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A portuguesa
Sofia Pinto ingressou
na Polícia belga há 13
anos. Há dois anos
deixou de fazer
patrulhas para ser
Inspectora e trabalhar
na área administrativa.
Agora quer ser
Inspectora-geral.

Sofia Pinto 

Portuguesa
é inspectora

na polícia
belga



Dados revelados pela Secretaria de Estado das Comunidades

Portugal tem a sétima maior comunidade
de emigrantes no mundo
Quase cinco milhões de Por-
tugueses residem no estrangeiro.
Portugal tem a sétima maior co-
munidade de emigrantes no mun-
do, revelou, com base em dados
estatísticos nacionais e interna-
cionais, fonte dos assuntos consu-
lares e das comunidades do Esta-
do português.
No âmbito do «Colóquio sobre as
políticas para a juventude, cultura
e associativismo nas comunida-
des portuguesas», foram apresen-
tados, na semana passada, na
Universidade Lusófona, dados
estatísticos das comunidades por-
tuguesas, com base em dados
públicos do Instituto Nacional de
Estatística (INE), da Organização
da Cooperação para o Desen-
volvimento Económico (OCDE) e
das Nações Unidas.
Segundo Ana Cristina Ribeiro, da
Direcção Geral dos Assuntos Con-
sulares e Comunidades Portugue-
sas, dados da OCDE publicados
em 2007, evidenciam Espanha e
Suíça como os maiores destinos
de emigração portuguesa nos últi-
mos anos.
«Com 1.049.500 emigrantes por-
tugueses ‘mono-nacionais’ no
mundo, Portugal possui a sétima
maior comunidade do mundo»,
afirmou Ana Cristina Ribeiro, da
Direcção Geral dos Assuntos Con-
sulares e Comunidades Portugue-
sas, durante a apresentação de
dados estatísticos das comunida-
des portuguesas, na Universidade
Lusófona. O México, o Reino Uni-
do e a Turquia ocupam os primei-
ros lugares.
Ana Cristina Ribeiro refere que «a
comunidade portuguesa repre-
senta 13,1 por cento da popula-
ção do país» e evidencia que «não
há como negar a saída cada vez
maior de portugueses para o es-
trangeiro», o que reflecte também
a livre circulação entre as frontei-
ras da União Europeia.
Quanto aos países de destino, os
dados entre 2003 e 2006 revelam
um aumento significativo de emi-
grantes portugueses a desloca-
rem-se para a Suíça e para a

Espanha.A França, o Reino Unido
e o Luxemburgo são outros desti-
nos frequentes da emigração por-
tuguesa.
Prevê-se a criação do Observató-
rio da Emigração, com vista a
revelar dados estatísticos sobre as
comunidades portuguesas no es-
trangeiro, congregando entidades
estatais, que produzem estudos
estatísticos, e académicos para a
realização do projecto, informou
Paulo Amaral, do Gabinete da
Secretário de Estado das Comuni-
dades, presente no Colóquio.
Face ao número de emigrantes
portugueses no mundo, a Directo-
ra do Gabinete de Relações
Culturais e Internacionais do Mi-
nistério da Cultura, Patrícia Salva-
ção Barreto, também presente no
Colóquio, afirmou que «as comu-
nidades lusófonas são a maior
rede diplomática que o país tem
no estrangeiro».
«Estas comunidades projectam o
que é ser português, no quotidia-
no, ao mostrarem de modo singu-
lar a capacidade de adaptação às
realidades, por vezes diferentes
das que encontrariam em Portu-
gal», adiantou.

A Directora do Gabinete de
Relações Culturais e Internacio-
nais acredita que estas comunida-
des complementam e até substi-
tuem o corpo diplomático, no ca-
so de esta participação oficial não
existir no país. Patrícia Salvação
Barreto acentuou que, de acordo

com o trabalho desenvolvido do
Ministério da Cultura, é necessá-
rio difundir a criação dos autores
portugueses no mundo, mas tam-
bém promover o diálogo intercul-
tural.
«Da mesma forma que é essencial
integrar de forma pacífica os imi-
grantes que vivem em Portugal,
também os vários estados (no es-
trangeiro) onde residem portu-
gueses devem fazê-lo do mesmo
modo», afirmou. No que diz res-
peito aos luso-descendentes, a
Directora lançou a ideia de criar
um portal, com base numa parce-
ria entre entidades institucionais
e a rede das comunidades portu-
guesas, onde ambos pudessem
dialogar e estabelecer planos de
acção. Desta forma a directora
pretende aproximar os luso-des-
cendentes a Portugal e melhorar
o diálogo entre os portugueses e
os seus representantes. «Não
creio que estejam bem estrutura-
dos, nem são frequentes, os diálo-
gos entre os portugueses e os
seus representantes», lamentou.

■ 

■ Os portugueses continuam a emigrar para o estrangeiro
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Comemorações dos 87 anos do PCP na
Bélgica
Em 6 de Março de 1921 foi fundado o Partido Comunista Português.
No decorrer do mês de Março e Abril realizam-se também nas Co-
munidades portuguesas um conjunto muito vasto de iniciativas para
assinalar o 87.º aniversário do PCP.
Em Bruxelas, no dia 5 de Abril terá lugar um jantar convívio na asso-
ciação APEB, segundo informações enviadas ao LusoJornal pelo par-
tido.
As comemorações também têm lugar na Suíça, Angola, Brasil, Lu-
xemburgo e França.
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Portugal:
As obras em casa
já não precisam
de licença
As obras em casa já não necessi-
tam de licença da Câmara Muni-
cipal e quem assinar os projec-
tos pode ficar até quatro anos
sem exercer se violar as regras
urbanísticas, escreve a Lusa.
O novo Regime Jurídico da Ur-
banização e Edificação, reduz o
controlo administrativo dos li-
cenciamentos, mas reforça a res-
ponsabilidade dos promotores e
técnicos responsáveis pelos pro-
jectos e o peso das multas, que
podem ir até aos 450.000 euros
no caso das empresas.
«Passa-se de um clima de descon-
fiança e de um sistema burocrá-
tico responsável pela má cons-
trução e por atrasos enormes em
projectos importantes para um
sistema de controlo diferente»,
disse à agência Lusa o secretário
de estado da Administração Lo-
cal, Eduardo Cabrita.
A nova legislação dispensa de
licença, por exemplo, as obras
em casa desde que não alterem a
estrutura do edifício,a cércea ou
os telhados.
Já os trabalhos de preservação
de fachadas de prédio ou a cons-
trução de piscinas em moradias
precisam apenas de uma comu-
nicação à autarquia.

La luso-descendante, Sofia Pinto, est
inspectrice de police à Marche-en-
Famenne (Wallonne) et exerce son
activité depuis 13 ans. Occupant un
poste de gestionnaire, Sofia Pinto se
charge plutôt des tâches administrati-
ves, «je m’occupe de la rédaction des
procès verbaux, de les corriger, des
changements des lois, d’entrer et de
communiquer aux différents postes
de police des données puis de rensei-
gner les personnes», explique l’ins-
pectrice.
Depuis 2 ans Sofia Pinto a cessé les
patrouilles de police. Pendant des
années elle faisait le tour de la région
avec son équipe en voiture, «c’était
totalement différent, on ne savait
jamais ce qu’on allait faire le lende-
main et ce qui pouvait arriver dans la
journée. Je regrette un peu ces
temps-là, où j’avais un autre type de
contact avec les gens et j’étais bien
évidemment sur le terrain. Il y avait
de l’adrénaline,alors que maintenant
l’ambiance est beaucoup plus cal-
me», déclare-t-elle avec un petit sou-
rire. «Mais maintenant j’ai des horai-
res plus stables et c’est mes enfants
qui sont plus rassurés car je ne cours
plus de danger, ma fille faisait même
des cauchemars avant»!
Originaire de Vila Nova de Gaia du
côté père et de Barcelos, côté mère,
elle est née en Begique en 1966.
Etudiante infirmière elle décide de
changer de voie et opte pour la po-
lice. «Je voulais un travail stable,
j’avais déjà un enfant et j’avais tout

de suite besoin d’argent. On a passé
une formation de 8 mois avec plu-
sieurs tests physiques et écrits, no-
tamment en langues,car il fallait être
impérativement bilingue français/fla-
mand,puis on a enchaîné un stage de
plusieurs jours, afin de savoir si on
était aptes ou non».
Sofia Pinto n’a pas vraiment souffert
d’être une femme au sein d’une
équipe bien masculine. «Au départ
j’ai dû faire mes preuves,mais un peu

comme tout le monde. Je suis
quelqu’un de sportif, et j’ai un côté
garçon chez moi. Mais j’ai toujours
été moi-même, je n’ai pas eu besoin
de m’imposer méchamment devant
les jeunes surtout, pour me faire res-
pecter. Au contraire, je parlais tou-
jours calmement et j’arrivais ainsi à
me faire respecter plus facilement.
Cela dit des fois quand je me trouvais
entourée d’une cinquantaine de jeu-
nes, j’étais bien obligé de devenir

plus autoritaire», dit-elle au LusoJor-
nal.
Depuis petite Sofia Pinto prônait la
justice autour d’elle et avait une ima-
ge dorée des policiers, «je les voyais
attraper les méchants et les voleurs,
faire régner la justice et que tout
serait ensuite résolu. Mais la réalité
n’est pas tout à fait comme ça. Le
métier est difficile et on n’a pas tou-
jours les moyens de pouvoir agir effi-
cacement». Cependant Sofia Pinto se
souvient des fois où elle a pu interve-
nir à temps pour éviter des accidents
plus graves voir même sauver des
vies. «Lors des incendies par exem-
ple, quand on arrivait avant les pom-
piers et qu’il fallait alors réagir aussi-
tôt. Mais c’est notre travail, on est là
pour aider et mettre de l’ordre quand
il le faut.Alors on ne pense pas aux
accidents ou disputes auxquels nous
sommes intervenus ou encore les
vies qu’on a pu sauver, on n’attend
absolument rien en retour».
Sofia Pinto aime son travail et espère
pouvoir monter de poste prochaine-
ment. «Je souhaite devenir inspec-
trice principale, bien que j’ai déjà
cette fonction, mais pas le diplôme».
Quant à une de ses filles, elle parle
déjà de devenir policière plus tard,ce
à quoi Sofia Pinto ne s’y oppose pas.

■ Clara Teixeira

Elle souhaite devenir Inspectrice Principale

Sofia Pinto est Inspectrice de Police à Bruxelles
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■ Sofia Pinto



Conselho4
Luís Filipe Menezes
propõe que emi-
grantes votem nas
eleições autárquicas

O líder social-democrata, Luís Filipe
Menezes, anunciou na semana pas-
sada que o PSD vai apresentar no
Parlamento diplomas para conceder
aos emigrantes de segunda e ter-
ceira geração,«em certas circunstân-
cias» o direito de votarem nas elei-
ções autárquicas.
«O PSD irá apresentar um conjunto
diplomas para o qual gostaria de ter
um consenso partidário sobre o es-
tatuto de cidadania dos portugueses
que vivem no estrangeiro, nos direi-
tos da segunda e terceira geração de
emigrantes e apontando para a pos-
sibilidade de terem capacidade elei-
toral activa nas eleições autárqui-
cas», afirmou Luís Filipe Menezes.
O líder do PSD falava aos jornalistas
na residência oficial do Primeiro-
Ministro, em S. Bento, no final de
uma audiência com José Sócrates
no âmbito da preparação do Conse-
lho europeu que começa quinta-fei-
ra em Bruxelas. Menezes disse que
informou José Sócrates sobre a
apresentação dos diplomas para os
quais espera obter «um amplo con-
senso partidário» para «correspon-
der aos anseios já distantes» de mui-
tos portugueses que vivem e trabal-
ham fora de Portugal.
O líder do PSD defendeu que pelo
menos aqueles emigrantes que pa-
gam impostos em Portugal,nos seus
municípios de origem, devem po-
der votar para os órgãos autárquicos
e não apenas para o Presidente da
República e nas legislativas.
Questionado sobre a situação inter-
na no PSD,Luís Filipe Menezes recu-
sou responder,argumentando que a
residência oficial do primeiro-minis-
tro não é o lugar para falar de assun-
tos internos do seu partido. «Seria
de uma total insensatez estar a co-
mentar a vida interna do meu parti-
do», disse.
A Comissão Permanente do PSD
chamou Rui Rio a prestar declara-
ções ao Conselho de Jurisdição Na-
cional do partido e, face à promessa
de demissão de António Capucho,
agradeceu os serviços prestados
pelo social-democrata.Sobre a agen-
da do Conselho europeu,Luís Filipe
Menezes sublinhou que «não exis-
tem questões de fundo onde exis-
tam divergências significativas»
entre o PSD e o Governo.A questão
onde «a convergência ainda não é
total e completa», acrescentou, é «a
questão do reconhecimento do Ko-
sovo».
Luís Filipe Menezes defendeu que
«a Europa deve dar sinais de von-
tade de aproximação à Sérvia», país
que «ao longo dos anos tem sido
excessivamente beliscada no seu
orgulho».

