindo que “a Constituição
exige que o Estado desenvolva o en-

sino público de educação gratuito e
não com este sentido discriminatório
em relação aos filhos dos emigran-
tes”.
O Secretário-geral do PCP falou,
ainda, em “profunda hipocrisia” da
parte do Presidente da República, Ca-
vaco Silva. “Considero profunda hipo-
crisia aquilo que o Presidente da
República fez há duas semanas que
foi dizer ‘Regressem a Portugal’. Foi o
Governo que disse vão-se embora, vão
para o estrangeiro, emigrem. O que é
que o Presidente da República quer
oferecer a esses jovens que está a
convidar a regressar a Portugal?
Quando nós conhecemos a realidade,
uma situação dramática. Hoje em

Portugal existem mais de dois milhões
e quinhentos mil pobres ou em risco
de pobreza”, declarou.
O líder comunista declarou, ainda,
que o PCP “está em condições de ser
parte do Governo, mas para governar
do lado de quem trabalha e trabalhou,
do lado dos que menos têm e menos
podem, do lado dos injustiçados”.
“Não nos venham oferecer um lugar
ou outro no Governo para continuar a
mesma política que levou ao desastre
nacional”, lançou, considerando que
Portugal está “dependente do estran-
geiro” e que “a Troika foi-se embora
ao fim de quatro anos mas deixou lá o
ovo da sua política” com o “garrote”
do tratado orçamental.

Por Carina Branco / Lusa

le 25 juin 2015

LusoJornal / Carlos Pereira
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3º Aniversário 
da Academia 
de Bacalhau de
Bruxelas

O jantar de gala que marcou o 3° ani-
versário da Academia do Bacalhau de
Bruxelas teve lugar no passado dia 20
de junho, sábado, no Park Side, em
Schuman, Bruxelas.
Os dirigentes da Academia decidiram
que este 3° aniversário teria o lema “de
perto vamos ao longe!”.
Durante o jantar os “Compadres” des-
pediram-se do Conselheiro da Em-
baixada Portuguesa na Bélgica, João
Terenas.
As Academias do Bacalhau são estru-
turas filantrópicas pelo que os fundos
recolhidos no jantar foram para a as-
sociação “Legião da Boa Vontade”,
que “ajuda e suporta milhares de Por-
tugueses nas mais diversas áreas:
saúde, nutrição e educação”.
No jantar atuou a fadista Cláudia Costa,
recentemente projetada por ter parti-
cipado num programa da televisão em
França, país onde reside. Fez-se
acompanhar por José Pinto à guitarra
e Nuno Esteves à viola.

MNE brasileiro 
esteve em 
Bruxelas

O Ministro dos Negócios Estrangeiros
brasileiro efetuou uma viagem de sete
dias à Europa, no início de junho e
passou por Bruxelas.
Além de participar nas reuniões da Or-
ganização para a Cooperação e Des-
envolvimento Económico, Organização
Mundial do Comércio e Fundo das
Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura, que tiveram lugar em
França, Itália e Bélgica, Mauro Vieira
manteve encontros bilaterais com ho-
mólogos europeus.
O Ministro participou, em Bruxelas,
numa reunião preparatória para a II Ci-
meira dos países da União Europeia e
da Comunidade de Estados da Amé-
rica Latina e do Caribe (Celac). Na ca-
pital belga encontrou-se com a Alta
Representante da UE para a Política
Externa, Federica Mogherini, com
quem abordou as iniciativas bilaterais
em curso e a preparação da cimeira
Brasil-UE prevista para este ano em
Brasília.

em
síntese

Restaurante DonLuís abriu em Bruxelas

A restauração portuguesa está de pa-
rabéns em Bruxelas. Abriu no dia 18
de junho, com muitos convidados de
destaque da Comunidade portuguesa
na Bélgica, assim como o encarregado
de Negócios da Embaixada de Portu-
gal, João Terenas, um espaço que pro-
põe agraciar a clientela internacional
da Bélgica com uma requintada gas-
tronomia portuguesa.
Situado na avenue Claes, 107, os
novos proprietários decidiram renovar
completamente um espaço existente
e dar-lhe uma nova imagem e um novo
conceito. Espaço muito agradável com
duas salas, uma delas na esplanada,
e um balcão onde poderá também
desfrutar da sua refeição ou simples-
mente saborear a magnífica ementa
de tapas ou a excelente carta de vi-
nhos.
Ao chegarmos, somos simpatica-
mente acolhidos por um pessoal pro-
fissional e empenhado neste novo
projeto. Entramos e encontramo-nos
num espaço em que tudo foi pen-
sado ao pormenor para o bem-estar
dos clientes e de maneira a que se

sinta como em sua casa.
Percorremos uma ementa com igua-
rias de excelência e vamos saboreando
no nosso imaginário alguns pratos pro-
postos tais como o Bacalhau confitado
com Vinho do Porto e Queijo da Serra,
Alheira de Caça com cebola e maçã,
Gambas crocantes com molho agri-
doce ou o Bife com Alheira de Caça e

Queijo da Serra.
A dificuldade será certamente fazer
uma escolha.
Poderá também optar pelas tapas,
onde não será com certeza mais fácil
a sua escolha, mas certamente poderá
solicitar a ajuda do empregado de sala
que com a sua enorme simpatia e pro-
fissionalismo o irá guiar nesta ementa

de sabores e odores de Portugal.
Um novo conceito baseado numa
ementa surpreendente, com sabores
típicos portugueses e confecionada
diariamente com requinte e dedicação
por uma jovem equipa de cozinheiros
que veio de Portugal especificamente
para lançar este novo restaurante: O
DonLuís.
Para os proprietários e para toda a
equipa, este é um projeto ambicioso,
para o qual investiram toda a energia
e no qual depositam grande confiança.
O projeto é claro ao querer apresentar
um novo conceito estético e gastronó-
mico, propondo iguarias diferentes,
produtos de alta qualidade e um ser-
viço de excelência.
Este conceito é uma agradável sur-
presa a cada passo da sua visita,
desde o minuto que passamos a porta
de entrada até ao momento em que a
voltamos a passar para deixarmos o es-
paço, viajámos por Portugal através
dos sabores e odores da inovadora gas-
tronomia portuguesa. A qualidade e o
“savoir faire” aterraram em Bruxelas,
o DonLuís é certamente uma lufada de
ar fresco na restauração portuguesa à
sua disposição em Bruxelas.

