
P.8: Empresários
Paulo Carvalho é o novo

Presidente da Associação
de Empresários Portu-
gueses na Bélgica.

P.10: Escola
Os alunos da Escola

europeia apresentaram
uma exposição com mate-
rial reciclado.

P.11: Música

Fausto Santos editou
um disco com temas iné-
ditos e está já a preparar
uma nova gravação.

P.13: Futebol
O Alma & Benfica e o

FC Belenenses de Bruxelas
vão disputar a final da
Taça René Vanderbroeck
em futebol.
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Pedro Rupio (Lista A)
obteve uma larga vitória nas
eleições do Conselho das
Comunidades Portuguesas
que decorreram no domingo
passado, com 267 votos
contra 132 para o candidato
João Góis Lista B).

Eleito Conselheiro 
das Comunidades

Pedro Rupio
Eleito Conselheiro 
das Comunidades

Pedro Rupio



Opinião do Presidente cessante do CCP

As eleições “secretas” do CCP

No domingo passado, um terço da
população portuguesa – cerca de
cinco milhões de cidadãos portu-
gueses residentes no estrangeiro
– foram chamados a votar, por su-
frágio universal directo, nas elei-
ções para o Conselho das Comu-
nidades Portuguesas (CCP).
A participação nestas eleições foi,
como era de esperar, fraquíssima.
Na Bélgica apenas votaram cerca
de 400 pessoas.
Há anos que se constata uma
fraca participação dos portugue-
ses residentes no estrangeiro nos
actos eleitorais. Há anos que o
Conselho das Comunidades Por-
tuguesas apela para a necessidade
urgente de uma formação cívica
junto das Comunidades.
Os Governos de Portugal têm
ignorado tais apelos e preferem
constatar, de braços cruzados,
que cerca de um terço da sua po-
pulação, não participa nas suces-
sivas eleições, contrariando assim
os valores democráticos que tan-
to nos devem orgulhar.
Ora, para o sufrágio do último do-
mingo, a Comissão Nacional de
Eleições não fez qualquer cam-
panha de informação e de sensibi-
lização ao voto.
Desta forma discriminou os por-
tugueses residentes no estran-
geiro.
Como costuma fazer campanhas
de informação para as eleições
que se realizam em Portugal (Pre-
sidênciais, Legislativas, Europeias
e Autárquicas), não podemos acei-

tar tal discriminação.
Pelo simples facto de residirem
no estrangeiro, os portugueses
não podem ter tratamentos discri-
minatórios.
A Secretaria de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, organizado-
ra das eleições, também não fez
qualquer campanha de informa-
ção, desprezando o CCP e os ór-
gãos de comunicação portugue-
ses no estrangeiro, com quem
nunca comunica. Sobretudo des-
preza as Comunidades portugue-
sas residentes no estrangeiro.
Em certos países, como na vizi-
nha Holanda, nem houve candida-
tos para a eleição do CCP.
Apesar da Lei o prever, na maior
parte dos casos, não foram cria-
das mesas de voto descentraliza-
das, pelo que muitos cidadãos, pa-
ra votar, teriam de percorrer cen-
tenas de quilómetros. Em certos
casos, evoca-se a não autorização
das autoridades dos países de
residência, como se Portugal esti-
vesse de más relações com esses
países.
As eleições para o CCP foram
organizadas de tal forma “artesa-
nalmente” que certos postos con-
sulares até estiveram fechados e
noutros as mesas de voto funcio-
naram apenas com uma pessoa.
O Conselho das Comunidades
Portuguesas tem-se queixado que
os sucessivos Governos de Por-
tugal não dão importância às Co-
munidades de portuguesas resi-
dentes no estrangeiro. Mas nunca

tínhamos descido tão baixo no
desprezo por essas mesmas Co-
munidades.
Resta-nos esperar que a imprensa
portuguesa, que até aqui ignorou
estas eleições, nos possa ajudar a
trazer para o grande público a
grande afronta da qual estão a ser
vítimas as Comunidades portu-
guesas: encerram-se postos con-
sulares, não se colocam professo-
res de português no estrangeiro,
não se conta o tempo de serviço
militar para efeitos de reformas
dos ex-militares emigrantes, cor-
ta-se o porta-pago dos jornais en-
viados para os emigrantes,...
Os responsáveis por estas políti-
cas vergonhosas de emigração
não podem ficar impunes.Têm de
ser denunciados.
Por isso, necessitamos de um
Conselho das Comunidades ainda
mais forte!

■ Carlos Pereira
Presidente cessante do Conselho

Permanente das Comunidades
Portuguesas (CCP)

■ Os Portugueses votaram na Embaixada de Portugal em Bruxelas
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Rádio Voz de
Portugal
Ouça a rádio que fala de si.
Sábado, das 12h00 às 13h00, em
FM 101,9
Domingo,das 9h00 às 11h00,em
FM 87,7
Segunda,das 19h00 às 20h00,em
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l’APCLB, à l’adresse suivante :
Association pour la promotion de la culture lusophone en
Belgique – APCLB, asbl
Rue du Champion, 5 - 1070 Anderlecht - Bruxelles
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Consulte o

LusoJornal
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0485 89 84 09
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CCP: Pergunta à
Comissão Europeia
da Deputada do
PCP, Ilda Figueiredo
No domingo dia 20 de Abril, reali-
zaram-se as eleições para o Conse-
lho das Comunidades Portugue-
sas. São eleições em que deviam
participar todos os portugueses
que estão inscritos nos Consula-
dos. O voto é no Consulado mas a
lei portuguesa prevê que possa
haver mesas de voto a funcionar
nas sedes das associações que se
candidatem para esse efeito e dis-
ponham de condições para o exer-
cício do acto com dignidade.
Acontece que em França e na Ale-
manha as entidades oficiais portu-
guesas disseram que não era possí-
vel pôr a funcionar mesas de voto
fora dos Consulados porque as res-
pectivas autoridades nacionais
(França e Alemanha) não autoriza-
ram,o que,segundo a Eurodeputa-
da Ilda Figueiredo “não parece cor-
recto dado que se está a falar de
eleições que não são para órgãos
para exercer o poder político,mas
sim para um órgão consultivo do
Governo português para as políti-
cas de emigração”.
“A Embaixada de Portugal na Ale-
manha comunicou que não podia
desdobrar uma mesa de voto por-
que o Governo Alemão não acei-
tava”.
“Em França, foi o Consulado de
Portugal de Marselha que não acei-
tou o desdobramento de uma me-
sa de voto (em Canes) com o
mesmo argumento”.
Ilda Figueiredo solicitou à Comis-
são Europeia que a informe “se
tem conhecimento desta situação,
que configura uma discriminação
da parte da Alemanha e da França
e se traduz numa clara limitação
do exercício de um direito cívico
por parte de cidadãos de um Es-
tado-Membro da União Europeia?”
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Resultados das
Eleições do CCP

Votantes: 404 eleitores

Mesa de voto Bruxelas
Votantes: 360
Lista A: 256 votos
Lista B: 100 votos
Brancos: 3 votos
Nulos: 1 voto

Mesa de voto Antuérpia
Votantes: 35
Lista A: 5 votos
Lista B: 30 votos
Brancos: 0 votos
Nulos: 0 votos

Mesa de voto Liège
Votantes: 9
Lista A: 6 votos
Lista B: 2 votos
Brancos: 1 voto
Nulos: 0 votos

Total
Lista A
Pedro Rupio e Isabel Silva
267 votos

Lista B
João Góis e Paula de Castro
132 votos

Brancos: 4 votos
Nulos: 1 voto

Pedro Rupio (Lista A) ganhou as
eleições para o Conselho das Co-
munidades Portuguesas de domin-
go último ao obter 267 votos con-
tra apenas 132 votos para João
Góis (Lista B).
Há vários meses que João Góis es-
tava em campanha eleitoral.Os car-
tazes íam-se afixando, o candidato
multiplicava a sua presença nos
eventos e mostrava-se confiante
com uma futura vitória. Interviu no
início do ano escolar e conseguiu
que os seus protestos fossem ouvi-
dos em Lisboa.
Fez campanha em Bruxelas mas
também em Liège e em Antuérpia.
Mas os resultados que obteve estão
áquem da suas espectativas. Não
conseguiu mobilizar votantes e
perdeu as eleições.
Pedro Rupio também já tinha anun-
ciado há muitos meses as suas in-
tenções de concorrer às eleições
para o CCP, mas depois foi estudar
alguns meses em Lisboa. Multipli-
cou os encontros com personalida-
des e instituições, mas foi nas últi-
mas semanas que convenceu o seu
eleitorado.
Em Bruxelas,no dia das eleições,os
jovens afluiram à Embaixada de
Portugal.A campanha de Pedro Ru-
pio fez-se no terreno, lado-a-lado
com João Góis, mas também na
internet e com o envio de sms.
Apenas votaram 404 eleitores na
Bélgica, mas muita gente já consi-

dera um bom resultado.
Surpreendentemente, em Bruxelas
João Góis não foi além dos 100
votos enquanto que Pedro Rupio
fez o essencial da sua votação na
capital, com 256 votos.
O jovem Conselheiro fez campa-
nha na APEB, na associação Emaus,
nos programas de rádio, e tem
estado com os projectores do seu
lado por co-organizar o concerto
de Tony Carreira na Bélgica.