O Conselho das Comunidades Por-
tuguesas (CCP) deu a conhecer ao
Presidente da República, Aníbal
Cavaco Silva, a sua desilusão «pela
maneira como as comunidades por-
tuguesas são tratadas» em Portugal.
«Alguns assuntos continuam iguais
ou piores ao que estavam há cinco
anos quando tomámos posse, como
o Ensino do Português no Estrangei-
ro (EPE), que está pior, ou a conta-
gem do tempo militar para efeitos
de reforma,que continua a não estar
resolvida», disse o Presidente do
CCP, Carlos Pereira, à saída da
audiência com o Chefe de Estado.
Carlos Pereira apontou ainda críticas
ao consulado virtual e à reestrutura-
ção consular, sublinhando que as
«soluções alternativas não existem».
Naquela que foi a última audiência
do CCP com o Presidente da Repú-
blica antes das novas eleições para
aquele órgão, Carlos Pereira disse
que o Chefe de Estado recebeu as
críticas «com compreensão. Parece
ter compreendido este discurso de
dizermos que está tudo igual por-
que ele também não viu evolução»,
disse o Presidente do CCP.
«É uma desilusão hoje, cinco anos
depois,constatar que problemas são
os mesmos, sem evolução.E quando
há evolução é negativa, como o
EPE», acrescentou.
Os membros do CCP agradeceram
ainda a Cavaco Silva pela colabora-
ção dada, nomeadamente por ter
nomeado um Assessor para as Co-
munidades.
No entanto, o Presidente do Conse-
lho das Comunidades Portuguesas
(CCP), Carlos Pereira, fez também
um balanço positivo dos cincos
anos de mandato deste órgão em-
bora lamentou que tivesse sido pou-
co consultado pelos Governos.
«O nosso balanço é positivo em ter-
mos de acção.Intervimos em muitas
questões,de forma organizada e arti-
culada», disse Carlos Pereira, que su-

blinhou ainda que o CCP fez um tra-
balho «construtivo e positivo que
nem sempre foi ouvido».
«Fizemos o nosso trabalho e cumpri-
mos a nossa missão. Depois cabe ao
Governo aplicá-lo ou não», afirmou.
Por sua vez, o Secretário de Estado
das Comunidades, António Braga,
considerou «muito positivos» os
cinco anos de mandato do Conselho
das Comunidades Portuguesas
(CCP), que vai a votos a 20 de Abril.
«Faço um balanço muito positivo»,
disse o Secretário de Estado aos jor-
nalistas, destacando o «conjunto de
propostas que o CCP foi fazendo ao
Governo» ao longo desses cinco
anos de mandato.António Braga su-
blinhou que, apesar de o CCP ser
um órgão de consulta, houve uma
«permanente conversação com o
Governo».
«Fizemos vários colóquios juntos,
nomeadamente sobre o ensino do
português e sobre a juventude, cul-

tura e associativismo, e tivemos oca-
sião de os ouvir em várias matérias»,
afirmou António Braga.
O Secretário de Estado destacou
ainda o «conjunto de reflexões» rea-
lizadas pelo CCP neste mandato.
Sublinhando a abordagem de «forma
profunda» que o CCP deu a alguns
temas como o Ensino do Português
no Estrangeiro, a contagem do tem-
po de serviço militar para efeitos de
reforma ou a reestruturação consu-
lar, o Presidente do Conselho defen-
deu que «se não houvesse a inter-
venção do CCP (o resultado) seria
mil vezes pior». Carlos Pereira disse
ainda que estes elementos do CCP
são apresentar um relatório sobre a
sua actividade na próxima reunião
plenária do CCP.
Os Deputados do PSD pela Emigra-
ção classificam o trabalho desenvol-
vido pelo Conselho das Comunida-
des Portuguesas (CCP) no último
mandato como um «excelente

apoio», escusando-se a comentar a
actuação daquele órgão de consulta
do Governo em matéria de emigra-
ção. «Foi um excelente apoio para o
trabalho que foi possível realizar
enquanto Deputado», disse José
Cesário.
No entanto, tanto José Cesário
(eleito pelo círculo Fora da Europa)
como Carlos Gonçalves (eleito pelo
círculo da Europa) escusaram-se a
comentar a actuação do CCP nestes
cinco anos de mandato, alegando
que não devem comentar a actua-
ção de um órgão eleito.
O Deputado José Cesário preferiu
comentar a nova lei do CCP, que irá
reger o próximo Conselho das Co-
munidades, para dizer que «é uma
má lei. Em termos práticos, algumas
comunidades que começaram a par-
ticipar pela primeira vez no CCP em
2002 foram agora afastadas. Vai ha-
ver uma menor abrangência», disse.
José Cesário classificou ainda a nova
lei como uma «teimosia que resultou
apenas da vontade de um partido».
«O próximo CCP não será tão repre-
sentativo. Na anterior lei, o facto de
se terem criados círculos mais pe-
quenos permitiu que comunidades
pequenas não fossem ofuscadas por
comunidades maiores.Agora, com a
nova lei não posso conceber que
dentro de um país como o Canadá o
Quebéc não tenha uma representa-
ção», afirmou o Deputado social-
democrata.
A nova lei do Conselho das Co-
munidades Portuguesas foi apro-
vada na Assembleia da República no
passado dia 18 de Outubro pelo
Partido Socialista e com os votos
contra das restantes bancadas.

■  

Conselho das Comunidades Portuguesas

Conselheiros começaram a fazer balanço do mandato

■ Conselheiros das Comunidades reunidos em Lisboa, na Assembleia da República
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As políticas para a juventude foi o
tema que abriu um Colóquio
sobre os portugueses no estran-
geiro, que decorreu em Lisboa na
quinta e sexta-feira da semana
passada e que debateu também a
cultura e o associativismo.
Organizado pelo Secretário de
Estado das Comunidades e pelo
Conselho das Comunidades Por-
tuguesas (CCP), o Colóquio «Polí-
ticas para a Juventude, Cultura e
Associativismo nas Comunidades
Portuguesas» decorreu na Univer-
sidade Lusófona, em Lisboa.
«Numa altura em que cada vez
mais os jovens luso-descendentes
se interessam por Portugal e pela
cultura portuguesa, importa hoje,
encontrar soluções que permitam
a interacção das Comunidades
portuguesas com Portugal», afir-
mam os organizadores.
Os organizadores defendem ainda
que é às «novas gerações» que se
devem «dedicar todos os esforços
no sentido de as atrair para o
conhecimento das raízes, da his-
tória e da língua».
Em declarações à Lusa, o Presi-
dente do CCP, Carlos Pereira,
defendeu que «é necessário que
existam associações a funcionar
bem para que os jovens conti-
nuem ligados a Portugal». Relati-
vamente às questões culturais,
defendeu que tem de se «repensar
a posição de Portugal. O que se
constata é que sempre que o Mi-
nistério da Cultura pretende in-
ternacionalizar a cultura portu-

guesa, afasta e evita a Comunida-
de portuguesa», afirmou o Conse-
lheiro.
Por isso, outro dos objectivos dos
organizadores do Colóquio foi
discutir «como se poderá utilizar
as Comunidades portuguesas co-
mo alavanca na promoção de pro-
jectos culturais portugueses».
O dirigente associativo no Lu-
xemburgo Custódio Portássio de-
fendeu que deveria ser criado em
Portugal um Alto-Comissariado
para a Emigração, à semelhança
do que já existe para os imigran-
tes, para analisar e defender as
questões dos emigrantes.
«O Alto-Comissariado para a Imi-

gração e Diálogo Intercultural
(ACIDI) é o melhor exemplo que
temos e é preciso uma estrutura
semelhante para a emigração»,
afirmou o dirigente da Associação
de Amizade Portugal-Luxembur-
go.
Custódio Portássio falava aos jor-
nalistas à margem do Colóquio e
considerou essencial que se des-
envolvam esforços para a «criação
de uma estrutura que dependa do
Conselho de Ministros e não con-
centrasse tudo no Secretário de
Estado das Comunidades».
Tudo porque o dirigente associa-
tivo considera que há projectos
directamente relacionados com

outras áreas, como a cultura ou a
juventude, que acabam por serem
encaminhados para o Secretário
de Estado das Comunidades por
se tratarem de projectos de portu-
gueses no estrangeiro e depois
não têm seguimento.
Outra das razões referidas para a
criação de um Alto-Comissariado
para a Imigração é a necessidade
de estabelecer uma Plataforma de
Entendimento para discutir as
questões da emigração.
Com uma larga experiência no
associativismo, Custódio Portás-
sio defendeu que, actualmente,
para se cativar os jovens para as
associações é preciso promover
projectos «curtos e aliciantes. Os
jovens querem compromissos
curtos e emoções fortes», expli-
cou.

■ 
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Comunidades debatidas num Colóquio em Lisboa
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■ Mesa de abertura do Colóquio
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Presidente do CCP
quer estudos sobre
emigração
O Presidente do CCP, Carlos Pe-
reira,disse na semana passada que
quer que o Governo promova
pesquisas sobre a emigração por-
tuguesa, tendo sugerido que se-
jam criadas bolsas para a investiga-
ção nessa área. «Propus ao Secre-
tário de Estado das Comunidades
que criasse um sistema de 10 bol-
sas de forma a dar possibilidade a
dez investigadores de fazerem dez
estudos sobre as Comunidades
portuguesas», disse Carlos Pereira.
Na base desta proposta está o
facto de «não existirem actual-
mente pessoas a fazerem pesquisa
sobre a comunidade portuguesa».
Carlos Pereira sugeriu também ao
Secretário de Estado,António Bra-
ga, a criação de uma bolsa para a
publicação de dez teses ou estu-
dos. «Há teses que é necessário
publicar e, ao mesmo tempo,esta-
mos a dar a possibilidade aos
outros de estudarem as comunida-
des portuguesas», defendeu.
Contactada pela Lusa, fonte do
Gabinete do Secretário de Estado
das Comunidades,António Braga,
disse que essa proposta «surgiu
em função da organização de um
observatório da emigração que,
por iniciativa do Secretário de
Estado, será realizado em breve».
«Naturalmente que essa é uma das
propostas, como outras, que a seu
tempo serão avaliadas e tomadas
em consideração», acrescentou.
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Eleições para o
Conselho das
Comunidades
O LusoJornal quer ser um órgão
de comunicação isento. Por isso,
foi dada aos candidatos à eleição
do Conselho das Comunidades, a
mesma oportunidade de se da-
rem a conhecer nas páginas desta
edição.
As mesmas perguntas foram colo-
cadas aos dois candidatos anun-
ciados, num e-mail enviado ao
mesmo tempo a Pedro Rupio e a
João Góis. Os dois responderam e
o LusoJornal colocou na integrali-
dade as respostas dos candidatos.
O LusoJornal disse aos dois candi-
datos que ao primeiro a respon-
der caberia uma página ímpar,
enquanto que o outro teria o seu
texto numa página par. Foi o que
aconteceu.
Desta forma, pensamos estar a ser
isentos nesta campanha.
Como a data de entrega das can-
didaturas ainda não acabou, pode
acontecer que haja mais candida-
tos. Se tal é o caso, o LusoJornal
não o sabe e por conseguinte,
não nos é possivel dar cobertura
jornalistica a essa campanha.
Na próxima edição do LusoJornal
daremos os resultados da eleição
e as respectivas reacções.