Novo conceito gastronómico chegou à Bélgica

Por Maria Jose de Pratt

Sarrabulho à moda de Ponte de Lima
foi promovido no Café Portugal

José Manuel Fernandes, Deputado no
Parlamento Europeu, Coordenador do
PPE na Comissão dos Orçamentos,
atualmente no seu segundo mandato
em Bruxelas, trouxe o “sarrabulho” à
Capital da Europa.
Num evento organizado no Café Por-
tugal, no dia 4 de junho, José Manuel
Fernandes afirmou que o dia era uma
data importante, não só pela realização
do evento, mas também porque ti-
nham finalizado o Plano Junker com
um fundo europeu de investimentos
estratégicos de 315 mil milhões de
euros, onde tinha sido relator. Nas suas
palavras, explicou que “conseguimos
colocar tudo aquilo que interessava a
Portugal”.
“São portanto boas notícias para Por-
tugal, principalmente a necessidade

de promovermos a coesão territorial,
apoio a mercados financeiros que
possam estar fragmentados e apoio
às falhas de mercados” disse o Eu-
rodeputado. “Portanto um plano
muito importante para o crescimento
do emprego. Para o próximo ano tam-
bém serei eu o relator para o Orça-
mento 2016”.
Esta iniciativa agora realizada em Bru-
xelas nasce na Confraria que promove
a gastronomia da região minhota de
onde é originário o Eurodeputado, mais
concretamente o Arroz de Sarrabulho
de Ponte de Lima. “Eu, como defensor
das nossas tradições gastronómicas e
das nossas raízes, não podia deixar de
atender a este pedido, podendo assim
dar a conhecer dentro das Instituições
europeias e num local de destaque
para a Comunidade portuguesa como
é o Café do Sr. Albano [ndr: o Café Por-

tugal] onde foi feita a degustação”.
Adelino Tito Morais, Presidente da Di-
reção da Confraria do Sarrabulho à
moda de Ponte de Lima esclareceu ao
LusoJornal que “Papas de Sarrabulho
é um prato antigo que existe principal-
mente no baixo Minho, em Barcelos,
Vila Verde e Amares. Em Ponte de
Lima apareceu de forma e nome dife-
rentes, porque lhe foi adicionado arroz
com carne de vaca e galinha desfiada,
e várias iguarias do porco, enchidos de
carne, colada, fígado, outros órgãos do
animal que são fritos e cozidos previa-
mente. No acompanhamento encon-
tramos ainda uma batata assada
alourada com as farinhotas e belou-
ras”.
A Confraria foi fundada em 2006 e
tem feito algumas degustações em
Portugal e pelo mundo fora. Já esteve
nomeadamente em França, na zona de

Paris, cidade onde existe já um restau-
rante parceiro da Confraria e que duas
vezes por ano organiza um evento com
esse prato. Afirma que sairá do Café
Portugal com a ideia que vão voltar, até
porque nas palavras de agradecimen-
tos, o também Eurodeputado Nuno
Melo prometeu traze-los de volta.
Estiveram a acompanhar a comitiva,
Paulo Santos, Vice-Presidente da Di-
reção da Confraria, o Presidente da Di-
reção dos Bombeiros Voluntários de
Ponte de Lima, Pedro Saraiva, o Pre-
sidente da Assembleia Municipal de
Ponte de Lima, António Sousa, Ar-
mando Melo, Chefe de serviços dos
Bombeiros Voluntários, Alípio Matos,
Provedor em exercício, outros Confra-
des, acompanhantes da comitiva, e a
mascote da Comitiva - a filha do Pre-
sidente - que já gosta de Sarrabulho
como o pai.

Por Paulo Carvalho

Portugalnet

Portugalnet

le 25 juin 2015

PUB



09Cultura

lusojornal.com

O Pintor de rua que chegou à Rue Blaes
Edu Danesi é brasileiro, natural de S. Paulo

em
síntese

Exposição de 
Sérgio Lemos em
Sint-Pieters-Leeuw

Nos dias 30 e 31 de maio, as obras
dos artistas Sérgio Lemos, Enrique
Karabitian e François Delfosse es-
tiveram expostas no Gaspeldoren-
hof, em Sint-Pieters-Leeuw (1600)
numa exposição organizada por
Marie de Voghel.
Sérgio Lemos nasceu no Rio de
Janeiro é um artista polivalente,
tendo começado a sua carreira ar-
tística a fazer as roupas e a deco-
rar os carros alegóricos para o
Carnaval do Rio. Depois mergul-
hou na gravura e na pintura, tendo
experimentado múltiplas técnicas.
Depois de uma residência artística
na Itália, tornou-se assistente da
célebre pintora brasileira Adriana
Varejão e desde 2004 reside em
Bruxelas.
Nos quadros de pintura abstrata
que expôs em Sint-Pieters-Leeuw,
Sérgio Lemos consegue dar - utili-
zando um jogo de cores, de tex-
tura e de movimento - uma ilusão
de multidão.
Enrique Karabitian é argentino e
faz escultura e pintura em Bruxe-
las e François Delfosse.

Manuel da Costa 
e Jorge dos Santos
na Galeria Orpheu

A Galeria Orpheu, uma Galeria de ar-
tistas unidos dirigida por Manuel
da Costa, em Liège, inaugurou no
passado dia 10 de junho, uma ex-
posição coletiva com obras de 21
artistas, entre os quais o próprio
Manuel da Costa e Jorge dos San-
tos.
A exposição foi inaugurada no dia
10, mas as obras estão patentes
ao público até 5 de julho, naquele
que é chamado o “Salon d’été” da
Galeria.

Galerie Orpheu
Rue Saint Eloi, 17
4020 Liège

Quando começou a ter interesse pela
pintura, nunca teria passado pela ca-
beça do artista Edu Danesi, chegar a
ter uma galeria na Rue Blaes (Who’s
Gallery).
De nacionalidade brasileira, natural
de São Paulo, Eduard Danesi chegou
à Bélgica há 20 anos. Veio pela pri-
meira vez quando tinha 23 anos para
um casamento de uma amiga. Gos-
tou e ficou.
Filho de uma artista brasileira - Maria
Danesi - a sua aventura de quase 20
anos de Bélgica já passou por várias
etapas, algumas delas até caricatas.
Fez e aprendeu a fazer trabalhos,
que nunca imaginou fazer. Investiu
em várias áreas até conseguir realizar
aquele que era um dos seus sonhos

de menino, ter a sua própria galeria
aberta ao público num local emble-
mático de uma cidade famosa.
Edu Danesi sempre desenhou em
miúdo, fazia desenhos de tudo o que
lhe vinha à cabeça, mas foi no início
de 2000 que o seu interesse pela
pintura se acentuou. Começou por
abrir a sua galeria com um amigo
que também pintava, passado algum
tempo cada um seguiu o seu cami-
nho acabando por ficar com a galeria
só para ele. Diz que foi uma decisão
difícil de tomar porque as despesas
do espaço são elevadas, mas tem es-
perança de conseguir.
Tem algumas das suas obras expos-
tas na “Tour et Taxi” e foi escolhido
pelo programa de televisão MIJN
Pop-Up restaurant! na VTM, para de-
corar, com os seus quadros, um dos

restaurantes que estavam a con-
curso. Este programa belga é um
concurso sobre a criação de restau-
rantes onde os concorrentes lutam
pelo melhor projeto de espaço, deco-
ração, apresentação, etc.
Edu Danesi tem em mente grandes
projetos para a galeria, mas por en-
quanto não os quer desvendar, vai
continuar com a sua mestria no
street-art, sempre com pincel e
spray.
Sempre que é solicitado desloca-se
e faz as suas pinturas em paredes de
empresas, restaurantes, habitações
particulares, etc. Diz que para ele a
arte não tem local, o que importa é
que possa transmitir com o pincel o
que lhe vai na alma.
Tem quadros seus um pouco por
todo o mundo, mas não consegue

precisar quantas obras já realizou, na
sua galeria tem mais 30 quadros!
Quem conhece Edu Danesi, sabe
que em 90% dos quadros que pinta
iremos sempre encontrar borboletas
de várias cores, uma imagem de
marca ou talvez não. Talvez seja ape-
nas a fonte da sua inspiração.
Quando fecha a Galeria vai ainda
fazer outros trabalhos, pois segundo
o artista, “neste momento a venda
dos quadros não chega para viver”,
mas tem esperança que um dia
possa viver só da sua pintura.