Como era de esperar, em Antuér-
pia, João Góis ganhou com 30
votos, contra 5 para Pedro Rupio.A
suplente de João Góis é daquela
cidade.
Mas em Liège, onde João Góis es-
teve em campanha, houve apenas
8 votantes, seis dos quais para...
Pedro Rupio.
João Góis queria ser Conselheiro
das Comunidades.Bateu-se durante
os últimos meses, mas acabou por

perder. Pedro Rupio tem um novo
desafio pela frente: não desiludir
aqueles que o escolheram para
Conselheiro. Vai substituir Francis-
co Barradas e, anteriormente, Má-
rio Campolargo.
A tomada de posse vai ter lugar em
Lisboa, no Plenário de todos os
Conselheiros, com data ainda por
determinar.

■

Eleições decorreram no dia 20 de Abril

CCP: Pedro Rupio ganhou as eleições na Bélgica
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■ Apesar de tudo votaram mais portugueses do que nas últimas eleições



Destaque4
Jornada de inter-
venção cívica na
APEB
No passado sábado dia 12 de Abril,
a APEB organizou uma Jornada de
Intervenção Cívica.
Numa primeira fase organizou uma
Sessão de esclarecimento sobre as
eleições para o Conselho das Co-
munidades Portuguesas com a pre-
sença do Conselheiro Francisco Bar-
radas e dos dois candidatos a Con-
selheiros, Pedro Rupio e João Góis.
Uma hora depois, seguiu-se um
debate com os ex-candidatos portu-
gueses às eleições comunais belgas,
com a presença de vários candida-
tos portugueses que participaram
nas anteriores eleições esclarecen-
do o público sobre as vantagens pa-
ra a Comunidade Portuguesa dessa
participação e respondendo às per-
guntas dos interessados sobre o
tema referido.
Ainda nessa tarde,houve um debate
sobre “O Tabagismo: um flagelo so-
cial, ou uma dependência indivi-
dual?”, com uma breve intervenção
de Luisa Pereira sobre que é, e em
que consiste o método para acabar
com o tabaco.Foram ainda apresen-
tados dados estatísticos e referidos
problemas de saúde inerentes.Luisa
Pereira respondeu depois às per-
guntas que lhe foram colocadas so-
bre o tema.
Nesse mesmo dia, ao fim da tarde,
Dan Van Raemdonck, Presidente
Honorário da Ligue Belge des Droits
de l'Homme, fez uma intervenção
no quadro desta jornada.

Comemorações do
25 de Abril de 1974
na APEB
Na sexta-feira,dia 25de Abril, a APEB
programa uma retrospectiva histó-
rica e documental com som e ima-
gens, baseada na Revolução dos
Cravos.
No sábado dia 26, à noite, organiza
um baile popular para marcar a data
e no domingo 27 de Abril,às 13h00,
organiza um almoço com a pre-
sença do Coronel António Pessoa,
Militar de Abril, várias personalida-
des convidadas e estreitamente liga-
das à data do 25 de Abril,seguido de
um Concerto de Musica Clássica e
Coral, Teatro, Poesia, Folclore e
Fado.

The Sol Ar... at
night!
Le vendredi 25 avril, de 19h00 à
24h00, The Sol Ar organise une
dégustation de vins et "petiscos" de
l’Alentejo avec Music Live à 20h30!
Chaque dernier vendredi du mois
une nouveauté est à découvrir: une
nouvelle saveur, un nouveau vin,
une région différente, un nouveau
producteur, un nouvel artiste.
Laissez-vous séduire par des expé-
riences et des sensations nouvelles
dans un climat sophistiqué et
détendu! Happy Hour entre les
19h00 et les 20h00: réglez le pre-
mier verre,The Sol Ar vous offre le
deuxième!
The Sol Ar, Avenue Brugmann 54
(entrée par le parc), 1190 Bruxelles
0487/523.205, www.thesolar.pt

“Nem queria acreditar nos resulta-
dos que me estavam a comunicar”.
Foi assim que Pedro Rupio respon-
dia,ainda “a quente”às perguntas do
LusoJornal.“Tinha muitas espectati-
vas e sabia que tinha hipóteses de
ganhar, mas nunca pensava ganhar
com uma margem tão grande”.
Pedro Rupio votou logo de manhã e
depois nunca mais voltou à Embai-
xada de Portugal em Bruxelas.“Tive
um dia bastante angustiado, como é
natural” confessou.“Estava em con-
tacto com os jovens que representa-
vam a minha lista em Antuérpia e
em Liège, para me inteirar, em
tempo real do que se estava a passar
nessas mesas de voto”.
O novo Conselheiro das Comuni-
dades eleito na Bélgica já previa
uma participação de 350 a 400 vo-
tantes.“Penso que foi uma boa parti-
cipação, sobretudo se tivermos em
consideração as votações das ante-
riores eleições, mas espero que na
próxima eleição haja ainda mais
votantes”. Depois acrescentou que
“os Portugueses da Bélgica come-
çam a compreender que têm de to-
mar o seu destino em mãos e nesse
campo já foi uma primeira vitória”.
Foi na sede da associação APEB que
Pedro Rupio esperou pelos resulta-
dos. Quando soube da sua vitória
anunciou os resultados aos sócios e
aos simpatizantes da associação.
“Tive muito carinho e fui felicitado.
Foi muito bonito, foi um momento
inesquecível e de festa”.
Em Bruxelas, houve muitos jovens
que foram votar, mas Pedro Rupio
diz que o seu eleitorado é “muito va-
riado.Tenho muitos jovens a apoiar-
me, mas também tenho menos jo-
vens”. Explica que “durante os últi-
mos anos fiz questão de estabelecer
os melhores contactos com as asso-
ciações, os dirigentes associativos,

os militantes de todos os partidos
políticos e as pessoas de várias ida-
des. Por isso digo que foi a
Comunidade que esteve a apoiar-
me”.
O novo Conselheiro das Comunida-
des agradeceu a todos quantos o
apoiaram, “aos meus amigos, aos
amigos dos meus amigos e até às

pessoas que não conheço e que me
apoiaram.A todos deixo um grande
Obrigado”. Depois, garante que não
os quer desiludir.“Sinto uma grande
responsabilidade em cima de mim.
As pessoas escolheram um Conse-
lheiro jovem e isso é, já por si, uma
vitória. Agora sou eu que tenho de
provar que fizeram uma boa es-

colha”.
A campanha de Pedro Rupio foi
muito intensa nas últimas semanas.
“Tenho estado a 100% implicado
nesta campanha e convenci que eu
representava a candidatura certa.
Sobretudo queria convencer que é
importante votar e as pessoas fize-
ram-me confiança”.
Pedro Rupio garante que “sempre
tive uma postura positiva e de res-
peito” para com a candidatura de
João Góis.Estrategicamente preferiu
falar mais dele próprio do que ata-
car o candidato adversário e,aparen-
temente,os eleitores gostaram desta
postura.
Na opinião do jovem Conselheiro,o
fraco número de votantes em Liège
é o ponto mais negativo. “Estive là
um dia, fiz questão de visitar as asso-
ciações e conversar com as pessoas
para explicar o meu programa.Sabia
que haveria poucos votos, mas
nunca esperei que houvesse apenas
8 votantes”disse ao LusoJornal.
Pedro Rupio ainda não sabe quando
tomará posse.Mas a sua primeira ini-
ciativa vai ter lugar na festa do 10 de
Junho onde quer ter um stand para
motivar os jovens a aprender portu-
guês e onde também quer sensibili-
zar os portugueses para se inscreve-
rem nas listas eleitorais comunais,na
Bélgica.
“É importante que haja uma festa do
10 de Junho grande e organizada
pelas associações. Mas também de-
fendo que deve haver uma colabora-
ção da Embaixada de Portugal para
que a festa seja ainda maior e tenha
ainda mais prestígio” afirma Pedro
Rupio.