■  Carlos Pereira

Director do LusoJornal

Cours de vins
portugais
Cours de vins portugais de Porto,
le mardi, 15 avril, entre 19h30 et
22h00, en langue française au The
Sol Ar,Avenue Brugmann 52, 1190
Bruxelles.
Les places sont limitées et l’ins-
cription coûte 45 euros par ses-
sion.
infothesolar@gmail.com

Com 49 anos de idade, João
Carlos Ribeiro Góis, casado e com
duas filhas, anunciou a sua candi-
datura às eleições para o Con-
selho das Comunidades Portugue-
sas (CCP).
Funcionário da Administração
belga, João Góis já foi candidato
ao CCP na Bélgica, em 1997. Afir-
ma ter colaborado com o movi-
mento associativo português, em
vários domínios. Diz que o conhe-
cimento e experiência obtidos
serão postos ao serviço da Comu-
nidade portuguesa. Reside em
Bruxelas.
João Góis apresenta a lista «Ino-
vação e Rigor» com Paula Castro.

LusoJornal: Porque se candi-
data ao CCP?
João Góis: Porque podemos repre-
sentar, com independência a Co-
munidade Portuguesa na Bélgica.

LusoJornal: Que balanço faz
da acção do actual Conselhei-
ro?
João Góis: Não nos cabe a nós ava-
liar a acção do Conselheiro Fran-
cisco Barradas. Acompanhamos
de perto o seu trabalho, mas nesta
altura não o devemos comentar.
Contudo a escassez de meios de
que dispôs, não lhe permitiu reali-
zar o trabalho que desejaria.

LusoJornal: Qual vai ser o as-
sunto prioritário quando for
eleito?
João Góis: Quando formos eleitos,
as nossas prioridades vão ser, na-
turalmente, as da Comunidade
Portuguesa que nos elegeu, como
seus representantes; daremos ple-
na satisfação aos seus anseios, não
nos poupando a esforços para a
resolução dos diversos assuntos

pendentes.

LusoJornal: Qual o seu pro-
grama eleitoral?
João Góis: O programa eleitoral
não está ainda fechado (a campa-

nha eleitoral ainda não se iniciou)
e resulta até ao momento das mui-
tas conversas e contactos que ti-
vemos com a Comunidade Portu-
guesa, das visitas que efectuamos
ao Movimento Associativo Portu-

guês, em Bruxelas, Liège e Antuér-
pia; dos contactos com os repre-
sentantes dos partidos políticos
portugueses; autoridades portu-
guesas e belgas… Continuamos
empenhados nos encontros e nas
acções que permitem construir
uma sólida base de trabalho; a
nossa acção e envolvimento, é
sustentada por uma equipa de
homens e mulheres, conscientes
das responsabilidades, que assu-
mimos com a nossa candidatura.

LusoJornal: Em que Comissão
gostaria de trabalhar?
João Góis: Na que os nossos pares
entenderem que podemos ser
úteis.

LusoJornal: Porque considera
que os portugueses devem vo-
tar em si?
João Góis: Os nossos compromis-
sos com os portugueses, é o de
encontrar soluções para os pro-
blemas existentes. A Comunidade
conhece-nos e sabe que podemos
trazer a necessária mudança. Por
isso mesmo, no dia 20 de Abril, os
portugueses vão escolher os can-
didatos, que melhor defendem os
seus legítimos interesses. Espera-
mos participação, vitalidade e
empenho.

■ Carlos Pereira

Lista «Inovação e Rigor: Resposta
aos novos desafios»
João Góis e Paula Castro
http://www.ccp-belgica.eu

Apresenta-se com Paula Castro

João Góis, candidato a Conselheiro das Comunidades
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■ João Góis, candidato ao CCP

D
R

A Portaria n.º 112/2008, de 6 de
Fevereiro, marcou as eleições do
Conselho das Comunidades Portu-
guesas para domingo,20 de Abril de
2008.
O Conselho das Comunidades Por-
tuguesas, regulado pela Lei n.º 66-
A/2007, de 11 de Dezembro, é o ór-
gão consultivo do Governo para as
políticas relativas à emigração e às
comunidades portuguesas e é com-
posto por 73 membros, entre os
quais: a) 63 membros eleitos;b) Um
membro designado pelo Conselho
Permanente das Comunidades Ma-
deirenses; c) Um membro desig-
nado pelo Congresso das Comuni-
dades Açorianas;d) Dois membros a
designar por e de entre os luso-elei-
tos nos países de acolhimento na
região da Europa; e) Dois membros
a designar por e de entre os luso-
eleitos nos países de acolhimento
nas regiões fora da Europa; f) Dois
membros a designar por e de entre
as associações de portugueses no
estrangeiro,nos países da Europa;g)
Dois membros a designar por e de
entre as associações de portugueses

no estrangeiro, nos países fora da
Europa.
Os 63 membros são eleitos por cír-
culos eleitorais, para mandatos de
quatro anos, através de listas pluri-
nominais propostas por 250 eleito-
res, que garantam que, pelo menos,
um terço dos eleitos seja de sexo
diferente.
À Bélgica corresponde um membro
eleito.
As listas deverão ser apresentadas
na Secção consular entre 11 e 21 de
Março.
Poderão votar todos os portugueses
inscritos no posto consular da res-
pectiva área de residência e que ten-
ham completado 18 anos até 1 de
Março de 2008, sendo o direito de
voto exercido directa e pessoalmen-
te nos consulados e outros locais de
voto que oportunamente vierem a
ser divulgados, pelo que não será
admitida qualquer forma de repre-
sentação ou delegação do seu exer-
cício.
A campanha eleitoral decorre entre
4 e 18 de de Abril

■ 

Eleições para o Conselho
das Comunidades a 20 de
Abril

Paula Castro: Candidata suplente
Paula Maria Alves de Castro tem 41
anos de idade é casada e tem dois
filhos.
É empresária e afirma ter um olhar
atento e interessado sobre a
Comunidade portuguesa na sua
diversidade.Reside em Antuérpia.
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Apresenta-se com Isabel Silva

Pedro Rupio, candidato a Conselheiro das Comunidades
Com apenas 24 anos de idade,Pedro
Rupio, solteiro, anunciou a sua can-
didatura às eleições para o Conselho
das Comunidades Portuguesas
(CCP).
Licenciado em Marketing Manage-
ment criou em Janeiro de 2005, o
portal Nós Cá Fora. Um ano mais
tarde integrou a Direcção da APEB
como vice-secretário e membro da
comissão de cultura. Em Maio de
2006 foi seleccionado para o V
Encontro Mundial de Jovens Luso-
Descendentes, representando a
Bélgica.
Pedro Rupio apresenta a lista «Lista
da Comunidade» com Isabel Silva.

LusoJornal: Porque se candi-
data ao CCP?
Pedro Rupio: Para querer integrar
um órgão político como o CCP,julgo
que é necessário ter um interesse
particular pelo serviço público em
geral e uma real vocação pela defesa
de nobres causas, como os interes-
ses da comunidade portuguesa da
Bélgica.
Nos últimos anos, empenhei-me em
várias iniciativas dentro do movi-
mento associativo, principalmente
na APEB, onde exerci o cargo de
secretário e vice-secretário. Paralela-
mente a este projecto, criei uma
associação, denominada «Força Lu-
so-Descendente», e o portal «Nós Cá
Fora», sempre com o objectivo de
dar um contributo,sério e concreto,
aos interesses da comunidade.
A minha candidatura é,pois,o segui-
mento natural de envolvimento de-
rivado da paixão que sempre de-
monstrei por todas as actividades
relativas à nossa comunidade.

LusoJornal: Que balanço faz da
acção do actual Conselheiro?
Pedro Rupio: Julgo que o actual
Conselheiro podia ter feito melhor.
Mas tendo em conta que a actuação
dum Conselheiro depende muito da
colaboração de várias entidades e
pessoas, nem sempre se conseguem
atingir os desejados objectivos.
Também é um cargo que se exerce a
par de uma vida profissional e pes-
soal, o que não facilita. De qualquer
modo, temos de destacar o passo
que foi dado no sentido da criação
da Federação das Associações Por-
tuguesas na Bélgica. Julgo que é pri-
mordial para o desenvolvimento da
nossa comunidade e já estabeleci
contactos com o actual Conselheiro
no sentido de inscrever o meu tra-
balho futuro nesse imprescindível
projecto.

LusoJornal: Qual vai ser o as-
sunto prioritário quando for
eleito?
Pedro Rupio:Todos os temas levanta-
dos no programa da minha candida-
tura são prioritários. Até porque
estão directamente interligados uns
aos outros.São temas que se cruzam
constantemente e para optimizar o
projecto que proponho, é primor-
dial que todos os pontos do pro-
grama evoluam positiva e concreta-
mente. Daí a razão de serem todos
prioritários.

LusoJornal: Qual o seu pro-
grama eleitoral?
Pedro Rupio: O programa está divi-

do em 4 pilares essenciais para a
comunidade:o ensino de português,
o movimento associativo, a partici-
pação cívica e a divulgação da cul-
tura portuguesa.Observando estes 4
temas,é mais fácil entender por que
razão afirmo existir uma relação tão
forte entre todos estes.De um modo
geral, esta candidatura vai apostar
numa proximidade concreta e regu-
lar com as autoridades oficias belgas
e portuguesas, com o objectivo de
transmitir as necessidades e preocu-
pações dos portugueses.
Por outro lado, pretendo efectuar
várias campanhas de sensibilização
sobre assuntos tão essenciais como
o ensino de português, o ensino re-
corrente ou a participação cívica. Já
realizei essa iniciativa em Junho do
ano passado e o resultado, extrema-
mente positivo, demonstou que é
um aspecto que se deve desenvol-
ver mais e melhor. Irei igualmente
promover debates e outras campan-
has sobre as possibilidades existen-
tes de reiniciar estudos e adquirir,
dessa forma, novas qualificações
profissionais. Sei que muitos pais e
jovens adultos têm uma real vontade
de seguir formações académicas,
mas muitas vezes não chega a eles a
informação necessária para dar o
primeiro passo nesse sentido. Eu
acredito, com toda a firmeza, que a
comunidade tem um potencial
muito forte para alcançar esses

objectivos e continuarei a lutar para
acompanhá-los e ajudá-los em tudo
o que poder ser útil. Não posso
deixar de destacar a aposta que irei
efectuar na juventude. É essencial
que os jovens fortaleçam raízes e
ligações com a língua e a cultura
lusitana.O próprio movimento asso-
ciativo sente,de modo cada vez mais
premente, a necessidade de renova-
ção dos seus quadros, no sentido da
adequação do seu funcionamento
aos problemas que uma sociedade
em permanente mudança exige.Isto
é, na minha perspectiva, são preci-
sos novos elementos para prosse-
guir projectos fundamentais na
divulgação da nossa cultura, mas
também para implementar novos
projectos. Procurarei, por isso, atra-
vés de alguns eventos, valorizar a
juventude e incentivá-la a desenvol-
ver iniciativas e contactos entre ela.
Outro ponto essencial do meu pro-
grama é o apelo a uma maior união
e colaboração entre as diversas enti-
dades portuguesas presentes na
Bélgica, através da criação duma
Federação de Associações ou por
uma colaboração regular entre o
movimento associativo e a Coorde-
nação do Ensino. Julgo que pode-
mos tornar-nos ainda mais fortes, o
que será obviamente benéfico para
a nossa cultura e comunidade.