Who’s Gallerie
Rue Blaes, 34

http://edudanesi.com
edudanesi@yahoo.fr
+32/498.11.13.14

Por Paulo Carvalho

le 25 juin 2015
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Stromae cancelou
digressão que 
passaria em 
Portugal

O músico e produtor belga Paul Van
Hever, que assina como Stromae,
cancelou todos os concertos da atual
digressão, incluindo a passagem em
julho pelo festival Nos Alive (Algés) por
motivos de doença, revelou a promo-
tora.
Esta seria a estreia de Stromae em
Portugal, mas o músico cancelou os
concertos por estar ainda a sofrer
“efeitos secundários do tratamento
para a malária”.
Stromae, filho de pai ruandês e mãe
belga, tem dois álbuns editados, de
música eletrónica - “Cheese” (2010)
e “Racine Carrée” (2013) - que in-
cluem os temas “Alors on danse”, “Te
quiero” e “Papaoutai”.
O festival Nos Alive decorrerá de 9 a
11 de julho no Passeio Marítimo de
Algés.

Flávia Coelho 
vem cantar em 
Bruxelas

A cantora brasileira Flávia Coelho vem
cantar em Bruxelas, no quadro do
Festival Couleur Café, no próximo dia
4 de julho, no quadro da digressão de
promoção do seu mais recente
álbum, “Mundo Meu” (2014).
Flávia Coelho nasceu no Rio de Ja-
neiro, mas mora na Europa - em
França - desde 2006. O seu primeiro
álbum foi editado em 2011 e chama-
se “Bossa Muffin”.
Desde os 14 anos que Flávia Coelho
sobe aos palcos, inicialmente inte-
grando um grupo de variedades e a
primeira vez que veio cantar na Eu-
ropa, integrava um grupo de Carna-
val. Instalada em Paris, cantou no
Metro e conheceu o músico dos Ca-
marões Bika Bika Pierre com quem
começou a compor um disco que
não interessou as editoras. Hoje pro-
duz-se nos mais prestigiosos festivais
europeus.

Coro Luísa Todi
em Bruxelas

Foi bonito o concerto do grupo coral
Luísa Todi de Setúbal, que deu dois
recitais em Bruxelas, nos passados
dias 5 e 6 de junho.
O Coro Luísa Todi foi convidado pelo
Coro Anaconda para festejar os 8 sé-
culos de língua portuguesa.

em
síntese

Camané vai cantar em Bruxelas
Camané, uma das grandes vozes do
Fado vai cantar no próximo dia 27 de
junho, às 21h00, no Studio 4 de Fla-
gey, no quadro do Festival Musiq’3
O Festival vai ter lugar nos dias 26,
27 e 28 de junho, mas Camané canta
em horário nobre no sábado à noite. É
considerado pela organização como
“uma das maiores vozes do fado e
uma referência incontornável no pa-
norama da música portuguesa”. Ca-
mané promete cantar os melhores
fados do seu reportório mas o fadista
tem um novo álbum, “Infinito pre-
sente”, que, entre outras, inclui uma
composição inédita de Alain Oulman.
O criador de “Fado Sagitário” é acom-
panhado pelo seu trio habitual de mú-
sicos, Manuel Neto, na guitarra
portuguesa, Carlos Manuel Proença,
na viola, e Paulo Paz, no contrabaixo.
“Infinito presente” marcou o regresso
do fadista aos estúdios, depois de

cinco anos ausente, desde “Do amor
e dos dias”, editado em setembro de
2010. 
O “título-tema” do disco, “Infinito
presente”, é um poema de David
Mourão-Ferreira - que tem por título
original “Corpo Iluminado, XII” -,
poeta de referência do fadista, de
quem, entre outros, já gravou “Escada
sem corrimão”.
Neste novo álbum, também de David
Mourão-Ferreira, Camané gravou
“Chega-se a este ponto”, original-
mente intitulado “Equinócio”, e “Pa-
raíso”, ambos com música de José
Mário Branco.
A decisão de programar Camané no
Festival Musiq’3 já foi tomada tardi-
vamente, depois de ter sido divulgado
o primeiro programa. Talvez por isso,
a organização destaca este, de entre
os mais de 50 concertos e animações
previstos em Bruxelas.

No quadro do Festival Musiq’3

Fernando Pessoa à Ostende

Le 13 juin est une date importante
pour la littérature portugaise. C’est en
ce jour de 1888 que Fernando Pessoa
voit le jour - un des plus grands poètes
portugais. Publié dans de nombreux
pays, il fut une des figures de la litté-
rature, de la poésie, du XX siècle.
Le long de la promenade Albert 1er
qui borde la mer à Ostende, en Bel-
gique. Alors, que, dans de tels en-
droits, nos yeux sont protégés vers
l’Horizon, vers le bateau qui passe, la
vague qui se construit, qui se détruit,
prévenus par nos pieds, qui sait (!),
nos yeux se sont dirigés vers une écri-
ture au sol, que nous, nous apprêtions
à fouler. Un carreau noir par terre, très
fendu - signe du temps qui passe et
des gens qui y passent - attire nos
yeux et notre curiosité. On peut y lire
en portugais en haut à gauche «Ode
Marítima» et en bas, à droite, Fer-

nando Pessoa. Ce qui y est écrit, l’est
en Flamand. Les Flamands, comme
les Portugais ont été des voyageurs,
des découvreurs de nouveaux
mondes, des gens dont le large ap-
pelle, affronter le danger faisait partie
de la vie. On dit que les villes mari-
times cultivent le cosmopolitisme, la

preuve… Ostende.
L’«Ode marítima», écrit par Fernando
Pessoa, aliàs Álvaro de Campos, un de
ses hétéronymes, a été publié dans la
revue Orpheu, en 1915. On célébré
donc cette année le centenaire de
cette œuvre majeure et l’une des pre-
mières publications de l’homme au

chapeau, lunettes rondes et mous-
tache.
Si vous allez à Lisboa, Pessoa vous at-
tend au café Brasileira, assis sur sa
chaise. Il se prêtera bien volontiers à
la photo que vous voudrez prendre au-
près de lui. Fernando Pessoa est in-
temporel.