■  

Jovem ganhou com duas vezes mais votos do que João Góis

Pedro Rupio nem queria acreditar nos resultados
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As promessas de campanha
Durante a campanha eleitoral, Pedro Rupio prometeu:
Maior promoção do ensino de português na Bélgica e do ensino recor-
rente.
Apoio energético na criação de uma Federação de Associações.
Uma juventude mais interventiva e participativa.
Proximodade e contacto regular com autoridades portuguesas e belgas.
Promoção à participação cívica e política dos portugueses da Bélgica.
Estímulo na colaboração entre o Movimento associativo e a Coordenação
do ensino.
Aposta no ensino integrado.
Uma melhor divulgação da nossa cultura.

■ Pedro Rupio

A eleição para o Representante
da Bélgica no Conselho das Co-
munidades Portuguesas (CCP)
ocorreu no passado dia 20 de
Abril.
O facto de terem surgido duas lis-
tas concorrentes não deixou de
ter um impacto bastante posi-
tivo, no maior envolvimento dos
nossos compatriotas e, principal-
mente, no aumento da participa-
ção dos eleitores, sobretudo em
Bruxelas.
Quero aqui, expressar pessoal-
mente o meu agradecimento ao
empenho dos quatro candidatos
(efectivos e suplentes), extensivo
às suas equipas de campanha,
que foram incansáveis e se des-
dobraram num notável trabalho
tanto ao nível da informação
prestada como quanto à sua par-
ticipação e presença nas mesas
de voto, contribuindo assim e, de
forma exemplar, em mais um acto
nobre de cidadania.
Mesmo com uma fraca participa-
ção em Liège e um resultado des-
favorável em Antuérpia, a Lista A
encabeçada por Pedro Rupio
conseguiu, contudo, mobilizar
em volta do seu programa um
maior e expressivo número de

eleitores, tendo sido decisiva a
participação da juventude em
Bruxelas. Para ele vão os meus
sinceros parabéns.
Também não quero nem posso
deixar de agradecer o empenho e
o esforço do candidato João Góis
que, apesar de ter obtido um re-
sultado desfavorável, contribuiu

para o debate em torno dos pro-
blemas que inquietam a comuni-
dade. Não lhe retirando mérito
dos assuntos e temas que abra-
çou, julgo que a aposta numa
campanha demasiado longa e
concentrada no ensino com
contornos não muito claros, não
terão contribuído para conven-

cer os eleitores que todos os dias
se debatem com esses e com ou-
tros problemas bastante preocu-
pantes.
No entanto a mobilização, o vivo
debate de ideias e a participação
cívica originadas pelas duas can-
didaturas são a prova de que a de-
mocracia saiu vencedora. Real-
mente só a diversidade, o plura-
lismo e o debate de ideias, opi-
niões e propostas consubstan-
ciam o genuíno sentido cívico da
verdadeira democracia.
Ao novo Conselheiro Pedro Ru-
pio desejo as maiores felicidades,
quer no seu trabalho e esforço
em prol da Comunidade, quer a
nível pessoal. O seu contributo
para a elevada participação da
juventude é só por si um exem-
plo. E como a juventude é o
futuro, esperamos que assim se
tenha lançado uma semente que,
com o seu exemplo e participa-
ção, empolgue ainda mais todos
na participação activa e na defesa
da nossa identidade cultural.

■ Francisco Barradas
Conselheiro cessante

Francisco Barradas felicita os dois candidatos
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No seguimento do escrutínio pa-
ra o Conselho das Comunidades
Portuguesas, o candidato João
Góis anunciou ao LusoJornal que
não se volta a candidatar para es-
tas eleições.
João Góis já tinha concorrido em
1997 perdendo a eleição que foi
ganha por Mário Campolargo e
desta vez perdeu para Pedro Ru-
pio. Entretanto não se tinha can-
didatado na eleição de 2003.
Há muitos meses que João Góis
tinha anunciado a sua candidatu-
ra e preparou atempadamente o
seu programa e o seu plano. “Ro-
deei-me de pessoas competentes
e com uma larga experiência da
Comunidade portuguesa, prepa-
rei uma plano de acção bastante
completo e estava pronto a assu-
mir as funções” disse ao LusoJor-
nal.
Mas os eleitores escolheram Pe-
dro Rupio.
João Góis estava convencido que
a afluência às urnas iria ser muito
maior. Não hesitava em apontar
para projecções da ordem dos
700 ou 800 votos, mas o destino
fez como que apenas 400 pessoas
se tivessem deslocado às mesas
de voto.
“Não contesto de maneira nenhu-
ma os resultados e estes foram
claros. O candidato Pedro Rupio
ganhou incontestavelmente estas
eleições” disse João Góis. “Felici-
to-o pela sua eleição e espero que
faça um bom trabalho”.
Mas dois dias depois do acto elei-
toral, João Góis ainda não tinha
telefonado a Pedro Rupio para o
felicitar dos resultados alcança-
dos.
É difícil de compreender onde é
que João Góis falhou.
Certamente que começou a cam-
panha muito cedo, antes mesmo

de terem sido marcadas as elei-
ções.Visitou muitas pessoas e reu-
niu com alguns dirigentes associa-
tivos, mas nas últimas semanas
antes das eleições, não recontac-
tou o seu potencial eleitorado.
Por outro lado, começou a prepa-
rar trabalho que poderia muito
bem guardar para depois das elei-
ções. “Fiz um trabalho de fundo
contactando personalidades bel-
gas que me receberam e me
deixavam antever boas perspecti-
vas de trabalho em prol das Co-
munidades”, mas acabou por per-
der as eleições e por conseguinte
não rentabilizar esse tempo pas-

sado a ver as autoridades belgas.
João Góis é netódico, prepara os
seus dossiers, documentou-se co-
mo se já fosse conselheiro, mas
acabou por não ter explicado à
sua própria família da importân-
cia de votar.
No dia das eleições, João Góis
mostrou algum nervosismo. Pro-
testou pelo facto de Pedro Rupio
estar nas proximidades das mesas
de voto, alegando que tinha de
estar a mais de 500 metros e pro-
testou também porque viu “al-
guém” da lista de Pedro Rupio a
colar cartazes depois do fim do
período de campanha eleitoral.

Mas os protestos não lhe serão de
grande utilidade, sobretudo pelo
facto de Pedro Rupio ter obtido o
dobro dos seus votos.
Pedro Rupio frequenta as associa-
ções, e obteve apoios no interior
da APEB e da associação Emaus.
Estes apoios fizeram certamente
falta a João Góis e fizeram a dife-
rença. Por outro lado, Pedro Ru-
pio dança no rancho folclórico da
APEB o que lhe dá algum avanço
em relação a João Góis que apos-
tava muito na província. “Estou
desiludido com a fraca participa-
ção em Antuérpia e em Liège. Não
compreendo o que se passou. As
pessoas diziam-me que íam votar
e nem votar foram...” disse ao
LusoJornal.
Por último, na “cartada” dos jo-
vens João Góis foi completamen-
te ultrapassado. Pedro Rupio
convenceu os jovens que por sua
vez levaram a família a votar e
essa foi certamente uma estraté-
gia à qual João Góis não tinha
pensado.
Com 49 anos de idade, João Góis
diz que queria trabalhar muito
para o Conselho das Comunida-
des. Mas durante a campanha con-
fessou que “não estive a trabalhar
em pleno tempo para isto. Tinha
de ir trabalhar durante o dia”.
Enquanto isso, Pedro Rupio apro-
veitou a sua disponibilidade pelo
facto de ser etudante para dedicar
alguns dias, inteiramente à cam-
panha eleitoral.
Os 30 votos que obteve em An-
tuérpia deve-os a Paula Maria
Alves de Castro, a candidata su-
plemente, bastante conhecida na
região.

■ Carlos Pereira

5Destaque
Candidato assume a derrota

João Góis não volta a recandidatar-se para o Conselho
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■ João Góis assume a derrota
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PCP na Bélgica assi-
nalou 87º aniversá-
rio do Partido
A organização do PCP na Bélgica
assinalou,no passado domingo dia
6 de Abril, o 87º aniversário do
Partido, com um almoço convívio
na sede da Associação dos
Portugueses Emigrados na
Bélgica(APEB), que juntou cerca
de 65 camaradas e amigos, num
agradável ambiente de confrater-
nização e amizade.
Mafalda Guerreiro, do Gabinete
de Apoio aos Deputados do PCP
no Parlamento Europeu focou na
sua intervenção os principais
aspectos da história do PCP e evi-
denciou a opção de classe do
actual e anteriores governos e
suas consequências para o povo
português. Foram referenciados
os principais problemas que afec-
tam a comunidade portuguesa
emigrante, especialmente no que
diz respeito ao ensino do
Português e à reestruturação da
rede consular, realçando a impor-
tância do reforço do Partido na
luta contra as políticas de direita e
por uma sociedade mais justa.
O presidente da APEB, Fernando
Penteado,fez uma intervenção em
que lembrou as origens desta nos
anos 60 e o papel dos comunistas
na sua criação e no seu desenvol-
vimento,em especial até ao 25 de
Abril.