LusoJornal: Em que Comissão

gostaria de trabalhar?
Pedro Rupio:Tenho um grande inte-
resse em praticamente todos os
temas relacionados com as comuni-
dades: o ensino, o movimento asso-
ciativo,a participação cívica, a divul-
gação da nossa cultura, a juven-
tude,... Mas se tivesse de escolher
dois temas, tendo em conta que um
Conselheiro só pode integrar duas
comissões de carácter permanente,
optaria pelo ensino e pela participa-
ção cívica.

LusoJornal: Porque considera
que os portugueses devem votar
em si?
Pedro Rupio: Os portugueses da
Bélgica devem votar no candidato
que melhor os represente e que
tenha a energia e competência ade-
quadas para defender os seus inte-
resses com paixão e firmeza.Tenho
a sincera convicção de que possuo
esse perfil. Conheço bem a comuni-
dade da qual faço parte e com a qual
tenho desenvolvido, ao longo da
vida, excelentes relações nos mais
variados meios e grupos socio-eco-
nómicos... Simplesmente porque
sempre senti um grande prazer no
convívio com pessoas que tenham a
mesma paixão que eu: Portugal. Por
outro lado, é essencial deixar claro
que tenho um enquadramento mais
que desejável, sobre a totalidade dos
temas relacionados com as comuni-
dades portuguesas e isso é um ins-
trumento fundamental para defen-
der a comunidade com competên-
cia.
O que os portugueses irão encon-
trar no meu programa e nos vários
contactos que penso estabelecer
com a comunidade, é a imagem de
uma candidatura jovem, enérgica,
organizada, sensível aos seus proble-
mas e competente. É partindo dessa
óptica que peço aos portugueses da
Bélgica que me concedam a sua
confiança, sabendo que irei empen-
har toda a minha capacidade e ener-
gia no que for melhor para a nossa
comunidade... Por isso, votem pela
Comunidade, votem Pedro Rupio!

Lista «Lista da Comunidade»
Pedro Rupio e Isabel Silva
www.pedrorupio.com

■  

■ Pedro Rupio, Candidato ao CCPO
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Emigrantes recen-
seados aumenta-
ram 2,7 por cento,
mas continuam a
ser uma minoria

O número de emigrantes portugueses re-
censeados para votar em Portugal aumen-
tou 2,7 por cento em 2007 face ao ano
anterior, mas continua a ser uma minoria
dos 4,9 milhões de cidadãos nacionais resi-
dentes no estrangeiro.
De acordo com o mapa do recenseamento
eleitoral publicado na semana passada em
Diário da República, em Dezembro de
2007, estavam inscritos para votar 197.790
emigrantes, mais 5.562 do que em 2006
(192.528).
Na Europa, onde residem mais 1,5 milhões
de portugueses, estão registados 100.083
eleitores, menos 885 do que em 2006. Em
França,onde residem oficialmente 791.388
portugueses, estão recenseados apenas
68.712. Situação semelhante regista-se na
Suíça,país que acolhe oficialmente 189 mil
portugueses e onde constam apenas 5.847
nos cadernos eleitorais, e no Luxemburgo,
onde residem oficialmente 70 mil portu-
gueses e estão recenseados 2.120.A Alema-
nha conta com 13.279 inscritos dos
115.606 portugueses residentes, enquanto
em Espanha, onde residem 82.700 cida-
dãos nacionais, há 3.182 recenseados. Na
Bélgica estão inscritos 2.095 eleitores por-
tugueses, no Reino Unidos 1.352, em An-
dorra 929 e em Itália 840.
De registar ainda que há portugueses
recenseados na Dinamarca (124), Áustria
(87), Grécia (60), Finlândia (35), Irlanda
(31), Hungria (oito), República Checa
(oito), Hungria (oito), Bulgária (seis) e Sér-
via (quatro).
Há ainda 252 portugueses inscritos nos
cadernos eleitorais na Suécia, 143 na
Noruega, 29 na Polónia, 13 na Rússia, seis
em Chipre, cinco na Eslováquia, quatro na
Turquia, três na Roménia, um na Ucrânia e
um na Croácia.
Fora da Europa,onde vivem 3,2 milhões de
portugueses, segundo os dados oficiais, es-
tão inscritos 97.707 eleitores, mais seis mil
do que em 2006, quando estavam regista-
dos 91.560.
No continente africano, destacam-se os
7.646 inscritos nos cadernos eleitorais dos
consulados portugueses na África do Sul,
país onde residem 300 mil emigrantes.
Estão ainda recenseados 1.799 portugue-
ses em Moçambique,1.260 em Angola,370
em Cabo Verde, 299 no Zimbabué, 194 na
República Democrática do Congo, 140 na
Guiné-Bissau,110 em São Tomé e Príncipe,
65 no Quénia, 21 no Senegal, cinco na
Nigéria e um na Tunísia.
No continente americano, destacam-se os
40.536 portugueses recenseados no Brasil
(em 700 mil residentes), os 12.702 inscri-
tos nos Estados Unidos (1,3 milhões),9.550
no Canadá (357 mil) e os 7.191 na Vene-
zuela (400 mil). Na Argentina estão recen-
seados 1.128 portugueses,no Uruguai 594,
nas Bermudas 93, na Colômbia 87, no
México 16, no Peru 11 e em Cuba três.
Quanto à Ásia e Oceânia,onde residem 172
mil portugueses,há a registar 11.255 eleito-
res na China, a maioria dos quais (11.227)
em Macau. Existem ainda portugueses
recenseados na Austrália (1.571), Índia
(701, dos quais 691 em Goa),Timor-Leste
(134), Paquistão (72), Japão (47), Arábia
Saudita (35),Israel (12),Irão (três),Tailândia
(dois) e Filipinas (um).

Isabel Silva: Candidata suplente
Isabel Silva nasceu em Mogege
(Vila Nova de Famalicão) em
1969. É casada e tem dois filhos.
Trabalha no departemento de
lavandaria do Hotel Hilton, em
Bruxelas.
É sócia da APEB e integrou a Lista
do Bourgmestre para as eleições
comunais de Outubro de 2006
onde obteve 158 votos.
«Quando fui convidada pelo Pedro
para nos candidatarmos ao
Conselho das Comunidades

Portuguesas, não pensei duas vezes.Admito que o projecto que me foi
apresentado era muito forte qualitativamente e ia directamente ao encon-
tro das necessidades de todos os portugueses. Representamos uma can-
didatura jovem, organizada, competente e tenho a certeza que iremos
alcançar os nossos objectivos».
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Faleceu a escritora
Gabriela Llansol

O Presidente da República,Aníbal
Cavaco Silva, enviou uma mensa-
gem de condolências à família da
escritora Maria Gabriela Llansol,
falecida no dia 3 de Março.
Na mensagem, o Chefe de Estado
apresenta «sinceros pêsames» aos
familiares da escritora e presta
homenagem à autora de uma das
obras mais singulares no âmbito
da literatura portuguesa contem-
porânea.
A escritora Maria Gabriela Llan-
sol, agora falecida, deixa cerca de
trinta obras marcadas por uma
escrita inovadora e à margem da
literatura, tal como a própria au-
tora escolheu viver, em Portugal e
na Bélgica.
Maria Gabriela Llansol nasceu em
Campo de Ourique, Lisboa, a 24
de Novembro de 1931. Licenciou-
se em Direito e em Ciências Pe-
dagógicas e em 1965 exilou-se na
Bélgica durante 20 anos. Foi na
Bélgica que escreveu aquela que
é considerada uma das suas mais
importantes obras: «O livro das
Comunidades», de 1977.
Quando regressou a Portugal, nos
anos 1980, foi viver para Sintra,
onde, por opção, se isolou. João
Barrento, ensaísta e amigo da es-
critora, recorda que Maria Gabrie-
la Llansol viveu à margem da lite-
ratura, embora tenha recebido vá-
rios prémios literários.
Entre as distinções contam-se,
por duas vezes, o Grande Prémio
de Romance e Novela da Associa-
ção Portuguesa de Escritora, em
1990 («Um beijo dado mais tar-
de») e em 2006 («Amigo e Ami-
ga»). Maria Gabriela Llansol deixa
contos, romances e dezenas de
cadernos de diários que revelam
«uma vertigem de escrita», diz
Barrento.
Dedicou-se ainda à tradução de
autores como Rilke, Rimbaud,
Baudelaire e Paul Éluard.

■ 

Em Portugal e até ao 25 de Abril de
1974 vivia-se num regime político
de ditadura de tipo fascista, tipo de
regime nascido a partir de 1922 na
Italia e 1933 na Alemanha e que com
guerras e golpes de estado alastrou
ainda a alguns países da Europa no-
meadamente a Portugal e Espanha (1).
Salazar, o fundador do regime em
Portugal desde 1926 é substituído
por Marcelo Caetano em 1969. Este
tenta modificar e modernizar alguns
aspectos do regime com uma «aber-
tura política», organização de uma
farça eleitoral e outras mudanças
mas que nunca punham em questão
o regime nem a Guerra Colonial que
há 13 anos se travava em Africa e
que não parava de alastrar e agravar
(2). Em 1971 alguns dirigentes eleitos
nos sindicatos oficiais do regime du-
rante este período de «abertura» reú-
nem-se na «Conferência Intersindi-
cal» e são presos pela PIDE-DGS.
Em Bruxelas,um grupo de sócios da
APEB agindo no quadro do Comité
Sindical Português - que está na ori-
gem da nossa associação - mobili-
zam entidades belgas e internacio-
nais e federando muitas organiza-
ções dão origem a uma enorme
campanha internacional de indigna-
ção que culminou com a expulsão
dos delegados do governo portu-
guês da OIT, Organização Interna-
cional do Trabalho, organismo das
Nações Unidas para as questões
laborais. Este Comité, não tendo se-
de própria, fez algumas das suas reu-
niões na APEB assim como uma con-
ferência de imprensa em conjunto
com o Comité Portugal.
A expulsão dos delegados do gover-
no portugês da OIT foi duramente
ressentida por Marcelo Caetano que
repreende Silva Pais (Director da
PIDE-DGS) de não o ter avisado que
os sindicalistas presos seriam tão im-
portantes. Este, depois de inquérito,
atribui o desaire ao facto dos sindi-
calistas terem ligação com a oposi-
ção que estaria muito bem organi-
zada em Bruxelas onde beneficiava
de importantes apoios e donde tudo
tinha partido; seria também o
mesmo grupo de opositores que
estaria na origem do fiasco da visita
a Bruxelas do Ministro dos Negócios
Estrangeiros Rui Patrício no ano
anterior.É desta altura que se assiste
a uma completa re-organização e
activação dos serviços oficiais portu-
gueses em Bruxelas, recrutamento
de um espião de infiltração remune-
rado, Silva Pais vem de propósito a
Bruxelas para o recrutar e estabele-
ce excelentes relações com o seu
colega belga, o senhor Raes, com
quem abordou a possibilidade de
impedir a actividade da oposição
portuguesa aqui exilada e não sendo
isso completamente possivel foram
analisadas as possibilidades de lhe
reduzir o impacto. Estabelece-se o
pagamento de importantes remune-
rações a jornalistas que propalassem
o «papel civilizador» da Guerra Co-
lonial de Portugal em Africa, um co-
nhecido apresentador do telejornal
da TV belga assume (e ultrapassa) a
propaganda do regime português ao
ir ao ponto de afirmar que a guerra
em Africa estava prestes a ser ganha
por Portugal, seria uma questão de
semanas o que é prontamente des-