Un petit bout de “Ode Marítima”

Par António Marrucho

Dancefloor quer juntar emigrantes em Leiria
A empresa “2M Event”, organiza-
dora do Leiria Dancefloor, com Bob
Sinclair, David Carreira e muitos
outros artistas, lançou no início de
junho, as suas aplicações móveis
para Iphone/Ipad e Android. 
O Leiria Dancefloor é um mega es-
petáculo ao qual o LusoJornal tam-
bém se associou, agendado para o
Estádio Municipal Dr. Magalhães
Pessoa, em Leiria, e espera mais
de 15 mil pessoas para uma noite
de verão que conta com as atua-
ções de Bob Sinclar e David Car-
reira.
Em Portugal, vários painéis out-
doors estão instalados na zona de
Leiria mas também acolhem todos
os viajantes à saída dos aeroportos
de Lisboa e Porto. “Cada pessoa
que enviar um selfie com o cartaz

atrás poderá habilitar-se a ganhar
entradas para o espetáculo”.
A aplicação móvel promove os artis-

tas que irão atuar em Leiria e per-
mite estar ligado ao evento. A apli-
cação - desenvolvida pelas empresas

parceiras Caticom e Mediatree - per-
mite seguir em tempo real todas as
informações e atualidades do
evento. Segundo Tiago Martins, CEO
da empresa 2M Event, “lançar uma
aplicação móvel, no primeiro ano do
evento, mostra a qualidade que que-
remos dar à iniciativa”.
Alberto Marques, Diretor Geral da
empresa salienta que “trabalhar um
evento artístico, com estes vários
materiais tecnológicos, é fantástico
e estão a permitir que vários artistas
já nos estejam a contactar para a
próxima edição”. Acrescenta tam-
bém que “a aplicação vai permitir
enviar mensagens pessoais dos artis-
tas às pessoas que nos estão a se-
guir”.

http://leiriadancefloor.com

Evento junta Bob Sinclair, David Carreira e muitos outros artistas

le 25 juin 2015

Augusto Brázio

LusoJornal / António Marrucho

David Carreira
DR



11Cultura

Fado tradicional passou pela APEB
Maria Emília foi a vedeta da noite

Francisco Lima e esposa, juntamente
com outros elementos da nova Direção
da Associação dos Portugueses Emi-
grados na Bélgica, começam a deixar
marca nos bons eventos que realizam
na sala de festas da APEB. São raros
os meses em que esta Direção não rea-
lize um ou mais eventos nesta associa-
ção com a marca Portugal.É grande o
esforço deste membro da equipa para
manter as contratações para os eventos
a alto nível e desta vez foi a voz da
jovem fadista Maria Emília que veio de
Portugal.
Também com nota positiva fica a de-
coração da sala que em nada ficou a
dever às típicas casas de fado em Por-
tugal.
Maria Emília tem 24 anos e canta há
10. Nasceu no Brasil e é filha do gui-
tarrista Vanderlei, residente no Brasil.
Veio para Portugal ainda pequena, tem
sotaque do norte porque a sua infância
foi passada em Famalicão. “A minha
escola foram as casas de fado por onde
tenho passado. Aprendi com os discos
e depois com os colegas mais velhos
que iam dizendo ‘olha aqui fizeste mal,
esta palavra diz assim, faz assim, etc.”
explicou ao LusoJornal. “Não tenho
local certo para cantar, gosto de não
estar sempre no mesmo sítio, por isso
canto em várias casas de fado. Gosto
muito da Raquel Tavares e do Marco
Ribeiro, entre outros”.

Maria Emília diz que o Fado é a sua
paixão. “Estava a estudar psicologia
mas tive que fazer uma escolha, ou o
fado ou os estudos, porque estava a ser
difícil conciliar as duas coisas. Saía
muito tarde do trabalho e tinha que me
levantar muito cedo para ir para a Fa-
culdade, parei por algum tempo mas
penso continuar brevemente”.

Maria Emília canta quase todos os dias
em várias casas de fado e já foi cantar
ao Brasil, Madrid e agora na Bélgica.
Tem um sonho: quer que a sua música
seja conhecida no mundo, diz que tem
conhecimento das dificuldades que
isso implica, mas também tem uma
boa arma: é paciente e sabe que deva-
gar se vai ao longe!

Ar gingão, brincalhona e castiça são as
três características que encontrámos
ao assistir ao espetáculo desta jovem
fadista. Animou e encantou o público.
Quando lhe perguntámos onde vivia,
respondeu: “Em Alfama”. Pois claro.
Nem podia deixar de ser, aquela cra-
veira toda numa jovem da sua idade
tinha que ter uma explicação. Partici-

pou na Grande Noite do Fado em
2006, ainda muito jovem, e ficou em
3º lugar. Atualmente podemos ouvir
Maria Emília em casas de fado de
grande reputação, tais como o Clube
de Fado ou o Faia, entre outras.
O evento contou também com a parti-
cipação de Joaquim Caniço (do Lu-
xemburgo) e dos artistas residentes na
Bélgica: Andreia Rio e João Escada.
Os artistas foram acompanhados à gui-
tarra portuguesa por José Duarte, que
também veio de Portugal. Natural de
Alcochete, toca desde os 23 anos. É
filho do fadista Silva Duarte, toca em
três casas lisboetas: o Bacalhau de
Molho, o Pátio de Alfama e a Casa de
Linhares. Começou a gostar de guitarra
ocasionalmente, uma noite depois de
ter acabado um namoro de muito
tempo. Decidiu ir a uma noite de fados
em Alcochete onde ia tocar aquele que
viria a ser o seu professor, Custódio
Castelo, que acompanhava nesse dia
Nuno da Câmara Pereira... “Fiquei
apaixonado pela guitarra. Andava a es-
tudar música no Conservatório de Lis-
boa e depois dessa noite disse, porque
não a guitarra portuguesa? Travei co-
nhecimento com o Custódio Castelo e
durante quatro anos estive a aprender.
Estive quase para desistir mas a Maria
João Quadros nessa altura pediu-me
para ir tocar para ela e nunca mais
parei. Hoje posso dizer que ela é a
grande causadora de hoje eu estar
aqui”, confessou ao LusoJornal.

Por Paulo Carvalho

PUB

Maria Emília com o guitarrista José Duarte
José Carlos

le 25 juin 2015
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Noite de Fados em Bruxelas promovida pelo Grupo
Português da Association Femmes d’Europe

No sábado, dia 6 de junho, reali-
zou-se em Bruxelas, no Royal Etrier
Belge, uma fantástica noite de
fados, não apenas pela qualidade
do espetáculo mas, principal-
mente, pelo caráter solidário que a
motivava: 100% do lucro desti-
nado à Association Femmes d’Eu-
rope.
Esta associação, apolítica e inde-
pendente, integra cerca de 1.000
membros, todas voluntárias, origi-

nárias da maior parte dos países da
União Europeia. O seu objetivo é a
luta contra a pobreza e a exclusão.
Para isso realiza eventos, culturais
ou sociais, ao longo de todo o ano,
que permitem financiar projetos,
rigorosamente selecionados, de
ajuda humanitária e que contri-
buem à formação das mulheres,
escolarização das crianças e a me-
lhoria dos seus cuidados de saúde.
Desde a sua criação, em 1976, a

associação já distribuiu mais de
8,3 M€.
No âmbito das atividades de 2015, o
Grupo Português organizou esta noite
de fados, possível graças à colabora-
ção dos membros do grupo, dos artis-
tas convidados e ao público que
generosamente respondeu ao nosso
convite.
Os fadistas Maria Odília Henriques e
Jorge Morgado e os músicos, Luís Ri-
beiro e Ana Luísa cativaram um pú-