Téléphones utiles

LusoJornal

www.lusojornal.com

0485 89 84 09



Política6
"Valor económico"
de Fernando
Pessoa pode ser
superior ao da PT
O Ministro da Cultura, José An-
tónio Pinto Ribeiro, defendeu
que Fernando Pessoa, enquanto
produto de exportação da língua
portuguesa, pode valer mais em
termos económicos do que a
Portugal Telecom (PT).
"É possível que o Pessoa, en-
quanto produto de exportação,
valha mais do que a PT. Tem um
valor económico único", disse
Pinto Ribeiro. Na mesma altura o
Ministro anunciou a realização de
um estudo sobre o valor econó-
mico da língua portuguesa, em
colaboração com o Brasil, que vai
incidir sobre os oito países de lín-
gua oficial portuguesa e as comu-
nidades portuguesas espalhadas
pelo Mundo. "A língua portu-
guesa é um elemento de identi-
dade que tem um valor econó-
mico extraordinário", sustentou.
Em declarações aos jornalistas,
Pinto Ribeiro disse que o estudo -
que não tem ainda data de início
- vai incidir sobre aspectos socio-
lógicos, políticos e económicos
da língua portuguesa. "Não está
ainda determinado [quando se
vai iniciar]. É para começar o
mais rapidamente possível e para
estar concluído o mais rapida-
mente possível" disse o Ministro
da Cultura.
Explicou que o estudo será muito
extenso, aludindo ao exemplo
espanhol que, quando concluído,
resultou em oito volumes. "É
certo que eles tiveram mais paí-
ses a consultar, nós somos oito
mas temos diásporas.Vai ser uma
coisa minimamente longa para se
concluir e realizar", referiu.

Exposição de
António Carmo

A Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia evoca em Avintes a
memória de Adriano Correia de
Oliveira através do pintor
António Carmo que realizou um
painél de azulejo de 4x3m.
António Carmo vai expôr em
Setembro, na Albert I sob o tema
"Navegando pelos atelieres da
memória" que dedica ao pintor
belga Dubrunfaut que nos deixou
há pouco tempo.

O Partido Socialista e o Bloco de
Esquerda recusaram este mês, em
votação realizada no Plenário da
Assembleia da República, o Pro-
jecto de Lei Quadro da Cidadania
Portuguesa no Estrangeiro apre-
sentado pelo PSD.
A proposta tinha sido apresenta-
da pelos Deputados sociais demo-
cratas eleitos pelos círculos elei-
torais .
“Com esta posição estes partidos
inviabilizaram propostas como: a
atribuição da nacionalidade por-
tuguesa, por mero efeito de von-
tade, aos indivíduos nascidos no
estrangeiro com, pelo menos um
ascendente de nacionalidade por-
tuguesa até ao 2º grau na linha
directa; o alargamento do direito
de voto aos portugueses não resi-
dentes em Portugal nas Eleições
Autárquicas; uma maior responsa-
bilização do Governo nas políti-
cas de acompanhamento social

das fluxos migratórios, de desen-
volvimento da rede do ensino da

Língua Portuguesa no estrangei-
ro, de incentivo ao associativismo

e à participação política e de
apoio no momento do retorno a
Portugal”.
Para o Deputado José Cesário, ex-
Secretário de Estado das Comu-
nidades Portuguesas,“desta forma
ficou uma vez mais claro que para
o actual Partido do Governo as
Comunidades Portuguesas não
são merecedoras de mais direitos
e de mais atenção.
O PSD continuará a desenvolver
na Assembleia da República e,
futuramente, de novo no Gover-
no, uma política de verdadeira
aposta na ligação às nossas Co-
munidades espalhadas pelo Mun-
do, voltando a agendar novos pro-
jectos com o objectivo de aproxi-
mar mais os Portugueses residen-
tes em Portugal dos que se encon-
tram espalhados pelo Mundo.

■

Votação na Assembleia da República

Projecto de Lei do PSD sobre Comunidades foi chumbado
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Senhor Presidente!
Senhoras e Senhores Deputados!
Ao apresentar o Projecto de Lei
nº 482/X pretende o PSD, uma
vez mais, assumir iniciativa polí-
tica numa lógica de mudança na
área das Comunidades Portugue-
sas.
Fazêmo-lo hoje como no passado
quando lutámos pelo direito de
voto dos nossos compatriotas re-
sidentes no estrangeiro para o
Presidente da República e para os
Referendos ou quando pugnámos
pela recuperação da nacionali-
dade portuguesa por parte de
todos aqueles que a haviam per-
dido devido à aquisição de uma
outra, antes de 1981.
Como Partido reformista que so-
mos e sabendo muito bem o que
queremos nesta área, juntamos
assim hoje este Projecto a todos
os que já apresentámos nesta Le-
gislatura sobra o ensino do Por-
tuguês no estrangeiro, a aquisição
da nacionalidade portuguesa, o
associativismo, a mulher emi-
grante e o combate à violência de
género, o incentivo à comunica-
ção social em Língua Portuguesa,
o acompanhamento dos fluxos
migratórios e o Conselho das Co-
munidades Portuguesas.
Como eleitos pelos nossos com-
patriotas da Diáspora, recusamo-
nos a estar acomodados e por is-
so damos corpo nesta Assembleia
ao programa político que apre-
sentámos em 2005, assumindo
iniciativas a que daremos sequên-
cia quando os Portugueses nos
derem confiança para voltarmos a
governar após 2009.
Por isso, desafiamos o Partido So-
cialista a acompanhar-nos, aban-
donando a sua indolência, a sua
ausência de iniciativa e a inacção
do seu Governo nesta área, avan-
çando com sugestões que permi-
tam enriquecer esta iniciativa e
tornar possíveis mais algumas
conquistas para as nossas Comu-
nidades.
Deste modo, damos mais esta

oportunidade para que esta Câ-
mara inicie hoje nesta Legislatura
um processo de convergência e
de consenso que permita garantir
a aprovação de mais medidas
concretas que contribuam para a
eliminação de muitas das discri-
minações que sofrem os Portu-
gueses não residentes no territó-
rio nacional.
É pois altura de nos entendermos
quanto a aspectos como os se-
guintes:
A atribuição da nacionalidade
portuguesa, por mero efeito de
vontade, aos indivíduos nascidos
no estrangeiro com, pelo menos,
um ascendente de nacionalidade
portuguesa até ao 2º grau na linha
directa, medida que terá um al-
cance extraordinário na aproxi-
mação e mobilização de muitos
dos mais dinâmicos sectores das
comunidades luso-descendentes;
Garantir o alargamento do direito
de voto dos portugueses não resi-
dentes em Portugal nas eleições
autárquicas, permitindo a sua par-
ticipação da definição do futuro
das terras a que se encontram
ligados e onde tanto têm inves-
tido;
Atribuir efectiva prioridade à par-
ticipação política e ao recensea-
mento eleitoral das nossas Comu-
nidades, acabando com os entra-
ves e as omissões colocados por
parte por alguns dos nossos res-
ponsáveis políticos e técnicos;
Garantir a existência de políticas
de efectivo apoio à comunicação
social destinada à nossa Diáspora;
Responsabilizar o Governo por
acompanhar atentamente os nos-
sos fluxos migratórios, desenvol-
vendo em articulação com orga-
nizações não-governamentais, po-
líticas sociais adequadas ao recru-
descimento da nossa emigração;
Apostar de uma vez por todas no
apoio efectivo ao nosso movi-
mento associativo enquanto ins-
trumento difusor de cultura e de
apoio social;
Assumir políticas efectivas de

acompanhamento do retorno,
com o envolvimento do poder
central, do poder local e organiza-
ções da sociedade civil que garan-
tam uma mais plena reintegração
sócio educativa;
Reconhecer o Conselho das
Comunidades Portuguesas como
um efectivo parceiro do Estado
no aconselhamento com vista à
definição de políticas dirigidas
aos portugueses não residentes;
Assumir com clareza a mais abso-
luta das prioridades para o ensino
e a divulgação da Língua e Cul-
tura Portuguesa no estrangeiro,
envolvendo as próprias Comu-
nidades Portuguesas em tal esfor-
ço e dinamizando e incentivando
projectos válidos que contribuam
positivamente para tais políticas.
É assim nesta linha que apresenta-
mos este projecto de lei, enqua-
drador das políticas dirigidas à
nossa Diáspora, assumindo-o, a
exemplo do que se passa noutros
países, como o ponto de partida
para muitas outras iniciativas es-
pecíficas e complementares que
cumprirá desenvolver na sua se-
quência.
Mas, repito, este é também um
desafio dirigido ao PS para que se
deixe, também nesta área, de dis-
cursos balofos e sem conteúdo
prático, para se assumir como um
verdadeiro Partido de Governo.
Portugal e as suas Comunidades
precisam que com urgência o PS
abandone a acomodação a que
nos tem habituado e que conven-
ça o Executivo a acabar com a
mais feroz e desesperada política
anti-Comunidades Portuguesas de
que há memória no Portugal
democrático.
Disse