mentido e ridiculizado pela informa-
ção do Comité Portugal (2).Ao nível
associativo a Embaixada recebe ins-
trucções para promover entre os
emigrantes unicamente as associa-
ções de caracter religioso ou des-
portivo e evitar que estes frequen-
tem a APEB que era, segundo a Em-
baixada, «um centro de revolucioná-
rios e comunistas», propaga-se o ru-
mor entre os emigrantes que quem
frequentasse a APEB seria preso
quando viesse a Portugal. Precisa-
mente na mesma altura assiste-se
também a uma recrudescencia de
actividade contestatária da extrema
esquerda que sem terem no interior
do país a mais pequena implantação
ou simples presença, assume uma
atitude altamente protagonizante e
que sem motivo que o justifique
recebem eco em alguns media libe-
rais e conservadores ao contestar
frontalmente, sabotando (3) e tentan-
do paralizar - sem sucesso - a activi-
dade da Oposição Democrática Por-
tuguesa em Bruxelas organizada em
volta do Comité Portugal,do Comité
Sindical Português e da APEB.
Uma das grandes revindicações da
«Intersindical» era o feriado no
Primeiro de Maio em que promovia
manifestações pelos direitos míni-
mos e elementares dos trabalhado-
res portugueses como o direito à
greve.O facto mesmo de se pronun-
ciar a palavra «greve» em Portugal
era considerado suspeito e podia
dar prisão.No Porto estas manifesta-
ções em 1971, 72 e 73 foram repri-
midas pela polícia de choque com
grande violência. Em Lisboa, onde
havia embaixadas e alguns corres-
pondentes estrangeiros, a polícia
procedia a prisões preventivas -
mais discretas - nos dias que antece-
diam o Primeiro de Maio.
De salientar que foi precisamente a
actividade sindical e a preparação
das manifestações do Primeiro de
Maio de 1974 que actuou como ele-
mento facilitador ao aliviar e desviar
as atenções da PIDE-DGS dos milita-
res que preparavam o golpe. Marce-
lo Caetano que pressentia o golpe
iminente pede a Silva Pais que inter-
rogue em prioridade os militares

presos quando da «calvalgada das
Caldas» a 16 Março (4) e lhes arran-
que informações e nomes sobre o
golpe em preparação. Este respon-
de-lhe que no momento estava
impossibilitado de o fazer; os seus
serviços tinham detectado grande
actividade da oposição «na periferia»
dos sindicatos para organizarem
manisfestações no 1ro de Maio pre-
parativos cujo amplor desta vez o
tinham surpreendido, estavam a ter
proporções alarmantes sem compa-
ração com as dos anos anteriores e
afectou todos os recursos de que
disponha para os combater.Os inter-
rogatórios começariam imediata-
mente depois, notava que os milita-
res presos estavam aparentemente
calmos e não davam sinais de que
«qualquer coisa» estivesse iminente.
Grave erro de apreciação, a Revo-
lução chegou antes do 1ro de Maio!

Quando do 25 de Abril a «Inter» (5)

era a única organização democrática
com existência efectiva no terreno
que estava à altura de organizar em
todo o país as grandes manifesta-
ções do Primeiro de Maio de 1974
de regozijo pela queda do regime e
de apoio ao MFA o que permitiu en-
raízar profundamente o golpe mi-
litar na sociedade civil e transformá-
lo na Revolução Popular com as ca-
racterísticas que teve.
Quando as primeiras notícias do 25
de Abril chegam à Bélgica a comuni-
dade continuou calmamente nos
seus trabalhos durante todo o dia
mas atenta às notícias. Em algumas
empresas trabalhadores portugue-
ses foram convidados a telefonar às
famílias em Portugal,noutras delega-
dos sindicais manifestaram a sua
simpatia aos colegas portugueses.
Por volta das 6 da tarde começa a
juntar-se uma multidão na sede da
APEB e logo se falou em afretar um
avião para se chegar depressa a
Portugal e ver a Revolução de perto.
A viagem foi cheia de precalços e
peripécias, alguns sócios que fre-
quentam ainda hoje a APEB foram
nesta viagem e podem-vos contar
como foi,uma boa maneira de recor-
dar o 25 de Abril.

(1) O fascismo como regime político pró-
prio foi pela primeira vez defenido e
caracterizado em 1933 nas teses da
defesa do «Processo de Leipzig» - julga-
mento dos supostos incendiarios do
Reichstag – como sendo a «Ditadura Ter-
rorista do Capital Monopolista». Pelo seu
rigor e precisão esta defenição influen-
ciou inumeros acontecimentos ao longo
de todo o século XX nomeadamente em
Portugal no 25 de Abril de 1974.

(2) Em finais de 1972 novos massacres de
populações civis por tropas portuguesas
desta vez em Moçambique são denuncia-
dos pelo Comité Portugal que citando
organizações humanitárias e missioná-
rios no terreno envergonham Portugal e
são unanimemente condenados na co-
munidade internacional. Na Guiné a
situação evolui de desastre em catas-
trofe:Os FIAT da aviação portuguesa são
sistematicamente abatidos ficando esta
completamente inoperante. Em Novem-
bro de 1973 o PAIGC que controla 80%
do território dá como terminada a fase
da guerrilha, passava agora a ser uma
guerra clássica com uma linha de frente
perfeitamente defenida e para a qual o
dispositivo português nem de longe
estava preparado. Em Fevereiro de 1974
é proclamada unilateralmente a indepen-
dencia que é imediatamente reconhe-
cida por mais países dos que então
reconheciam Portugal: O aldeamento
indígena de Madina do Boé - capital pro-
visória da Guiné - tinha mais Embaixadas
que Lisboa! Na ONU preparava-se uma
nova moção que iria colocar Portugal na
posição de potência ocupante. A inten-
ção conhecida de Marcelo Caetano de
responsabilizar os militares pelo desastre
eminente e a memória do desastre mili-
tar da Índia de 1961 levou muitos milita-
res a desejarem a mudança e a aproxima-
rem-se ou aderirem ao MFA então já em
plena mutação.

(3) Em Bruxelas a actuação dos grupos de
extrema esquerda ia do folclórico-incon-
sequente até ao temerário-heroico pas-
sando por ingénuos, romanticos ou sim-
plesmente anti-fascistas individualistas
mais ou menos consequentes. Bem mais
recentemente foi conhecido que Silva
Pais era mestre em manipular grupos
ultra revolucionários de extrema esquer-
da como foi largamente demonstrado
em Angola com a então ultra-revolucio-
nária UNITA de Savimbi que desde 1970
servia unicamente para combater o
MPLA.Já dentro deste capítulo houve em
Bruxelas um grupo que se distinguiu,era
chefiado por um certo Eduino Gomes
que se fazia chamar Eduino Vilar, seria o
fundador de um partido «proletário» e
ultra-revolucionário e estavam organiza-
dos à volta do jornal «O Salto» publicado
em Paris. Este grupo provocava desor-
dens, agressões e destruições nas confe-
rências do Comité Portugal e organizou
«esperas» e espancamentos a membros
da Direcção da APEB. Já depois do 25 de
Abril este indivíduo ainda foi membro do
Gabinete do efémero 1° Ministro Mota
Pinto.

(4) Uma tentativa de derrube do regime
operada pelo MFA mas que abortou
devido à falta de coordenação e comuni-
cação entre as diferentes unidades arre-
gimentadas pelo Movimento.

(5) A «Inter» só passou a chamar-se CGTP-
IN em Março de 1975 no seu 1ro Congres-
so. A partir deste momento passa a ser
promotora da «unicidade sindical» (cen-
tral única por lei) muito contestada ao
nível político pela quase totalidade dos
partidos políticos (80% da Assembleia
Constituinte que entretanto tinha sido
eleita a 25 de Abril de 1975).

■  

Como os emigrantes em Bruxelas interviram na História de Portugal

A APEB nas entranhas do 25 de Abril

■ Comemoração do 25 de Abril na APEB, em 2007 (foto de arquivo)
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Sara Pessoa expõe
em Bruxelas
A artista plástica Sara Pessoa expõe
os seus quadros a óleo até fins de
Abril no restaurante principal e
mais prestigioso da Comissão Euro-
peia, rue de la Science 29,1040 Bru-
xelles.
Sara Pessoa é uma jovem artista,
lusodescendente, que não fala por-
tuguês. Nasceu em Antuérpia há 28
anos... «O ensino de português na
Bélgica, principalmente em Antuér-
pia tem sido muito deficiente e
depois, o facto de ter um pai portu-
guês sempre em viagem, por moti-
vos profissionais, não permitiram
que ela aprendesse a nossa língua»
explica ao LusoJornal Luiz Sá Pes-
soa, pai da artista.
Sempre teve muita facilidade para o
desenho e as artes em geral. Fez a
Academia de Belas Artes de Antuér-
pia, onde fez uma licenciatura em
pintura. Foi sempre a melhor aluna
do curso de pintura e recebeu por
isso um prémio em cada ano.
Depois foi para a Holanda onde fez
um mestrado em pintura no Dutch
Art Institute em Enschede.E foi para
dar aulas na Xiamen Universidade,
na China, onde esteve como profes-
sora convidada.
Sara Pessoa tem feito muitas exposi-
ções de pintura tanto na Bélgica
como noutros países.
Apesar da sua idade, começa a ter
muita cotação no mercado pela sua
originalidade e percurso artístico.
Nunca expôs em Portugal, apesar
de já ter tido alguns convites para
expôr em Lisboa.

Cette année, le Théâtre Marni met
le Portugal à l’honneur. «Fenêtre
sur le Portugal» aura lieu ainsi
pendant quatre soirs avec des
manifestations artistiques et cul-
turelles durant la semaine du 25
avril 2008, reprenant pour jour-
née phare et symbolique, la com-
mémoration de la Révolution des
Œillets.
Cette semaine ouvrira plusieurs
fenêtres sur le pays en proposant
une pièce de théâtre «Bureau de
Tabac» de Fernando Pessoa, des
concerts de musique portugaise
diverses, des lectures, un panneau
historique axé sur la révolution,
une exposition, sans oublier des
moments festifs et conviviaux.
«C’est une première pour nous
cet événement consacré au
Portugal. D’abord une metteur-en-
scène qui a fait allusion au
Portugal, puis du fil-en-aiguille on
s’est montré de plus en pus inté-
ressés et nous voici», déclare la
directrice Joëlle Kepenne.
Situé au cœur du quartier Flagey,
à deux pas de la statue de
Fernando Pessoa et des boutiques
de spécialités et restaurants por-
tugais, «nous avons envie de faire
un événement encré dans le quar-
tier où la communauté portugaise
est bien présente. Du mercredi au
samedi, vous êtes invités à ouvrir
différentes fenêtres sur le pays:
une fenêtre ‘théâtre’ avec le spec-
tacle ‘Bureau de Tabac’ du plus
connu des auteurs portugais

Fernando Pessoa; une fenêtre
‘Histoire’ avec un avant- spectacle
transportant dans l’atmosphère
de la Révolution des Œillets, une
fenêtre ‘photos’ grâce à une expo-
sition collective d’artistes belges
et portugais. Enfin, une fenêtre
‘musicale’ avec trois concerts en
langue portugaise principale-
ment, dont la prestation de
Rodrigo».
Un des objectifs soulignés par
Joëlle Keppenne est d’attirer les
jeunes et les moins jeunes, et de
pouvoir toucher la communauté
portugaise afin de l’inciter à venir
au théâtre. «J’espère que cela

puisse engendrer une dynamique
et que les gens s’intéressent
davantage au théâtre. Je souhaite
aussi que tous ceux qui ont colla-
boré dans ce projet notamment
tous les commerçants et associa-
tions puissent eux aussi emmené
d’autres gens, qu’ils soient
Portugais ou Belges et qu’ils vien-
nent comprendre ce qui s’est
passé au Portugal pendant toutes
ces années de dictature et ainsi
mieux comprendre les Portugais»,
rajoute la directrice.
La convivialité sera de mise grâce
à des dégustations de spécialités
lors de l’ouverture le mercredi 23

avril, au bar proposant des pro-
duits portugais durant toute la
semaine et une soirée dansante le
vendredi 25 avril. Le mercredi à
18h30: Ouverture du festival et
vernissage de l’exposition collec-
tive de photos. «Nous avons alors
fait appel aux riverains et nom-
breux commerçants portugais,
sans oublier les associations ixel-
loises pour se joindre à nous et
apporter des produits typiques
de leurs régions».Toujours dans le
programme, à 20h00: Lectures de
la révolution et ‘Bureau de Tabac’
de Fernando Pessoa suivi du
concert de Mamano, chanteur
capverdien. Le jeudi, après les lec-
tures de ‘Bureau de Tabac’ un
concert de Pretchel Dave, artiste
belgo portugais, aura lieu. Le 25
avril de 18h30 à 19h30: Table
ronde autour de la question de la
théâtralisation de l’œuvre de
Fernando Pessoa suivi d’un buffet
portugais et une soirée dansante
animée par dj furex (musique
moderne et variétés). Pour finir, le
samedi à 20h30: Concert de fado
par Rodrigo à l’occasion de ses 46
ans de carrière de fado.