blico eclético, com cerca de 120 pes-
soas das quais 60% não portugueses.
No espetáculo, constituído por duas
partes de fado e um intervalo com um
buffet livre tipicamente português, ou-
viram-se fados da nossa cultura tradi-
cional como por exemplo “Lisboa
Antiga” de José Galhardo e Amadeu
do Vale, “Nem às Paredes Confesso”
de Artur Ribeiro e Ferrer Trindade, “Só
à Noitinha” de Frederico Valério e
Amadeu do Vale, “Maldição” de Ar-

mando Vieira Pinto e Alfredo Duarte,
“Recado a Lisboa” de João Villaret e
Armando Rodrigues, “Solidão” de
Ferrer Trindade e David Mourão Fer-
reira, “Leio em teus olhos” de Mário
Moniz Pereira e “Boa Nova” de Fre-
derico Valério e Amadeu do Vale.
Todos os leitores podem participar nos
próximos eventos da Association
Femmes d’Europe, apoiando desta
forma os projetos humanitários por
esta financiados!

Solidariedade

Com~Tradição leva o “Quando o Tempo se Quer Pousar” 
em digressão por Portugal
O grupo Com~Tradição vai estar em
digressão em Portugal de 15 a 25
julho.
O que faz um grupo musical franco-
belga, e radicado na Bélgica, que
tem como base primordial do seu
trabalho a música portuguesa de
raiz tradicional, os seus cantautores
mais emblemáticos (nomeada-
mente José Afonso e Sérgio Godi-
nho) ou o fado? Faz o que fazem,
porque é deles que se fala aqui, os
Com~Tradição: uma música portu-
guesa, de certeza, mas aberta ao
mundo e nela integrando outras so-
noridades, do jazz à bossa-nova, da
chanson à música árabe e indiana.
Uma música que olha para Portugal
ao mesmo tempo de perto e de
longe, com a proximidade de quem
ama o seu povo e as suas gentes
mas com o distanciamento crítico
que a diáspora pode e deve dar.
Mas, para se perceber quem real-
mente são os Com~Tradição, o me-
lhor é contar a sua história desde o
princípio. E no princípio está Rui
Salgado, músico, cantor, composi-
tor e letrista portuense que termi-
nou o curso de jazz,
especializando-se em contrabaixo,
na Escola Superior de Música do
Porto. Em 2006, Rui Salgado tro-
cou a Invicta pela cidade de Leu-
ven, nos arredores mas já de cultura
flamenga, de Bruxelas, onde gravou
um álbum, “Conto”, com o grupo
de jazz Bansuri Collective. Lançado
em 2008 pela editora Mogno
Music, o disco venceria um impor-

tante concurso musical da Bélgica,
o Brussels Jazz Marathon, mas Rui
Salgado sentiu a necessidade de
começar a fazer uma música mais
acessível e, ao mesmo tempo, mais
próxima das suas raízes portugue-
sas.
E, por um acaso do destino, um pe-
queno concerto na escola em que
Rui Salgado dava aulas de música,
e para o qual convidou a cantora
belga de origem portuguesa Nicole
Cangueiro, professora de inglês e
holandês na mesma escola, trans-
formar-se-ia no embrião que daria
origem aos Com~Tradição.
“Nesse concerto de fim-de-ano que
nos foi sugerido pelo Diretor da es-
cola”, conta Rui Salgado, “tivemos
que encontrar um terreno comum.
E qual era esse terreno? Filha de
emigrantes portugueses, a Nicole

conhecia bem os fados da Amália
Rodrigues. E foi isso que nós apre-
sentámos: fados da Amália, nomea-
damente o ‘Povo que Lavas no Rio’
e o ‘Gaivota’”. Daí até às atuações
regulares num restaurante e casa de
fados de um português, Chez Luís,
no bairro de Saint Gilles, “que é o
bairro mais português de Bruxelas”,
foi um passo.
Nessa altura, Rui e Nicole ainda
não eram os Com~Tradição, mas
com a entrada de mais um músico,
o violinista e contrabaixista belga
Sébastien Taminiau, o núcleo da-
quilo que viria a ser o grupo estava
desde então encontrado: “O Sébas-
tien era meu colega noutro grupo, o
Diab Quintet, onde tocava violino, e
eu desafiei-o a integrar o grupo, ou-
vindo muita música portuguesa mas
interpretando-a à sua maneira”.

A partir de 2011, o trio de Nicole,
Rui e Sébastien atuou no Chez Luís
uma vez por mês durante dois anos.
E essa aproximação cada vez mais
íntima à música portuguesa contri-
buiu para que o projecto Com~Tra-
dição começasse a tomar a forma
que teve depois e que tem agora:
uma música que apesar de nela
conter fado(s), leva o fado para ou-
tros territórios e, nos temas originais
do grupo, visita muitos outros terri-
tórios para além do fado.
E a vontade de Rui Salgado em
compor temas originais que viriam
a ser interpretados por ele e pelos
seus dois companheiros, rapida-
mente resultou no corpus de can-
ções que estão agora registadas
neste seu álbum de estreia.
“Quando o Tempo se Quer Pousar”,
editado na Bélgica em 2014 e que
chega agora a Portugal, é uma edi-
ção de autor apoiada pela Embai-
xada de Portugal em Bruxelas e pelo
Instituto Camões.
Um álbum em que o fado está pre-
sente, sim, mas enquanto fado
transformado, reinventado e absolu-
tamente atual: oiçam-se as suas re-
leituras dos clássicos “Ouça Lá, Ó
Senhor Vinho” (numa versão gaiata
e alegre), “Gaivota” (um fado-jazz
melancólico e belíssimo) e o luso-
brasieiro “Barco Negro” (onde uma
bansuri, a flauta indiana, aparece
por ali a fazer o fado bailar).
Mas um álbum em que também
estão presentes muitas outras mú-
sicas: as sombras boas e tutelares

de Sérgio Godinho (“Vela Acesa”,
“Portas Fechadas”), do lado mais
“africano” de José Afonso (“Mãos
Atadas”), da música tradicional por-
tuguesa (“Folclore das Raízes”) ou
da bossa-nova (“O Sol”), ao lado do
jazz e da chanson franco-belga de
Brassens e Brel, da música árabe e
do manouche cigano. Ou a súmula
mais-que-perfeita de tudo isto que
é “Âncoras do Tempo”.
E um álbum em que as letras dos
originais de Rui Salgado refletem
esse olhar de quem está fora - de
Portugal - mas que continua atento
ao que nele - Portugal - acontece.
Letras ora mais intimistas e pes-
soais, ora mais paisagísticas e nos-
tálgicas (cujos melhores exemplos
são o “Curso do Rio” e “O Folclore
das Raízes”, que celebram as ori-
gens de Rui e Nicole: as margens
do Douro), ora marcadamente polí-
ticas e abertamente interventivas
(“Mãos Atadas”).
Inesperado e inovador, coerente e
aventureiro, “Quando o Tempo se
Quer Pousar” é um álbum de nova
música portuguesa - apesar das
suas raízes mais ou menos antigas
- que já foi apresentado em Portu-
gal, Bélgica, França e Alemanha e
que vai este ano continuar a viajar
por vários palcos portugueses e in-
ternacionais para provar, mais uma
vez, que como dizia Gustav Mahler,
“tradição é a transmissão do fogo;
não a veneração das cinzas”.