■ José de Almeida Cesário
(Deputado do PSD)

Intervenção de José Cesário no Parlamento Universidade de
Verão para jovens
europeus
A Coordenação das Colec-
tividades Portuguesas de França
(CCPF) lança um novo projecto:
A 1a Universidade de Verão da
CCPF. Esta iniciativa surgiu no
seguimento do 10° Encontro
Europeu de Jovens Lusodes-
cendentes, durante o qual a
cidade de Coimbra manifestou
todo o interesse em renovar a
experiência, ao propôr de rece-
ber um grupo mais restrito de
jovens lusodescendentes.
Nesse sentido, a CCPF decidiu
organizar, em colaboração com
a Câmara Municipal de Coim-
bra, um encontro centralizado
na formação: de 13 a 20 de
Julho, reunirá no máximo 20
dirigentes associativos lusodes-
cendentes e portugueses (14
oriundos de França, Alemanha,
Bélgica, Luxemburgo, Holanda,
Espanha, Inglaterra, Itália, Suécia
e da Suíça - e 6 que vêm de
Portugal).
Inscrições on-line no site
www.ccpf.info ou por correio:
Informações:
Tel: +331.44.62.05.04

Maria Melo expõe
na Orféu
«Não Te Vi H2O» (Je ne t’ai pas
vu H2O) est une exposition de
peintures et dessins de Maria
Melo que esteve patente ao
público desde o dia 12 de abril
até ao dia 20.
A exposição esteve exposta na
Orfeu, Rue du Taciturne 43,
1000 Bruxelles.

■ 





Empresas8
Português reclama
em tribunal belga
600 milhões pela
venda de armas
durante apartheid 

Um português reclama na justiça
belga 600 milhões de dólares ao
banco KBC que terá facilitado a
venda de material militar à Africa
do Sul no tempo do apartheid, por
comissões alegadamente não pa-
gas.
Jorge Pinhol, antigo piloto do des-
porto automóvel agora ligado aos
negócios, apresentou queixa con-
tra o KBC e a sua filial luxembur-
guesa KBL. Uma primeira audiên-
cia, puramente formal, decorreu
no Tribunal de Comércio da capi-
tal belga, indicou o advogado do
queixoso, Mischaël Modrikamen.
O caso é complexo e remonta a
meados dos anos 1980 quando a
África do Sul estava submetida a
um embargo de armamento devi-
do ao seu regime racista e os gran-
des países evitavam negociar com
ela, pelo menos oficialmente. Pi-
nhol, segundo o seu advogado, terá
facilitado a venda a Pretória de 50
helicópteros Super Puma de fa-
brico francês e peças sobresselen-
tes. Para iludir as pistas, os helicóp-
teros oficialmente destinados a
operações civis, como o socorro
no mar, terão transitado por
Portugal antes de seguirem para a
África do Sul.
Próximo dos meios militares por-
tugueses, terá sido prometido a
Pinhol uma comissão para este
mercado, um dos numerosos
contratos discretamente assina-
dos, segundo ele, pelos dirigentes
sul-africanos. No total, a venda de
material militar terá ultrapassado
os dez mil milhões de dólares, de
acordo com o queixoso.
Baseando-se em documentos con-
fidenciais recentemente descober-
tos, Pinhol e o seu advogado afir-
mam que todas estas transacções
só se fizeram graças a uma miríade
de sociedades fantasmas criadas
em paraísos fiscais pelo KBC e
KBL.
"O banco criou centenas de socie-
dades off-shore chegando mesmo
a fornecer os administradores que
eram escolhidos entre os seus fun-
cionários", declarou Modrikamen.
"Não se pode montar um sistema
como esse sem assumir a sua res-
ponsabilidade", acrescentou.
O banco KBC defende-se, dizendo
que foram respeitadas todas as re-
gras e ameaçou os seus acusadores
com um "processo por acção te-
merária e vexatória".
A próxima audiência ainda não foi
marcada

Paulo Carvalho assumiu a Presidên-
cia da Associação de Empresários
Portugueses da Bélgica (AEPB) no
passado dia 6 de Abril,com uma lista
composta por mais treze membros
(ver caixa). O empresário, de 40
anos e com um vasto currículo de
projectos e apoios à comunidade
portuguesa na Bélgica,é já um rosto
conhecido dos emigrantes.
Numa conversa de tom informal e
descontraída, característica que tão
bem o define, Paulo Carvalho expli-
cou ao LusoJornal alguns dos objec-

tivos e projectos futuros da associa-
ção.
O novo Presidente,que já havia ocu-
pado o lugar de vice-Presidente da
AEPB desde 2005, espera junta-
mente com o apoio da sua lista e de
todos os empresários portugueses,
trazer “mais valias e valor acrescen-
tado” para a associação, admitindo
que “ideias não faltam”.
Paulo Carvalho afirmou que “a asso-
ciação tem como principal objec-
tivo servir de elo de ligação entre
todos os empresários portugueses

na Bélgica”, lamentando o facto de
“muitas vezes as pessoas morarem
perto e nem se conhecerem”.
Convicto de que para além da
“importante ligação e aproximação
entre todos os empresários” é ainda
necessário que a associação fun-
cione como uma “forma de aproxi-
mação a outros órgãos como a
Câmara do Comércio, a HoReCa
Bruxelas, a AICEP, e outros”.
Do programa da associação, que
ainda vai ser dado a conhecer aos
sócios após reunião agendada com
o Conselho de Administração, o
Presidente destaca algumas metas
relevantes como o interesse em “vol-
tar a editar o jornal dos empresá-
rios”que já existiu e que pode voltar
a funcionar como “um elemento de
união entre os empresários”;a actua-
lização e renovação do site da asso-
ciação tornando-o “mais apelativo e
interessante e com secções de inte-
resse como anúncios de emprego e
outros” e a criação de um clube de
membros do Empresário,onde cada
membro “poderá usufruir de des-
contos nos serviços que os outros
empresários podem oferecer”.
Quanto ao futuro, Paulo Carvalho
mostra-se confiante admitindo que
“os portugueses ainda têm muito
para mostrar”caso se afirmem como
“um grupo mais homogéneo”. O
resultado serão apenas benefícios,
remata o novo Presidente.

■ Nuno Bacharel

Novo presidente mostra-se confiante quanto ao futuro da associação

Paulo Carvalho é o novo rosto da AEPB

■ Paulo Carvalho, Presidente da (AEPB)
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Conselho de
Administração:
Presidente:Paulo Carvalho
Vice-Presidente: Pedro de
Miranda
Secretário:Tânia Rocha
Tesoureiro: Teresa Paranhos

Outros membros
do Conselho de
Administração:
Mário Rodrigues de Castro
Amândio Maia
José Marrucho
Manuel Raposo
Manuel Lopes
João Brás
Fernando Afonso
Paulo Tomaz
José dos Santos
Carlos Feitais



A artista plástica Sara Pessoa expõe
os seus quadros a óleo até fins de
Abril no restaurante principal e mais
prestigioso da Comissão Europeia,
rue de la Science 29,1040 Bruxelles.
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.
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. O custo associado
ao transporte dos quadros, incluin-
do seguros, etc constitui um obstá-
culo prático à deslocação de uma
exposição.
Nasceu na Bélgica, estudou pintura
na Academia de Belas Artes de An-
tuérpia onde obteve uma licencia-

tura há 6 anos. Depois fez um mes-
trado no DAI - Dutch Art Institute- na
Holanda.

Como surge para o mundo das
artes?
Comecei por estudar latim, mas
estava constantemente a desenhar
em todo o lado e como não conse-
guia concentrar-me em nada mais,
os meus professores quase implora-
ram que me pusessem numa escola
de artes.Foi o que eu fiz e por isso a
Academia de Belas Artes foi o passo
lógico seguinte.Não sinto que tenha
sido uma decisão que eu tomei
assim por dizer.