■ Clara Teixeira

Théâtre Marni Rue de Vergnies 25
à 1050 Bruxelles
Infos-Tickets 02 639 09 80
www.theatremarni.com

Fernando Pessoa, Rodrigo et beaucoup de musique

Théâtre Marni commémore le 25 avril à Flagey

■ Rodrigo vai cantar no Théâtre Marni
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O fado vem a Bruxelas

Hélder Moutinho à l’Espace Senghor à Bruxelles
Le chanteur de fado Hélder Mou-
tinho sera le 12 avril prochain à
20h30 à l’Espace Senghor, à
Bruxelles, accompagné à la Guita-
re Portugaise par Ricardo Pareira,
Miguel Monteiro (guitare de Fa-
do) et João Penedo (Basse Acous-
tique).
Ce n’est pas la première fois que
le chanteur vient en Belgique,
mais il déclare ne pas bien con-
naître la communauté portugaise.
«Malheureusement nous les artis-
tes qui voyageons toujours à
l’étranger, nous chantons souvent
pour les étrangers plutôt que
pour les portugais qui rarement
se trouvent dans nos spectacles.
J’ai pour habitude de demander si
il y a des Portugais dans la salle, et
j’avoue que quand c’est le cas
c’est gratifiant», déclare-t-il.
Hélder Moutinho est très appré-
cié à l’étranger par sa voix chau-
de, puissante et profonde ainsi
que son sens de la musicalité.
Avant de chanter un des ses chan-
sons il annonce en quelques mots
de quoi ça parle et «bien que les
gens ne comprennent pas les
paroles de la chanson ils arrivent
à comprendre mes gestes et les
sentiments traduits au son de ma
voix. Il y en a beaucoup qui
aiment et pour ceux qui connais-
sent déjà le Portugal, ils viennent
me dire à la fin qu’ils s’étaient
sentis comme au Portugal», dit-il
au LusoJornal.
Hélder Moutinho est une person-
nalité aux talents multiples. A la
fois homme d’affaires, éditeur de
musique ou encore manager il est
surtout un des acteurs clé du
renouveau du fado lisboète.
Chanteur talentueux il fait parti
des rares fadistes de la nouvelle
génération a avoir créer sa voie.
Né en 1969 à Oeiras, il a baigné
dans une famille entièrement
dédiée au fado. Il fréquente assi-
dûment dès son plus jeune âge les

maisons de Fado du quartier de
Bairro Alto où il ne tarde pas à
faire ses premières armes. Tard
dans la nuit, avec d'autres pas-
sionnés de fado, déjà il chantait
ses propres poèmes, qui figure-
ront sur son son premier album
‘Sete Fados e Alguns Cantos’ sorti
en 1999, qui est extrêmement
bien reçu sur le plan national et
international. Parallèlement à sa
carrière artistique, il travaille à la
reconnaissance des nouveaux

talents du Fado lisboète. Il trouve
également le temps d’écrire pour
Mafalda Arnauth ou Misia. ‘Luz de
Lisboa’. Puis son deuxième album
publié en 2004, reçoit le prix
Amália Rodrigues récompensant
le meilleur album de fado de l’an-
née.
Malgré les diverses représenta-
tions dans les différentes salles de
spectacles européennes, son
internationalisation est un phéno-
mène qui ni lui ne le comprend

pas très bien. «Je pense que j’ar-
rive à transmettre la vérité dans
ce que je crois réellement, et
quand on est vrais dans ce qu’on
dit, on fini toujours par avoir
d’une certaine façon du succès»,
explique le chanteur. D’après lui
de plus en plus des musiciens
s’intéressent au fado et «de plus
en plus on voit des nouveaux
talents qui apparaissent et qui
apportent des influences du fado
plus ancien. Chacun part cher-
cher la base du fado pour dévier
ensuite dans ce qu’il est le plus à
l’aise. C’est vrai que nous consta-
tons que le fado évolue et c’est
normal mais nous devons tous
respecter et ne pas oublier la base
du fado», rajoute-t-il.
Pour ceux qui n’ont pas encore
entendu la voix d’Hélder
Moutinho, voilà enfin l’occasion
de découvrir ce talent sur une
scène belge...

■  Clara Teixeira

Plus d'infos et extraits musicaux
sur: www.heldermoutinho.com
Espace Senghor
366 chaussée de Wavre
1040 Bruxelles
Renseignements: 02/230.31.40.
www.senghor.b

■ Hélder Moutinho

D
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Estilista portu-
guesa apresenta
colecção no Museu
da Moeda de
Bruxelas

Uma jovem estilista portuguesa
residente em Bruxelas foi convi-
dada pelo Museu da Moeda para
apresentar uma colecção de mo-
da, inspirada em francos belgas e
euros, no âmbito da primeira
Noite dos Museus da capital bel-
ga.
Marta Assis Manuel, de 26 anos,
disse à Agência Lusa que o con-
vite do museu, pertencente ao
Banco Nacional Belga, lhe chegou
através da escola de artes de Saint
Luc, onde fez o curso de esti-
lismo.
Apesar de lhe ter sido dado ape-
nas um mês para preparar a
colecção, a estilista decidiu criar
«algo mais pessoal», em vez de
recuperar peças já existentes.
Tendo o convite partido do Mu-
seu da Moeda, os antigos francos
belgas e agora os euros serviram
de inspiração para vestir 12 mo-
delos femininos, dois dos quais
crianças. «Parti da antiga moeda
belga, peguei na primeira nota a
preto e branco e na primeira nota
a cores e imprimi-as nalguns teci-
dos», conta Marta Assis Manuel.
Como o tempo era escasso, optou
ainda por imprimir euros em pa-
pel, entre os quais a recente face
escolhida para a moeda de dois
euros que vai celebrar, em 2009,
os dez anos de União Económica
e Monetária, e com a qual vai ves-
tir as «duas meninas pequeninas».
Com este evento - apresentou
três desfiles - a jovem estilista es-
pera ganhar visibilidade suficien-
te para conseguir trabalhar em
moda, sendo que, para já, está a
fazer um curso de serigrafia. «E
não me importava nada de voltar
para Portugal. Gosto do meu país,
das pessoas, da língua, do sol…»,
conta a estilista que vive em Bru-
xelas «desde pequenina».
O evento Noites dos Museus de
Bruxelas envolveu sete destas
instituições do centro da cidade,
apresentando concertos, «perfor-
mances» artísticas, visitas guiadas
e até uma festa com um DJ nova-
iorquino.
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Exposition d’Inês
Oludé da Silva au
Matong’Art

Du 22 mars 2008 (journée mon-
diale de l’eau) à fin août 2008,
Matong'Art emmènera les habi-
tants, consommateurs et visiteurs
d'un jour à la découverte de la
richesse culturelle des quartiers
Saint-Boniface et Matonge. Du-
rant tous ces mois, de nombreux
artistes pourront exposer leurs
œuvres de styles variés: sculptu-
res, dessins, photos, peintures,
poèmes, céramiques…
Chaque œuvre évoquera "l'Eau"
au travers de la vision particu-
lière de l’artiste exposant. Et une
des artistes est Inêz Oludé da
Silva.
Artiste plastique brésilienne, tra-
vaille depuis des années à la pro-
motion de la culture, elle possède
une expérience élargie dans ce
domaine, acquise dans le contex-
te de ses fonctions d’artiste plas-
ticienne, d’auteur et d’ambassa-
drice culturelle. Par ses participa-
tions actives dans la société et
par l’organisation de nombreux
événements culturels, elle est
connue des communautés brési-
lienne, latino-américaine, portu-
gaise, belge et africaine. En effet
elle impulsionne des projets et
des actions culturelles de toutes
sortes, réalise des événements
comme des expositions, con-
certs,conférences en plus de ses
expositions personnelles, etc.,
Elle a réalisé des activités nom-
breuses en partenariat avec plu-
sieurs institutions de réputation
internationale comme, UNESCO,
et plus proche de nous l’Eche-
vinat de la Culture de St Gil-
les,Maison du Brésil, Coordina-
trice culturelle de l’Amece
(Assemblée mondiale des élus et
des citoyens pour l’Eau), au Par-
lement Européen, fondatrice de
la 1a Biennale des Arts Plastiques
Brésiliens de Bruxelles.
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Jessica Gomes Amaro é uma menina
de 9 anos que se consagrou, no pas-
sado dia 10 de Fevereiro,Campeã de
Cross na Bruxelas na categoria de
Pupilles (iniciados). Jessica Amaro
está entre as 12 melhores atletas, na
sua categoria, na Bélgica.
Esta jovem que se iniciou no ano
passado neste desporto, conseguiu
obter rapidamente várias medalhas
e troféus.
Uma carta enviada pela direcção da
escola notificando a enorme habili-
dade de Jessica para o atletismo, foi
o desplotar desta história. Pouco
depois seu pai, José Amaro, encon-
trava-se com o Presidente do Club
Racing de Bruxelas para explicar as
aptidões da sua filha.
Marc Ryckborc foi o primeiro treina-
dor da Jessica, e o primeiro a defen-
der que esta devia rapidamente
incorporar a equipa nas competi-
ções internas e externas do clube.
Desde o seu primeiro treino, em
Maio de 2007, Jessica destacou-se
pelos tempos realizados.
A primeira competição ganhou-a em
White Star, Bruxelas, pouco tempo

depois, em Outubro 2007. Uma
competição de Triathlon que incluía

quarto provas, nomeadamente: os
60 m,os 1000 m,o salto em compri-
mento e o lançamento de peso.Aqui
Jessica Amaro bate o recorde do
clube com 1.498 pontos.
Desde aí «esta pequena grande por-
tuguesa» tem somado tempos e
recordes. Obteve os melhores tem-
pos do clube na categoria de
Benjamines (infantil) alcançando o
primeiro lugar nos 1.000 m com
3’54’’71’’’, o quinto lugar dos 60 m
com 9’’73’’’,e o quarto lugar no salto
em comprimento com 3m 68cm.
Este ano, já com 9 anos, a pequena
atleta passou para a categoria de
Pupilles (iniciados) e ganha a prova
de cross - contra todas as expectati-
vas - num desafio com colegas de 10
e 11 anos de idade. A desportista
ainda se notabilizou com o segundo
melhor tempo de 60 m, com 9’’42’’’
e 60 m barreiras com 12’’30’’’.
Esta lusodescendente, nascida em
Bruxelas encontrou, assim no atle-
tismo o estimulo e a confiança
necessária ao bom desempenho. A
partir da sua integração nas compe-
tições, Jessica que anteriormente

não tinha grande performance esco-
lar, obtém significativas melhores.
Seu pai, José Amaro perante tal entu-
siasmo deixa um recado «só gostaria
que houvesse mais apoios, a nível
logístico e financeiro, à carreira da
minha filha. Em muitos dias da
semana tenho que deixar o meu tra-
balho para levar a minha filha aos
treinos. O Club Racing de Bruxelas
não detém um autocarro para os
atletas e o mesmo acontece quando
ela tem competições fora, como em
Liège,Gand,etc.São os próprios pais
de Jessica que lhe têm de comprar o
equipamento. «O atletismo é e será
sempre o irmão pobre do futebol.O
governo não participa à formação
de campeões».Entretanto Jessica vai
sonhando em talvez ingressar num
grande clube em Portugal,afinal não
é todos os dias que se encontra uma
portuguesa entre as doze melhores
da Bélgica…