http://comtradicao.be/

Música

Portugalnet Portugalnet

Portugalnet
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“O Melhor de 
Portugal” está de
volta a Bruxelas

Numa organização conjunta da as-
sociação A Ponte em Bruxelas, da
Confederação dos Agricultores Por-
tugueses (CAP) e do Eurodeputado
Nuno Melo, e pelo terceiro ano
consecutivo, irá realizar-se num dos
locais mais emblemáticos de
Bruxelas, a 3ª edição de “O melhor
de Portugal”.
Este evento realizar-se-á nos dias 4
e 5 de junho, no Parc du Cinquan-
tenaire e irá trazer a esta capital eu-
ropeia aproximadamente meia
centena de produtores portu-
gueses. O evento tem como obje-
tivo a divulgação de produtos
portugueses bem como a cultura e
tradições do país.
Entre uma grande variedade de
produtos agroalimentares, a restau-
ração e os stands culturais também
estarão presentes. Poderá apreciar
nomeadamente vinhos, queijos,
enchidos, azeites, méis, frutas e
hortícolas, entre outros.
Com o intuito de divulgar também
a vertente cultural, terá stands de
artesanato e espetáculos musicais.
A organização pretende assim, com
esta iniciativa, promover mais uma
vez a comercialização de produtos
agroalimentares e desenvolver
contactos entre as empresas, tendo
em vista a exportação.
Para ter o programa e outras infor-
mações sobre o evento, poderá
consultar o site:
http://lemeilleurduportugal.be/

Comemoração do 10 de Junho em Bruxelas
Organizado pela Federação das Associações Portuguesas na Bélgica

A comemoração do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Por-
tuguesas, no Carrefour des Attelages,
no Bois de la Cambre, 1000 Bruxe-
las, das 10h00 às 20h00, no pas-
sado dia 14 de junho, contou com a
participação de treze associações e
com a presença de Portugueses que
vieram numerosos degustar as espe-
cialidades portuguesas.
A Federação das Associações Portu-
guesas na Bélgica (FAPB), pode con-
firmar como foi positiva a mudança
da festa para o Carrefour des Attela-
ges quer em termos de espaço, quer
em termos de quadro. Uma zona
verde de excelência onde pequenos
e graudos puderam divertir-se mais
uma vez em segurança. Foi uma
grande festa. O rancho folclórico Raí-
zes de Portugal da APEB e o rancho
folclórico dos Emaús brindaram os
presentes com danças e cantares da
nossa terra. Um desfile de moda das
costureiras dos Emaús e a partipação
especial do Grupo de Cantares da
Região dos Lafões, vindo do Luxem-
burgo, animaram a festa.
A artista convidada deste ano veio de
Portugal para trazer alegria. Rosinha
e as suas dançarinas regalaram os
presentes.
O novo Embaixador de Portugal na
Bélgica, António Vasco Alves Ma-
chado, acompanhado do Ministro
Conselheiro João Terenas, que ter-
mina a sua comissão de serviço junto
das autoridades Belgas, estiveram
presentes na festa, visitaram os
stands e falaram com os responsá-
veis associativos. Nas palavras que
dirigiu à Comunidade portuguesa, o
Embaixador agradeceu à Direção da
FAPB e às Associações envolvidas a
realização da Festa nacional portu-

guesa, saudou todos os presentes
lembrando o grande poeta Camões e
as Comunidades na diáspora.
Em representação do Echivam da
Commune de Bruxelas, Hamed El
Kitibi, esteve na festa Safet Krye-
mahi que dirigiu uma saudação à Co-
munidade portuguesa e lembrou os
laços de amizade entre Portugal e o
Reino da Bélgica, agradecendo em
nome da Câmara de Bruxelas o con-
vite feito, referindo a exemplar inte-
gração da Comunidade portuguesa
no mundo do trabalho e na sociedade
que os acolheu.
O Presidente da FAPB agradeceu a
presença das autoridades Portugue-
sas e Belgas, dirigiu algumas pala-
vras de incentivo aos dirigentes
associativos e terminou com um bem
haja à Comunidade portuguesa por
responder presente num dia tão im-

portante para a diáspora. Lembrou
que se aproximam momentos muito
importantes para os Portugueses
como as eleições para o Conselho
das Comunidades Portuguesas
(CCP), eleições legislativas e para o
Presidente da República e o quanto
é importante cumprirmos todos com
o dever cívico de nos recensearmos.
A festa continuou com a atuação do
conjunto BXL Band que preparou o
ambiente para os mais e menos jo-
vens que dançaram até ao final da
festa. O tempo ajudou e os stands
de comes-e-bebes funcionaram a
pleno regime.
Iniciativas como esta só são possíveis
com o apoio das entidades oficiais e
de outras instituições. A FAPB rece-
beu o apoio da Embaixada de Portu-
gal, da Caixa Geral de Depósitos
(escritório de Bruxelas) que esteve

presente na festa com um stand pró-
prio, da Delta Cafés através do seu
representante na Bélgica que foi o
fornecedor oficial de café, da Alimen-
tar que abasteceu as associações
com bebidas e alimentação (produ-
tos de Portugal), o “Canário” fartu-
ras, a Padaria Seara e a Câmara de
Bruxelas que cede este importante
espaço para a realização da festa.
Registamos ainda a presença, pela
primeira vez na festa, com um stand
próprio, do LusoJornal. Esperamos
que esta inicitiva de repita pela im-
portância que tem para a Comuni-
dade portuguesa, a existência de um
jornal de língua e cultura portugue-
sas.
É de registar o carinho manifestado
pela Comunidade portuguesa e pelos
amigos presentes neste grande
evento.

Por Sérgio Ribeiro
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Grupo Folclórico de Faro vai participar no 
Festival internacional de folclore em Schoten