Como vê a sua obra?
Se pretendesse descrever o meu tra-
balho em poucas palavras,diria:mui-
ta côr, multicamadas, eclético, diver-
tido e muitas vezes irónico. Se usas-
se uma frase diria que faço uma
sobreposição de pinturas, nas quais
o tema não se encontra dentro da
imagem, antes é pronunciado atra-
vés da pintura.Através da simulação
e da confirmação racional de gestos
intuitivos, mudo continuamente a

forma, o caracter e a intenção. Não
utilizo uma mão, um movimento de
pincel ou uma técnica em especial;
qualquer quadro assemelha-se mais
na realidade a uma espécie de car-
tilha de todas as possíveis maneiras
de aplicar a pintura.

Quais as influências artisticas
que considera mais proeminen-
tes na sua obra?
Em boa verdade não sei bem se
tenho consciência de grandes in-
fluências artisticas. Claro que há
artistas que eu admiro como Neo
Rauch,Rembrandt,Raoul De Keyser,
Mathias Weischer, Ilya Kabakov,
Gerhard Richter, Laura Owens, Mar-
tin Kippenberger,mas não sei se isso
se reflecte no meu trabalho. Espero
que não.

Como surge o convite para ex-
por num restaurante da Comis-
são europeia?
As pessoas que se ocupam de arte e
exposições visitaram a minha expo-
sição na galeria “De Zwarte Panter”
(em Antuérpia) e pediram-me para
participar na selecção de artistas
que ali poderiam vir a expôr.

Qual a sua ligação com Portugal?
Bem, na verdade sou meio portu-
guesa, mas nunca vivi em Portugal.
De facto não acredito muito em
questões de nacionalidades, ou mel-
hor, eu escolhi não acreditar. Sinto-
me europeia, c'est tout.

Qual é a recepção do publico aos
seus quadros?
Depende do público… Claro que
um artista de artes visuais, não
recebe geralmente muitas aprecia-
ções directas. Só nas inaugurações e
nessas alturas recebem-se apenas
comentários positivos.

Teve/tem alguma alguma parti-
cipação/ajuda institucional? Um
subsídio ou bolsa?
Não nunca tive

■ Mónica Fins
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Entrevista ao LusoJornal

Jovem pintora Sara Pessoa expôs em Bruxelas

■ Sara Pessoa
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Eurodeputados sociais-democratas
ao lado de Manuela Ferreira Leite
A delegação do PSD ao Parlamen-
to Europeu apoia "unanimemen-
te" a candidatura de Manuela Fer-
reira Leite à liderança do partido,
anunciou hoje em Estrasburgo o
eurodeputado João de Deus Pi-
nheiro.
"Este grupo apoia unanimemente
esta solução Manuela Ferreira
Leite. É bom para o PSD e, sobre-
tudo, bom para o país", afirmou o
"número um" da delegação social-
democrata, segundo o qual a
antiga ministra das Finanças "tem
inequivocamente condições não
só para ganhar o PSD como para,
daqui a um ano, ganhar as elei-
ções (legislativas) para o PSD".
Destacando a "grande eficiência e
grande capacidade" de Ferreira
Leite, o antigo ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros considerou

que esta candidatura "dá uma
grande dignidade ao debate polí-
tico" e "vai ganhar, e de forma si-
gnificativa, porque é isso que
neste momento o PSD precisa e
que o país também requer", de-
clarou.
Também o coordenador da dele-
gação (de sete deputados) do
PSD, Carlos Coelho, saudou a can-
didatura de Manuela Ferreira
Leite, afirmando que a antiga
ministra das Finanças é "clara-
mente" a solução ideal para o par-
tido.
"É uma grande referência de cre-
dibilidade para o PSD e para o
país e uma imagem de seriedade.
Acho que poucas pessoas como
Manuela Ferreira Leite podem ser
uma referência de unidade no
partido", afirmou o eurodepu-

tado.
"O PSD tem de assumir a sua res-
ponsabilidade como partido es-
sencial à democracia em Portu-
gal, não pode perder mais tempo
com questões internas, e tem que
partir para 2009 com força e con-
vicção. Penso que a Manuela
Ferreira Leite tem condições para
garantir isso", concluiu.
Manuela Ferreira Leite anunciou
hoje à Lusa que vai concorrer à
liderança do PSD na sequência da
"crise aberta no partido" após a
demissão de Luís Filipe Menezes,
apresentando a sua candidatura
na segunda-feira.

■ 
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No passado dia 10 de Abril, a
Escola Europeia em Bruxelas, que
conta já com 3.000 alunos nas
diversas secções, encheu-se de
cores e formas para uma soirée
animada pelos pequenos artistas.
Pouco passava das seis da tarde, e
o sol começava a esconder-se,
para uma noite que se advinha
cheia de cor. Na entrada da escola
os últimos raios esbatiam-se nas
esculturas feitas pelos alunos das
escolas.A “cascata”, nome de uma
imponente escultura na fachada
principal da escola, “foi criada
com 6.700 garrafas, e é composta
por garrafas provenientes de todo
o mundo, até mesmo do Japão”
explicava Paulo Almeida, tera-
peuta da fala na Escola, e principal
impulsionador do projecto.
A entrada estava ainda decorada
com outras esculturas, como a
girafa feita em rede de galinheiro
e sacos de plástico, as 5 estátuas a
representar os 5 continentes, uma
serpente multicolor que esprei-
tava sorrateiramente por cima da
recepção e os aranhiços, criados
pela Secção portuguesa e feitos
de cabides da roupa e alguns
paus.
Pelo segundo ano consecutivo
este projecto foi desenvolvido e
“despertou nos alunos novas
visões e interesses pelas artes
plásticas”, afirmou Paulo Almeida,
concluindo ainda que “é em
criança que há uma maior aber-
tura para estes projectos, pois as
crianças ainda não tem ideias for-
madas acerca do é arte e querem
experimentar tudo, todas as
cores, e tomar conhecimento de
novas técnicas”.
Mais à frente, uma escadaria multi-
color dava acesso à sala
Polivalente, Sapatos coloridos,

esculturas, formas e tecidos embe-
lezavam o corredor que daria
acesso à sala onde estavam os res-
tantes trabalhos dos alunos.
Chegando à sala observavam-se
paredes cobertas de cor e desen-
hos que tornavam a sala num
lugar único, ao canto uma tela
gigante demonstrava um painel
de azulejos com motivos tipica-
mente portugueses, Maria José
Moreira, professora naquela
Instituição, explicava “no projecto
dos azulejos tiveram envolvidos
os alunos da Secção portuguesa

até ao quinto ano” acrescentado
ainda que o azul é a cor predomi-
nante por “apelar ao mar e à costa
portuguesa”.
Lurdes Morais, professora na
Secção portuguesa, adiantou
ainda que “o projecto foi acom-
panhado por todos os alunos com
imenso entusiasmo” e que “foi
tudo preparado com calma e com
tempo, para que o resultado final
fosse bom”.
“Esta instituição tem ainda outros
professores portugueses que tam-
bém contribuíram para o projecto

como Leonilde Palma, Fernando
Afonso e José Fragoso” explicou
ainda Paulo Almeida enquanto as
crianças corriam pela sala depois
de apresentarem um teatro que
mereceu bastantes aplausos por
parte de todos os presentes.

■ Nuno Bacharel

Exposição de obras criadas pelos alunos

Alunos Portugueses dão cor à Escola Europeia

■ Escola Europeia em Bruxelas
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Álbum: Mandalas
pour les enfants

Suite à plusieurs demandes, les
artistes Maria Leal et Richard
Lower ont sorti un album de
coloriage «Mandalas pour les
enfants».
Le livre contient 20 mandalas
tracées, de divers niveaux de
difficultés. Chaque mandala est
accompagnée d’exercices amu-
sants pour aider à développer la
concentration, l’attention, la
créativité et l’imagination. Un
livre très pédagogique.
Loin d’être des coloriages ordi-
naires, ces dessins centrés amè-
nent aussi bien les enfants que
les adultes à l’équilibrage céré-
bral, au recentrage et au retour
au calme. De plus, les enfants se
sentent beaucoup plus à l’aise
de s’exprimer librement, il n’y a
pas des contraintes du type: «Là
tu ne peux pas mettre du
rouge, l’eau ne peut pas être
jeune... le ciel ne peut pas être
vert, là tu dois mettre du bleu...
l’enfant a toute la liberté dans
le choix de ses couleurs et peu-
vent s’exprimer librement»
explique Maria Leal. «Les man-
dalas permettent de nous har-
moniser, de nous centrer, nous
aide à retrouver l’équilibre et
stimule notre capacité créative.
C’est une façon ludique et créa-
tive d’expression de soi».
Maria Leal et Richard Lower
sont des artistes passionnés qui
veulent mettre leur créativité
au service de la santé et du
bien-être de tous.
Le livre se trouve dans votre
libraire habituel, au prix
conseillé de 10 euros et est dif-
fusé par ‘Altera diffusion’ tel
02.543.06.00. Il peut également
être acheté sur le site de l’ar-
tiste: www.marialeal.be