■  Mónica Fins

Jessica Gomes Amaro atleta do Club Racing de Bruxelas

Luso-descendente é Campeã de Cross na Bélgica

■ Jessica Gomes Amaro
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Jovem de origem portuguesa é procurado por equipas reconhecidas

Filipe Vieira volta a ser Campeão Indoor de Karting

Filipe Vieira é um jovem luso-des-
cendente de 15 anos corredor de
Karting e que acaba de se consa-
grar pela segunda vez consecu-
tiva campeão desta modalidade
na Bélgica. O jovem piloto gan-
hou importantes palmarés desta-
cando-se no Campeonato indivi-
dual belga de Karting Indoor
(BELKART) em classe mini em
2006, e em classe maxi em 2007.
Ainda no ano passado Filipe Vieira
foi convidado a ingressar na equi-
pa MOL para o Campeonato
INTERKART, este último com a
finalidade de recrutar todos os
melhores pilotos indoor que se
destacaram ao longo do ano. Já
em 2008, integra a equipa FKI na
Federação de Karting Indoor Ma-
chelen.
Filipe Vieira esta a fazer história
neste desporto, onde dois outros
pilotos Portugueses já se notabili-
zaram, nomeadamente Daniel Fer-
reira e Amândio da Costa Paz.
Delfim Vieira, pai do piloto é
orgulhoso da actividade do filho e
diz que «para nós é um momento

muito positivo, pois o Filipe é co-
nhecido em 80% das pistas de kar-
ting de toda a Bélgica, e mais, pen-
so que todos lhe querem ganhar».
Bastante novo, mas com grandes
ambições este piloto corredor de
karting, deseja num futuro próxi-
mo correr na Fórmula Renault, e
como qualquer jovem sonhador
de 15 anos deseja passar poste-
riormente pela Fórmula 600 e
Fórmula 1000, até atingir a Fór-
mula 1.
Contudo este sonho poderá ser
afrouxado pois «é muito difícil
arranjar patrocinadores e apoian-
tes sobretudo em início de car-
reira», explica Delfim Vieira. Este é
um desporto motorizado bastante
caro, a cada minuto de karting
equivale ao custo de um euro, «a
sua prática torna-se bastante
cara». O pai do piloto que procura
incessantemente patrocinadores,
tem obtido alguns subsídios com
alguns restaurantes locais, contu-
do é insuficiente, sobretudo quan-
do considera que para o próximo
ano, na Fórmula 600, o filho pas-

sará de um orçamento de 5.000
euros para uns 60.000 euros por
ano.
Filipe Vieira participa actualmen-
te, com a equipa «The Fast Boys»
noutro campeonato, no BEKC
(Belgisch Endurance Karting
Challenge) onde existem provas
com o mínimo de 2 horas e pode
prolongar-se até 12 horas. Neste
campeonato as equipas são
constituídas por dois pilotos. Este
ano, o co-piloto de Filipe Vieira
teve alguns problemas de saúde, o
que obrigaram a equipa a recor-
rer aos pilotos de substituição.
Mesmo assim ainda conseguiu
atingir terceiro lugar. «O que mos-

tra o nível do Filipe Vieira» com-
pleta o pai.
Delfim Vieira é peremptório em
dizer que «o Filipe tem alguma
vocação de piloto. Hoje ninguém
oferece nada a ninguém, mesmo
que seja um campeonato que não
interessa, muitos nós gostaríamos
de ver algumas pessoas desinte-
ressadas a realizar o mesmo.Acre-
ditamos nas boas faculdades de
muitos que se intitulam cam-
peões sem contudo o serem. Por-
que campeão é aquele que ganha
um campeonato ou faz um po-
dium» termina.

■  Mónica Fins

■ Filipe Vieira
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Senhor empresário

tenha confiança

no LusoJornal

0485 89 84 09

www.lusojornal.com



13Desporto

Mais uma vez a sala do Café
Portugal, sede do Eurobenfica, foi
pequena para acolher os adeptos do
clube da Águia.
Albano Figueiredo, gerente do esta-
belecimento, quer manter acesa a
chama do «Glorioso» aqui por estas
paragens... diz que «nem sempre é
fácil, mas tudo se vai arranjando». O
problema é mesmo a falta de
espaço, que faz com que tenha de
recusar a presença de muitos mais
simpatizantes do clube que gosta-
riam muito de ter participado nesta
festa.
O Eurobenfica caminha já para o seu
9° aniversário... Neste espaço é fácil
encontrar vários troféus,fotos,recor-
tes de jornal e outros, relacionados
com o «Glorioso»... Não podemos
deixar as coisas cairem no esqueci-
mento, caso contrário não se conse-
gue fazer nada. Estes encontros têm

vários objectivos: a parte social, cul-
tural e ao mesmo tempo não permi-
tir que as pessoas se afastem defini-
tivamente umas das outras. «Por
vezes as pessoas estão um ano sem
se ver mas pelo menos no aniversá-
rio aparecem, e lá se mete a
conversa em dia. Uns porque foram
morar para mais longe, outros por
motivos pessoais não têm tanta faci-
lidade de passar assiduamente como
antes.
Este ano a festa contou com o
Acordeonista Barroso que cantou e
animou a festa, chegando mesmo a
cantar a desgarrada com Rui Garcia,
ele que também já é um «habitué»
nestas andanças e nunca deixa faltar
o respectivo bolo de aniversário.
Foram cantados os parabéns e a
festa continuou pela noite dentro.

■  Paulo Carvalho

Trabalhadores
consulares: MNE
cria grupo de tra-
balho para negociar
com sindicato

O Ministério dos Negócios Estran-
geiros (MNE) criou um grupo de
trabalho que vai negociar com o
Sindicato dos Trabalhadores Consu-
lares e das Missões Diplomáticas
(STCDE) as «questões pendentes»
como os funcionários sem contrato,
anunciou um dirigente sindical.
O Secretário-geral do STCDE, Jorge
Veludo, falava por telefone à Agên-
cia Lusa à saída da reunião de tra-
balho que teve com o Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Luís Amado,
e com o Secretário de Estado das
Comunidades, António Braga. De
acordo com o sindicalista, o grupo
de trabalho será constituído por re-
presentantes da Secretaria-Geral do
MNE, do Departamento Geral de
Administração e da Direcção Geral
dos Assuntos Consulares e Comuni-
dades Portuguesas (DGACCP) para
«analisarem os casos pendentes,que
são muitos».
O grupo de trabalho e o STCDE
agendaram para a próxima semana
uma reunião para definir os casos
mais urgentes a serem debatidos.
Para Jorge Veludo,uma das questões
prioritárias é a formalização dos
contratos de vários funcionários das
residências dos embaixadores. «Os
colegas das residências não têm
contrato de trabalho formalizado e,
logo, não têm horário de trabalho e
isso abre portas a trabalho escravo»,
afirmou.
Na sequência dessa situação, o
STCDE apresentou queixa em tribu-
nal, cuja audiência está marcada
para 8 de Abril, mas Jorge Veludo
admite que gostaria que o MNE as-
sumisse a resolução do problema
antes disso.O caso dos funcionários
consulares nos Estados Unidos que
não estavam sujeitos a pagamento
de IRS, mas passaram a estar e
devem um ano de salários às finan-
ças norte-americanas é outros dos
assuntos urgentes.Jorge Veludo refe-
riu ainda que não foram feitas as
actualizações salariais de 2008 e
que a avaliação de desempenho dos
funcionários consulares tem de ser
negociada para contemplar algumas
situações específicas que se verifi-
cam no estrangeiro.
O sindicalista lembrou também que
os colegas que recebem os salários
em dólares têm estado a ser prejudi-
cados com a desvalorização da moe-
da norte-americana e defendeu que
devem ser «compensados com uma
actualização intercalar para repo-
rem o poder de compra que tinham
em Janeiro de 2007».
A questão do atraso na entrega das
declarações para o IRS por parte do
MNE foi outro dos temas levanta-
dos, com Jorge Veludo a admitir
recorrer aos tribunais. «Pela pri-
meira vez,há pessoas que ainda não
receberam as declarações anuais
para o IRS e muitas das entregues
estão erradas.Propusemos ao minis-
tro que consiga prorrogar os prazos
de entrega do IRS dos funcionários
consulares ou então teremos de ir
para tribunal sempre que algum
tiver de pagar multa por entregar o
IRS em atraso», sublinhou.
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Festa teve lugar no Café Portugal

Comemoração dos 104 anos
do Sport Lisboa e Benfica

■ Equipa portuguesa que participou na prova
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Une fois de plus la petite Caroline
Henriques Morais vient d’obtenir
une médaille d’argent lors du
Championnat de Brabant regrou-
pant les Provinces de Liège.La jeune
athlète du haut de ses 11 ans, a bien
mérité sa place dans la catégorie
Espoirs division 1. «Ce n’est pas la
première fois qu’elle obtient la
médaille d’argent, car tous les ans
elle arrive en deuxième position.
Cela dit, chaque année les épreuves
deviennent de plus en plus dures et
les difficultés augmentent, ça va de
soit», déclare Fátima Henriques, la
maman de Caroline.
A deux doigts d’obtenir la médaille
d’or, Caroline travaille dur chaque
jour pour l’obtenir. «Elle est très
douée au ballon et à la corde, voir
même meilleure que celle qui a eu
la médaille d’or, mais elle a perdu
des points en cerceau, alors il faut
espérer qu’elle soit parmi les meil-
leures lors du prochain champion-
nat qui englobe les régions franco-

phones le 22 mars prochain et pou-
voir ensuite disputer la Coupe de
Belgique à Liège fin avril», dit-elle
optimiste.
Fátima Henriques accompagne tou-
jours Caroline lors des différents
championnats, «nous sommes déjà
allés deux fois en Hongrie, mais
nous avons dû refuser d’aller récem-
ment au Canada et aux Etats-Unis
car financièrement c’est difficile».Au
mois d’avril Caroline a été conviée à
représenter son club Brussels GR à
Prague (République Tchèque) ainsi
qu’à participer à un stage à
Strasbourg en France où seront pré-
sents les meilleurs gymnastes euro-
péens. Pour l’instant Caroline
Henriques savoure sa médaille d’ar-
gent avec une grande joie, mais se
prépare déjà pour affronter les pro-
chaines difficultés avec beaucoup
de force et dynamisme pour aller le
plus loin possible.