O Grupo Folclórico de Faro vai parti-
cipar, entre os dias 10 e 17 de julho,
no Werelddansfestival Hello!Schoten,
um dos principais festivais de folclore
da Bélgica e um dos mais referencia-
dos do mundo, que se realiza todos os
anos na cidade de Schoten (2900),
nos arredores de Antuérpia.
Este é um festival que integra a rede
do CIOFF (Conselho Internacional dos
Festivais de Folclore e das Artes Tra-
dicionais) no qual tanto Portugal
como a Bélgica estão representados,
com mais 66 países.
O Grupo Folclórico de Faro é o mais
antigo do Algarve. Foi criado em
1930, e na altura chamava-se Ran-
cho Regional Algarvio. Era, na prática,
um grupo de tocadores de harmónio e
de dançadores de corridinho. As pes-
soas dançavam corridinho tal e qual
como dançavam nos bailes, com
pouca organização. Mas alguns ele-
mentos foram puxando pelo grupo e
por ali passaram alguns dos nomes
mais sonantes do folclore algarvio e do
acordeão.
Desde então o grupo teve alguns in-
terregnos, mas foi sempre mantendo
as tradições e transmitiu-as às gera-
ções mais novas.
Esta viagem à Bélgica é quase uma
prenda de aniversário já que o grupo
festeja este mês de junho, 85 anos de
existência, sempre com uma vitali-
dade interessante. Aliás continua a ser
um grupo de referência no Algarve, e
é visto como exemplo, não apenas

pelas suas danças e pelos trajes, mas
também pela forma como se organiza.
Para além do grupo de folclore, o Ran-
cho Folclórico do Algarve tem tam-
bém, há cerca de 15 anos, um grupo
infantil e, praticamente desde essa
mesma altura, um grupo ao qual cha-
mou “Cancioneiro”. No fundo, é um
subgrupo que se dedica à recolha dos
cantares algarvios, não apenas os que
se dançam, mas também os cantares
de trabalho, os cantares infantis, as
modas de roda, os cantos de pesca-
dores,... tradições que acabam por
não estar nos reportórios dos grupos
de folclore, mas que no caso deste
grupo está, através do Cancioneiro.
O grupo já viajou para muitos países,
onde apresentou as danças e a cultura
popular algarvia. Desta vez, o Festival

de Schoten convidou grupos de 9 paí-
ses diferentes, entre os quais Portu-
gal. Há muito tempo que Portugal não
era representado neste Festival, mas
desta vez coube ao Grupo Folclórico
de Faro essa honra.
Deslocar-se ao estrangeiro é sempre
muito difícil. As regras do CIOFF são
muito claras: cada grupo suporta as
despesas das viagens até ao país do
organizador do Festival e depois, as
despesas locais são da responsabili-
dade dos organizadores. Sem apoios,
é o próprio grupo - e os seus membros
- que vão financiar a deslocação dos
32 elementos do grupo até à Bélgica.
O Grupo Folclórico de Faro organiza
também o seu próprio Festival: o
Folk’Faro cuja 13ª edição vai ter lugar
entre os dias 15 e 23 de agosto.

Criado em 2003, o Festival tem rece-
bido cerca de 100 candidaturas de
grupos estrangeiros que querem par-
ticipar neste Festival. A seleção é pois
difícil e os responsáveis pelo grupo ga-
rantiram ao LusoJornal que este ano,
com o apoio da Câmara Municipal de
Faro, estarão representados grupos de
Taiwan, Eslovénia, Espanha, Irlanda,
Bolívia, África do Sul, mas também
várias regiões portuguesas.
Vai ser uma grande edição e os orga-
nizadores contam que os amantes do
folclore que residem no estrangeiro e
que estejam durante o verão no Al-
garve, não percam este Festival cuja
diversidade é das mais reputadas do
país.
Até lá, marcam encontro com os lei-
tores do LusoJornal em Schoten.

Nos arredores de Antuérpia

Por Natércia Gonçalves

Convívio do Grupo Etnográfico O Ribatejo
encheu a Pianofabriek em Saint Gilles

A sala do centro cultural Pianofabriek,
em Saint Gilles, foi pequena para aco-
lher tanta gente que se deslocou para
assistir ao Convívio cultural popular
organizado pelo Grupo Etnográfico O
Ribatejo, de Bruxelas. O evento teve
lugar no dia 31 de maio.
O Convívio começou com um almoço,
às 12h30, que encheu por completo
a sala, e onde foi servida a tradicional
“Sopa de Pedra à moda Ribatejana”.
Depois subiram ao palco - por sinal
bem pequenino - os grupos folclóricos
Etnográfico do Alto Minho, vindo do
Luxemburgo, Grupo Coral Feminino
da APEB de Bruxelas e finalmente o
grupo da casa, o Grupo Etnográfico O
Ribatejo, também de Bruxelas.
O Grupo Etnográfico O Ribatejo nas-
ceu em janeiro de 2014 com o obje-
tivo de representar os usos e costumes
da região do Ribatejo no início do sé-
culo XX. E desde então tem criado um
efeito surpresa. Não apenas pela
forma como iniciou a sua atividade,
trajado a rigor, mas também pela
forma dinâmica como está organi-
zado, sendo prova disso mesmo, o di-
namismo com que decorreu este
Convívio.
O grupo está sedeado em Saint Gilles
e costuma ensaiar todos os domingos,

à tarde.
No fim do espetáculo dos grupos de
folclore, houve um “baile popular”
desta feita não apenas com música ri-
batejana, mas também com modas
minhotas.

No próximo fim de semana, no dia 28
de junho, o Grupo Etnográfico O Ri-
batejo, de Bruxelas vai ter a sua pri-
meira grande saída internacional já
que vai atravessar a França para par-
ticipar no Festival de Folclore Portu-

guês de Périgueux, no sul do país.
Participam nesse Festival Os Beirões
Alegres de Marsac-sur-L’Isle, Provín-
cias do Minho de Cheles e o grupo or-
ganizador, Saudades de Portugal de
Périgueux.

Por Manuel Martins

le 25 juin 2015

Serviço SOS a
Quem Chega

Face ao crescente de número de che-
gadas, nos últimos tempos, de cida-
dãos portugueses sem conhecimento
do que é viver no estrangeiro, das suas
obrigações e direitos, a Comunidade
portuguesa Emaús de Bruxelas presta
agora um serviço comunitário não-co-
mercial-não-lucrativo de orientação e
integração a quem cá chega.
Iniciativa local de apoio à Comunidade
portuguesa, “SOS a quem chega” é
um exemplo de cooperação e criação
de valor social. Construir, Resiliência e
Coesão entre os elementos da Comu-
nidade portuguesa.
“Somos um grupo de mulheres, vo-
luntárias, dispostas a ajudar os Portu-
gueses recém-chegados à Bélgica a
conhecer os seus direitos e obriga-
ções, enquanto cidadãos estrangeiros
oriundos da Europa” dizem na nota
enviada às redações. “Propomo-nos
ajudar as pessoas que necessitem de
orientação, em todos os passos ne-
cessários até à obtenção do Bilhete de
Identidade belga (inscrição na Co-
muna, inscrição das crianças na es-
cola, inscrição no Consulado,
inscrição na Segurança social, na
‘Mutuelle’, inscrição aulas de por-
tuguês, aconselhamento aluguer de
casa, pedido instalação gás/eletrici-
dade, acesso ao serviço de saúde,
ajuda na procura de emprego)”.
O serviço conta com a solidariedade
dos Portugueses já instalados. “Pre-
tendemos também dar apoio às famí-
lias mais carenciadas que vão
chegando (apoio alimentar, vestuário,
etc.). Pretendemos ainda despertar a
melhor atenção dos pais portugueses
para a importância e vantagens dos
cursos de língua portuguesa”.
Este é um serviços ligado à Comuni-
dade Portuguesa de Emaús, que irá
funcionar nas instalações da mesma,
na Rue du Belvédère, 26, 1050
Bruxellles (Ixelles).