■ Mónica Fins

Escreva-nos

belgica@lusojornal.com

www.lusojornal.com
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Depois de ter editado o álbum «Nossos Filhos»

Fausto Santos já prepara a gravação de novo disco
Fausto Santos lançou há pouco
tempo o álbum “Nossos Filhos”
mas já prepara um novo trabalho
discográfico que provavelmente
será lançado durante o Verão.
O músico e cantor começou a sua
actividade musical em 1990, dois
anos depois de ter chegado à
Bélgica. Vinha de uma pequena
aldeia do concelho da Régua e
nunca tinha tocado música.
“Comecei a dar uns toques no
órgão com os meus amigos e
depois dei comigo a tocar num
café em St. Giles que agora já não
existe” explica ao LusoJornal.
“Nunca fui a nenhuma escola de
música e tudo quanto sei aprendi
sosinho e toco de ouvido”.
Há muitos anos que Fausto Santos
queria gravar um disco. “A pri-
meira ideia que tive foi de gravar
um álbum com músicas de outros
autores, mas sabia que as autoriza-
ções íam ser difíceis de obter”.
Depois resolveu criar ele próprio
as suas composições.
As letras e as músicas das canções
foram escritas por Fausto Santos.
“As minhas canções falam de coi-
sas do dia-a-dia. Os anos vão pas-
sando e eu vou ficando mais
maduro. Desta forma os meus tex-
tos falam de um certo número de
elementos da vida de todos os
dias”.
Fausto Santos diz que é amigo do
humorista Fernando Rocha. “Eu
dei-lhe uma maqueta para apre-
sentar na editora Espacial, mas o

disco perdeu-se na editora”
explica. “Compreendi então que
tinha de gravar o disco com os
meus próprios meios”.
Contactou Diniz Rodrigues que
tem um estúdio de gravação em
Vila Real e gravou 1.000 exempla-
res do disco que tem vendido em
Portugal e na Bélgica. “Já está
espalhado por todas as rádios do
norte do país” diz com orgulho.
O autor-compositor-intérprete
não vive da música. “Tenho uma
firma e trabalho nas obras” disse
ao LusoJornal. “A música é uma

coisa que gosto e que não aban-
dono. Uma vez tive uma pequena
paragem mas tive de recomeçar
porque sentia falta disto”.
Todas as semanas, Fausto Santos
toca no Café Stop.“Vários nomes
da música portuguesa na Bélgica
já estiveram comigo como por
exemplo o Amâncio e o Alfredo”.
Há um ano é acompanhado por
João Figueiredo e Tiago. O trio
forma o conjunto “Estrela Azul”
que, para além do teclado de
Fausto Santos, tem também uma
viola electrica e uma bateria. “Na

Bélgica os cafés não têm possibili-
dade para pagar muito e por isso
não podemos ir além de duas ou
três pessoas por grupo. Isso limita
bastante”. Mas Fausto Soares
remata imediatamente que “eu
não faço isto por dinheiro. Gosto
da música e fico feliz quando toco
e canto para pessoas que apre-
ciam o meu trabalho”.
O novo disco já está pronto e tem
11 temas também inéditos.
“Tenho tudo preparado e espero
que seja lançado no Verão, tam-
bém pelo meu amigo Diniz
Rodrigues, que é colaborador da
Vidisco, também é artista e cantor
e já fez parte do júri do Festival da
canção. Não tenho qualquer
patrocinador e sou eu que vou
pagar a edição. Mas depois recu-
pero o investimento com a venda
dos discos. Para este primeiro já
recuperei o que gastei”. Mais
tarde, Fausto Soares gostaria tam-
bém de gravar um disco com o
grupo “Estrela Azul”.
“Não me considero um artista.
Gosto de cantar mas nem sou
muito fã de mim próprio. Isto não
me vem de família, mas o que é
certo é que há 18 anos que toco.
As pessoas gostam do meu tra-
balho e felicitam-me. Para mim,
esta é a maior recompensa” disse
ao LusoJornal.

■  Carlos Pereira

■ Fausto Santos
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Fenêtre
sur le Portugal
au Théâtre Marni

Fenêtre sur le Portugal est une
programmation sur le Portugal au
Théâtre Marni.

Le 24 avril, à 20h00: Théâtre:
Lectures de la révolution et «Bu-
reau de Tabac» de Fernando
Pessoa, suivie à 21h30 d’un
concert de Pretchel Dave.

Le 25 de Abril, de 18h30 à
19h30: Table ronde autour de la
question de la théâtralisation de
l’œuvre de Fernando Pessoa. À
20h00: Théâtre: Lectures de la
révolution et «Bureau de Tabac»
de Fernando Pessoa, suivi, à
21h30 par un buffet portugais et
à 22h30 une Soirée dansante ani-
mée par dj furex (musique de
variétés et moderne).

Le 26 avril, à 20h30, Concert de
fado par Rodrigo à l’occasion de
ses 46 ans de carrière.

Teatro Marni "Place Flagey", Rue
Vergnies 25B, 1050 Ixelles. Tél:
02.538.52.22.
www.theatremarni.com.
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Bruxelas mantém
TAAG na "lista
negra" por conti-
nuarem "deficiên-
cias significativas"
A Comissão Europeia decidiu hoje
manter a empresa angolana TAAG
na "lista negra" das transportadoras
proibidas de voar na Europa, sublin-
hando os "esforços envidados" mas
considerando que "continuam a
verificar-se deficiências significati-
vas na área da segurança".
"A decisão tem em conta os esfor-
ços envidados pela companhia
aérea e pelas autoridades angola-
nas", reconhece a Comissão
Europeia num comunicado divul-
gado em Bruxelas, acrescentando
que "continuam a verificar-se defi-
ciências significativas na área da
segurança que ambas as entidades
deverão corrigir para que a TAAG
possa ser retirada da lista".
Dois anos após a elaboração da pri-
meira lista comunitária de compan-
hias aéreas proibidas de operar na
União Europeia, o chamado execu-
tivo comunitário europeu adoptou,
hoje, em Bruxelas, a sétima actuali-
zação da "lista negra".
No comunicado, a Comissão
Europeia anunciou também que
passava a proibir todas as operações
de mais uma companhia aérea ucra-
niana, a Ukraine Cargo Airways,
assim como da transportadora
congolesa Hewa Bora Airways.
"A conclusão é clara: os Estados ou
companhias aéreas que não dão
passos decisivos para corrigir as
deficiências em matéria de segu-
rança serão incluídos na lista",consi-
derou Jacques Barrot.
O Vice-Presidente da Comissão res-
ponsável pelos transportes assegu-
rou que Bruxelas "prosseguirá
incansavelmente o seu diálogo com
os Estados, as autoridades da avia-
ção civil e as companhias aéreas,de
modo a assegurar que atinjam níveis
aceitáveis de segurança aérea, em
termos sustentáveis".
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O Clube dos Trabalhadores Portu-
gueses de Liège comemora 40 anos
de existência.“A ideia de criar uma
associação nasceu em Maio de 1968
na cidade de Verbier,a 30 kms daqui,
naquela que era considerada como a
‘cidade da lã’” explicou ao LusoJor-
nal, António Moura, Presidente da
Direcção.
Na altura, muitos jovens portugue-
ses vinham formar-se em engenharia
têxtil em Verbier e por aqui ficavam.
“Lembro-me que na altura eramos
uns cerca de 10 jovens que vinha-
mos para Liège. Começámos a ter
contactos com outros portugueses
que viviam e trabalhavam aqui, até
criar uma biblioteca” disse ao
LusoJornal António Moura.Na altura
chamavam-lhes “os barbudos”.
Desde que nasceu, a associação
conheceu 5 locais mas já está nas
actuais instalações há mais de 20
anos. “Estas não são instalações de
luxo, mas no fundo são o suficiente
para as nossas actividades”. A asso-
ciação tem um grupo de folclore e
uma equipa de futsal que pode ser
activada a qualquer momento”.
“Tivemos uma equipa de futebol de
11, mas os jogadores nunca se inte-
graram no seio da associação e aca-
bámos com ela” explicou José
Correia, ex-Presidente.“Agora vamos
transformá-la em equipa de futsal
porque até é mais adaptada ao nosso
tipo de clima” rematou António
Moura.
A captação de jovens para a associa-
ção e a transmissão de poderes é o
grande problema da actual Direc-
ção.“Este deve ser um problema de
várias associações,mas temos efecti-
vamente muita dificuldade em man-
ter os jovens na associação” diz
António Moura.“Os jovens estão,em
geral, implicados no grupo de fol-
clore, mas depois não aparecem em
mais nenhuma actividade”.
A associação quer “orgulhosamente”
manter a sua independência finan-