■  Clara Teixeira

Gymnastique

Encore une Médaille
d’Argent pour Caroline
Morais à Liège

■ Equipa portuguesa que participou na prova
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Procuração electró-
nica já é possível

Numa decisão inédita em Portu-
gal foi aceite recentemente a pri-
meira procuração electrónica no
mundo.
O mandatário judicial português
Januário Lourenço, em conjunto
com uma empresa de tecnolo-
gias da justiça sedeada na Ingla-
terra, acabam de lançar o portal
Procuração na Hora.Pt, dando iní-
cio a uma nova era de desmate-
rialização da procuração tradicio-
nal em papel.
A Procuração na Hora consiste
numa procuração electrónica
que permitirá a qualquer cidadão
conferir poderes a um advogado,
solicitador, ou procurador civil,
por via electrónica, fazendo uso
das tecnologias já existentes e do
Cartão do Cidadão (CC), tendo
igual valor legal que a procura-
ção tradicional em papel com
aposição da assinatura pelo pró-
prio punho.
Neste projecto estiveram envol-
vidas e colaboraram directa ou
indirectamente várias entidades,
entre as quais destacamos a
Multicert, a INCM, os CTT e a
SAMA/PCM (Secretaria de Estado
da Modernização Administrativa,
Presidência de Conselho de
Ministros) – que tutela o CC.
Januário Lourenço é pós-gra-
duado em direito da comunica-
ção, pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, onde
tem a tese publicada pela mesma
na obra colectiva «Estudos de
Direito da Comunicação», actuan-
do como mandatário judicial des-
de 1997 e especialista em direito
do ciberespaço, tendo ainda sido
durante três anos técnico de In-
ternet sénior na Sonae.Com.

www.procuracaonahora.pt

Pelo segundo ano consecutivo

Futebol: Alma e Benfica é novamente Campeão

Pelo segundo ano consecutivo, a
equipa do Alma Benfica vai gan-
har o Campeonato belga de fute-
bol da Federação trabalhista de
futebol. Mesmo se o Campeonato
ainda não terminou a vitória de 5-
2 do Alma e Benfica contra o
FCAB foi suficiente para que mais

nenhuma outra equipa possa al-
cançar a turma luso-brasileira.
«Estou muito feliz porque somos
a primeira equipa portuguesa a
ganhar o Campeonato dois anos
consecutivos» diz ao LusoJornal o
Presidente Manuel Soares.
Para ganhar o FCAB, neste jogo
histórico para a equipa portugue-
sa, o Técnico Edmar contou com
Heuler; Batistella, Dito e Renato;
Rodrigo; Joãozinho e Lima;Wladi;
Pedro, Vaguinho e Juninho Minei-
ro. No banco estavam Juninho
Pernambucano, Cofi, Bruno e
Filipe. Os golos foram marcados
por Lima, Vaguinho, Joãozinho e
Wladi.
O Alma Benfica dominou a par-
tida num dia em que o clube ga-
rantiu a vitória no Campeonato e
em que Vaguinho se torna o
maior «artilheiro» do clube, com
140 golos marcados.
Mas actualmente o Presidente
Manuel Soares só pensa no jogo
da Taça no próximo fim de sema-
na contra a equipa turca do Milli
Gendli. «Estamos nas meias finais
e se ganharmos este jogo vamos à
final» diz Manuel Soares. «Para o
campeonato ganhámos a esta
equipa e penso que a final está ao
nosso alcance». O Milli Gendli
perdeu no fim-de-semana passado
por 1-2 face à equipa portuguesa
do Vila Real.
Manuel Soares só pensa na «do-
bradinha» e quer ganhar o Cam-
peonato e a Taça.
«Reconheço o esforço dos meus
atletas e quero prestar-lhes home-
nagem» diz Manuel Soares. Inter-
rogado sobre o facto da equipa

ter muitos jogadores brasileiros, o
Presidente diz que «não ligo a
essas coisas de nacionalidades. Se
os jogadores são bons, têm lugar
na equipa» e acrescenta que «es-
tes jogadores brasileiros são os
pilares da equipa, já estão aqui há
muitos anos e continuarão». Mas
para o próximo ano, Manuel Soa-
res anuncia a chegada de mais jo-
gadores portugueses, mas diz que
não os quer recrutar nas equipas
concorrentes «para evitar polémi-
cas».
O inicio do Campeonato não foi
fácil para o Alma e Benfica. «Ti-
vemos um início difícil, mas com
esforço levei o barco a bom por-
to».
Manuel Soares viu-se confrontado
com a saida de elementos da Di-
recção no início do Campeonato.
«Quando as coisas vão mal, é natu-
ral que haja pessoas que abando-
nem. Mas eu quero agradecer
publicamente às pessoas que sai-
ram, porque também elas deram
um contributo importante à
equipa, pelo menos quando ela
estava a ganhar».
Apesar de se ter sentido «sosi-
nho», Manuel Soares abriu recen-
temente uma sede para o clube.
«Temos uma sede pequena, mas
era importante ter uma».
Quanto ao futuro, Manuel Soares
está a pensar seriamente na possi-
bilidade de inscrever a equipa na
liga profissional. «Neste Campe-
onato já ganhámos tudo o que tin-
hamos para ganhar, agora temos
de passar a uma outra fase» disse
ao LusoJornal.
«Só ainda não inscrevi a equipa

no Campeonato Provincial por-
que obrigam-nos a ter equipas de
crianças em formação e neste
momento não tenho estrutura
para tal empreendimento. Sei que
temos bons jogadores para uma
equipa mas não para enquadrar
equipas de jovens». Mas uma
outra razão é sem dúvidas o paga-
mento dos jogadores. «Num Cam-
peonato profissional teria de
pagar aos jogadores e isso ainda é
difícil para nós».
Manuel Soares diz que já tem uma
nova Direcção constituida e «de
gente trabalhadora». Para o fim do
ano quer organizar um grande
evento humanitário. «Fui escu-
teiro e fui bombeiro, por isso
tenho essa fibra humanitária den-
tro de mim». Então, quer organi-
zar um jantar para os sem abrigo,
durante a quadra natalícia.
Em cima da mesa está também o
projecto de tornar o Clube numa
filial do Benfica. «Mas para já o
que quero mesmo é prestar
homenagem aos jogadores, agra-
decer os dirigentes, mesmo os
que abandonaram o barco quan-
do ele estava a afundar-se, e so-
bretudo agradecer publicamente
aos nossos patrocinadores. Eles
devem estar contentes com os
nossos resultados, mas nós tam-
bém estamos contentes pore les
nos terem feito confiança» diz ao
LusoJornal.

■  Carlos Pereira

Portugueses formam trio da frente

Campeonato quase no fim, já encontrou Campeão
Equipes

FTF - Division 1
J Pt

1Alma Benfica 18 42
2Vila Real  19 38
3Belenenses 20 30
4Bosna 18 29
5Bayrampasa 18 24
6Milli Genclik 19 22
7Porto 19 22
8Midar 18 21
9Cad Ixelles 20 21

10Fcab 18 20

Equipes
FTF - Division 2

J Pt
1Fenerbahce 20 49
2Lmia 20 47
3Numidia Rif 19 43
4Riesina 20 36
5Los Extranos 22 32
6Usakspor 20 30
7Oasis 20 29
8Entente La Louve 21 23
9Campomaiorense 19 22

10Sezurense 19 16
11Aksehir 20 11
12Tunisia Sport 20 8

Equipes
FTF - Division 5

J Pt
1Evasion St. Josse 19 40
2Old Ketje 19 39
3Anatolie 95 19 38
4Capitano 06 19 37
5Real Molenbeek 19 24
6Charlemagne 20 23
7Eendracht Vil 17 23
8Los Extranos 20 21
9Entente La Louve 17 19

10Hellas Berchem 18 18
11U.Marolles 18 17
12Postiers 19 16

Equipes
FTF - Division 4

J Pt
1Savio Molenbeek 21 51
2Fc Rose 22 43
3Suskewiet 22 38
4Portugal 22 38
5Renaissance 19 37
6Milanello Evere 22 29
7Entente La Louve2 21 28
8Germinal 23 27
9Royal Eveil 21 27

10Vila Real 21 25
11Olympic 19 23
12Incontro Sport 19 21
13New St. Guidon 22 15
14Fc Oran 22 5

Equipes
FTF - Division 3

J Pt
1Bosphore 14 37
2Sonatrach M. 14 37
3Beira Alta 14 23
4Os Lusitanos 14 17
5Postiers 14 13
6Averem 14 13
7Usakspor 14 13
8Efsane 14 8

■ Resultados no dia 11 de Março, segundo dados disponíveis no site internet da federação

11Vimieirense 19 16

■ Momentos de festa, antes e depois do jogo.
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Horóscopo

■ Carneiro
Economicamente terá de fazer
algumas restrições. Na saúde
altere alguns hábitos alimenta-
res.

■ Touro
Se está sozinho pode encontrar a
sua cara-metade. Terá de fazer
frente a alguns conflitos familia-
res.

■ Gémeos
Vai sentir-se exausto e tomará
medidas drásticas para acabar
com situações que estejam a es-
gotar a sua mente.

■ Caranguejo
No sector profissional tudo ten-
de a correr sem grandes dificul-
dades mas não pode baixar os
braços, sempre que terminar um
trabalho, outro novo surgirá.

■ Leão
Tente fazer algo que o ajude a
descontrair e a relaxar para não
prejudicar nenhum sector da sua
vida. Não deixe escapar nenhu-
ma oportunidade.

■ Virgem
Economicamente pode ter al-
guns gastos com um curso de
formação profissional. Na saúde
seja mais cuidadoso na estrada
para evitar acidentes.

■ Balança
No sector sentimental está numa
boa altura para esquecer de vez
relações do passado que não
tiveram um final feliz.

■ Escorpião
No sector sentimental quererá
fazer modificações mas deve ser
muito prudente na forma como
vai expressar os seus pontos de
vista.

■ Sagitário
No sector profissional terá ambi-
ções algo elevadas para o mo-
mento e por vezes pode sentir-se
desiludido por não conseguir o
que quer mas deve continuar a
lutar.

■ Capricórnio
Se está desempregado pode
encontrar um emprego que o sa-
tisfaça. Economicamente o din-
heiro chegará para as suas des-
pesas.

■ Aquário
Tente divertir-se com os seus
amigos para evitar momentos de
solidão em que tende a sentir-se
deprimido

■ Peixes
Sentimentalmente vai acomodar-
se e não quererá alterar a rotina
mas chegará a um ponto em que
se vai cansar disso, deve promo-
ver mais momentos para intensi-
ficar a sua relação.

www.lusojornal.com
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Regras do SuDoKu:
Sudoku é um puzzle de colocação
de números. O puzzle contém algu-
mas pistas iniciais.Cada coluna,linha
e região só pode ter um número de
cada (de 1 a 9).
O objectivo é preencher todos os
campos com números.
Cada linha de 9 números tem de
incluir todos os algarismos de 1 a 9
em qualquer ordem.
Cada coluna de 9 números tem de
incluir todos os algarismos de 1 a 9
em qualquer ordem.
E cada sub quadro 3x3 tem de
incluir todos os algarismos de 1 a 9
em qualquer ordem.
Resolver o problema requer apenas
raciocínio lógico e algum tempo.
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Descubra as palavras
na “sopa de letras”
do LusoJornal:

Ágata

Amália

Bombocas

Cesária

Chiquita

Doce

Floribella

Mafalda

Mariza

Micaela

Mísia

Nucha

Rita Guerra

Romana

Ronalda

Rute Marlene

Brinque connosco

Sopa de letras: Cantoras

SuDoKu do LusoJornal
1 7 8 3

8 3

3 4

2 5 6

8 2 7 9

5 4 1

2 8

2 5

4 7 2 9

3 9 1 6

8 1 3 5

6 2

7 1 4 2

9

9 8 6 3

7 9

1 2 9 7

7 5 1 4