Contactos: Alexandra Cunha, 
Fernanda Oliveira, Sara Silva
Telefone: +32.497.122.131
sos.aquemchega@outlook.com

em
síntese
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Bruno Magalhães no Ypres Rally na Bélgica
Este fim de semana

em
síntese

Voleibol: Nuno 
Pinheiro assina pelo
Noliko Maaseik

É um regresso a uma casa antiga. O
voleibolista português, Nuno Pinheiro,
que arrecadou nove títulos em França,
e sobretudo três títulos consecutivos
de Campeão de França com as cores
do Tours, vai dar um novo rumo à sua
carreira.
Nuno Pinheiro assinou pelo clube
belga Noliko Maaseik, emblema que
abandonou em 2009.
É um regresso a um clube que o in-
ternacional português representou du-
rante quatro épocas de 2005 a 2009.
Na sua passagem pelo Noliko Maa-
seik, Nuno Pinheiro arrecadou oito tí-
tulos! Dois campeonatos, três taças e
três supertaças. A aventura francesa
acaba, após seis temporadas e três
clubes (Beauvais, Poitiers e Tours),
enquanto a aventura belga recomeça
e num clube bem conhecido de Nuno
Pinheiro.

Futsal: Alex 
deixa o Sporting

O ala italo-brasileiro Alex Merlim é o
primeiro reforço para a época
2015/16 da equipa de futsal do Spor-
ting na altura em que saem três joga-
dores com muitos anos de clube, Alex,
Marcelinho e Cristiano. “Precisava de
objetivos novos. Em Itália ganhei tudo
o que havia para ganhar e quando re-
cebi o convite do Sporting não hesitei.
É um clube muito grande”, disse Alex
Merlim, que alinhava na equipa ita-
liana do Luparense, ao serviço do qual
ganhou dois Campeonatos nacionais,
duas Supertaças e uma Taça de Itália.
Nascido em Dourados, no Brasil, há
28 anos, o ala brasileiro transferiu-se
para Itália em 2007 para representar
o Augusta e sagrou-se ainda Cam-
peão europeu em 2014 ao serviço da
Seleção italiana.
Alex, de 35 anos, antigo campeão eu-
ropeu pelo Action 21, da Bélgica, che-
gou a Alvalade na época de 2007/08
e conquistou um total de quatro cam-
peonatos, três Taças de Portugal e
quatro Supertaças.

Golfista Filipe
Lima foi 19º no
Open da Bélgica

O golfista português Filipe Lima ter-
minou a terceira volta do Open da
Bélgica, prova do Challenge Tour de
golfe, em Les Bons Villers, no 19º
lugar, com um total de 212 panca-
das, quatro abaixo do PAR.
Atual 44º do ‘ranking’ da segunda di-
visão do circuito europeu, Filipe Lima
apresentou um cartão de 72 panca-
das (PAR), com um ‘eagle’ (duas
abaixo), quatro ‘birdies’ (uma abaixo)
e seis ‘bogeys’ (uma acima).

Bruno e Hugo Magalhães prepa-
ram-se para enfrentar a sua se-
gunda prova da temporada do
Campeonato da Europa de Ralis, o
Ypres Rally na Bélgica com o Peu-
geot 208 T16 da Delta Rally, de
25 a 27 de junho.
Depois do SATA Rallye Açores que
representou o regresso à competi-
ção em 2015, a dupla de pilotos
está focada em conseguir um bom
resultado no seio de uma lista de
inscritos com nomes sonantes e
num rali com características muito
específicas. Para isso, Bruno Ma-
galhães já esteve a testar nas estra-
das de asfalto da Bélgica
procurando encontrar o melhor
compromisso para o 208. Cerca de
50 quilómetros percorridos com
chuva e também piso seco que
deram boas referências ao piloto
luso.
“O Ypres Rally é uma prova com

características distintas mas que
gosto particularmente. É uma
prova que se disputa em estradas

de asfalto escorregadias no meio
de campos agrícolas. É um figurino
muito específico que exige um

‘set-up’ muito próprio para se ser
bem sucedido. Por isso, este teste
teve um papel importante sobre-
tudo porque tivemos a sorte de en-
contrar condições atmosféricas
adversas que nos permitiu ajustar
o carro. Agora resta esperar para
perceber como vai estar o tempo”,
referiu Bruno Magalhães.
No ano passado Bruno Magalhães
viu-se impossibilitado de alinhar
neste rali pelo que este ano está
esperançado num bom resultado.
“Gostava de terminar a prova nos
cinco melhores mas tenho cons-
ciência que será uma tarefa com-
plicada. Não posso menosprezar a
qualidade dos meus adversários
que têm todos um palmarés inve-
jável. O importante é que estamos
confiantes e vamos dar o nosso
melhor para chegar ao objetivo”,
disse o piloto português que nos
Açores arrecadou o quarto lugar.

Voleibol: Portugal vai tentar ganhar à Bélgica
Os encontros de sábado e domingo
(17h00) entre Portugal e a Bélgica, a
contar para a 5ª jornada da Poule E
do Grupo 2 da Liga Mundial, assu-
mem, estatisticamente, um confronto
que faz lembrar a peleja entre David
e Golias: de um lado, uma equipa que
apenas venceu um jogo (3-2, Ho-
landa) em oito já disputados; do
outro, um líder que apenas cedeu por
uma vez (2-3, Holanda) em oito
jogos.
Todavia, o confronto bíblico saldou-se
pela vitória do, teoricamente, menos
forte, pelo que é legítimo esperar que
Portugal, diante do seu público,

possa galvanizar-se e bater-se de igual
para igual com tão forte oponente.
Alexandre Ferreira, de 23 anos e 2
metros de altura, é um Zona 4 que
nas últimas três épocas representou,
sucessivamente, as equipas do Cas-
tellana Grotte e Trentino Volley, em
Itália, e do Ziraat Bankasi, na Turquia,
tendo sido, inclusive, considerado o
segundo melhor Z4 da forte Liga
Turca, nesta última temporada.
Para além da motivação extra que foi
a vitória na Holanda, Portugal joga
agora perante o seu público. Um
apoio muito importante quando se
defronta a seleção teoricamente mais

forte da Poule E.
“Temos o público a nosso favor e, é
verdade, a motivação extra provocada
pela nossa primeira vitória na Liga
Mundial. Isso não invalida que conti-
nuemos a trabalhar com a mesma ati-
tude e intensidade com que
treinámos até agora. Apesar de nos
termos deparado com bastantes difi-
culdades, em vários aspetos, creio
que estamos no bom caminho e que
se continuarmos a trabalhar desta
forma os resultados positivos vão aca-
bar por aparecer”, reconhece Alex,
acrescentando: “Teoricamente, a Bél-
gica é a equipa mais forte e tem de-

monstrado isso, mas, no segundo
jogo que disputámos em Liège, nós
também conseguimos tornar mais
evidente que somos capazes de lhes
fazer frente. O estudo e análise da
equipa está feito e agora é preciso de-
monstrarmos a mesma atitude e co-
locarmos em campo tudo aquilo que
é necessário, a nível tático, para de-
frontar uma equipa tão forte como a
Bélgica”.
Os dois jogos serão disputados às
17h00, no sábado e no domingo, no
Pavilhão Desportivo Municipal da
Póvoa de Varzim e transmitidos em
direto pela Sport TV.
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