ceira em relação ao “Poder”.“Ora, se
não temos subsídios temos de recor-
rer a métodos alternativos” diz o
Presidente.“A fórmula encontrada é
a de ter um bar aberto três dias por

semana e vender produtos alimenta-
res portugueses. Tudo isto é feito
voluntariamente e sem ganhar
nada”. Esta reflexão parece preocu-
par António Moura: “o esforço que

temos de fazer para manter o bar
aberto e fazer refeições é muito
grande e demasiado cansativo. Ora
as pessoas estão cansadas e depois
não têm disposição para fazer mais
nada”.
Já vão longe as primeiras acções da
associação.“De início tinhamos ob-
jectivos sociais. Já acolhemos aqui o
José Afonso, o Sérgio Godinho, fo-
mos solidários para com um grupo
da Luar que estava a ser julgado em
Bruxelas” diz o Presidente actual.
“Hoje somos mais um ponto de en-
contro e uma ponte de ligação com
Portugal, mesmo se cada vez menos
gente necessita deste tipo de apoio.
Para trás ficou um boletim mensal
“que dava muito trabalho e tivemos
de parar,
Ao domingo, dezenas de pessoas
juntam-se na sede da associação
para jogar jogos de sociedade e “sim-
plesmente para respirar ares de
Portugal”.
A sala enche.A feijoada ou a sopa é
uma delícia e depois pode cantar-se
o fado, conversar-se, jogar as cartas
ou simplesmente tomar uma bebida
portuguesa.
“É por isso que não conseguimos
guardar os jovens aqui.Eles não gos-
tam muito da nossa gastronomia e já
não gostam de jogar às cartas ou ao
bingo. Preferem ir para outros sitios
e voltar no sábado para os ensaios
do rancho”.
No fundo António Moura considera
que “o folclore é uma grande vitória”
porque os jovens têm cada vez mais
orgulho de dançar.“Em 24 dançari-
nos, penso que todos têm idades
entre os 24 e os 30 anos”.

■  Carlos Pereira

Associação nasceu há 40 anos

Clube dos Trabalhadores Portugueses de Liège

■ António Moura
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António Moura
António Moura saiu de Portugal em
1964. No seguimento das greves
dos estudantes e da ocupação da
cantina da Universidade de Lisboa.
“Fui suspenso por 18 meses, o que
na prática correspondia a perder 2
anos”.Não sabia que lhe tinham da-
do esta pena e quando soube ficou
desiludido e decidiu aproveitar a
‘pista’de Verbrier”.
Em Liège começou a estudar socio-
logia mas acabou por se licenciar

em economia”.
Hoje está reformado, mas diz com simpatia que está “completamente
empenhado na associação.Gratuitamente”.
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Criada na década de 70, a equipa
de futebol da APEB é hoje uma
das equipas portuguesas de fute-
bol mais antigas da Bélgica.
Começou oficialmente as suas
actividades na época 77/78, na
Federação belga ABSSA. Os anos
que seguiram a integração na
ABSSA foram de grande sucesso
para a equipa: campeões da
quinta divisão no ano da estreia e
novamente campeões em 78/79.
Após uns anos de militância na
terceira divisão, a equipa de fute-
bol da APEB sagrou-se novamente
campeã em 1984.
Seguiram-se alguns anos menos
felizes e actualmente, a equipa da
APEB compete na quarta divisão
da ABSSA com uma geração de
jogadores completamente reno-
vada. “Quando cheguei em 2005
no final da época, a equipa atra-
vessava um período delicado:
havia poucos jogadores no plan-
tel mas com algum trabalho,
conseguimos manter-nos na
quarta divisão” disse o Treinador
da equipa, Mister Teixeira.
Na época 2006/07, José Teixeira
formou um grupo que qualificou
de “excelente” e alcançou uma
honrosa terceira posição na
quarta divisão da Federação.
Relativamente à época 2006/07, a
situação do clube complicou-se
muito.“Começámos bem a época
mas a equipa entrou rapidamente
numa crise sem precedente: qua-
tro jogadores lesionaram-se, três
foram jogar na divisão provincial
e cinco começaram a trabalhar
no sábado,... Chegámos a jogar
com dez jogadores em campo!”
afirmou o treinador da equipa ao
LusoJornal.
Victor Muacho, um dos veteranos
da equipa, afirmou que “apesar
de todas as dificuldades, esta
Desportiva andou sempre de
cabeça erguida, mesmo durante o

fecho das nossas instalações,
defendendo a nossa identidade e
a imagem da APEB, sempre com
fair-play e vontade de ganhar”!
Victor Muacho, que defende as
cores da equipa há 17 anos,
declarou ainda ao LusoJornal que
“as grandes dificuladades que
está a passar a direcção da equipa
de futebol da APEB. Já são 8 anos
de mandato para esta direcção e
o plantel necessita novas ener-
gias. Queriamos por isso aprovei-
tar esta entrevista para lançar um
apelo aos sócios e simpatizantes
da APEB, e do futebol em geral,
para se dirigirem à nossa sede e
tomar o mando deste símbolo do
associativismo português na
Bélgica. Caso isto não aconteça
em breve, é bem provável que o
ano do trigéssimo aniversário da

equipa da APEB seja uns dos últi-
mos…”
José Teixeira partilha a mesma
opinião sobre a urgência da reno-
vação dos quadros da equipa de
futebol: “O grupo está limitado
quantitativamente, espero que
cheguem 6 ou 7 jogadores que

tenham o espírito que caracteriza
o nosso clube: vontade de ganhar
e fair-play. Espero também que a
APEB nos dê mais apoio, nem que
seja moral porque é muito impor-
tante para nós... Mas acredito que
melhores dias virão!”

■  Pedro Rupio

Euro2008 - Portugal
prepara medidas de
apoio à segurança
dos adeptos lusos

O secretário de Estado das
Comunidades,António Braga, está a
desenvolver mecanismos de apoio
à segurança dos adeptos portugue-
ses que se desloquem à Suíça e à
Áustria para apoiarem a selecção
lusa no Euro2008 de futebol.
À semelhança do que já foi feito
por ocasião do Mundial de futebol
de 2006, na Alemanha, estão a ser
preparados mecanismos que per-
mitam responder prontamente a
eventuais problemas que possam
surgir.
Em declarações à Agência Lusa, o
secretário de Estado,António Braga,
afirmou que "serão utilizados os
meios humanos e informáticos
necessários, capazes de trabalhar
coordenadamente com os consula-
dos e secções consulares da zona,
por um lado, e com autoridades
locais, hospitais, e polícia, por
outro".
"Pretende-se mobilizar uma equipa
multidisciplinar e disponível a
tempo inteiro", acrescentou.
De acordo com fonte do gabinete
do secretário de Estado,a experiên-
cia na Alemanha "demonstrou que a
itinerância e interface com autori-
dades do país anfitrião, assim como
a capacidade de montar operações
de apoio através de mecanismos
elásticos e expeditos, capazes de se
adaptarem a situações imprevisí-
veis, são fundamentais para garantir
formas de apoio aos cidadãos por-
tugueses".
A mesma fonte disse ainda que a
operação será coordenada pela
Embaixada de Portugal em Berna,
por um elemento do Gabinete de
António Braga e pelo Gabinete de
Emergência Consular, criado pelo
Secretário de Estado em Janeiro
deste ano, e que estará activo 24
horas por dia enquanto se realiza-
rem jogos que envolvam a selecção
nacional.
As medidas de apoio à segurança
dos adeptos portugueses foram tra-
tadas pelo secretário de Estado das
Comunidades quando esteve, na
semana passada,na Suíça para inau-
gurar o escritório consular de
Portugal em Lugano.
O Euro2008 realiza-se de 07 a 29 de
Junho na Suíça e na Áustria.
Na primeira fase do campeonato,
Portugal joga apenas na Suíça, pri-
meiro com a Turquia, a 07 de
Junho), com a República Checa, a
11, e com a Suíça, a 15.
Durante o Euro2008, a selecção
portuguesa fica instalada na Suíça,
na cidade de Neuchâtel.
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Uma das equipas de futebol mais antigas na Bélgica

APEB quer renovar os jogadores da equipa de futebol

■ Equipa de futebol da APEB
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Rectificativo do
Presidente do Sport
Alma e Benfica

Na última edição do LusoJornal
dei uma entrevista ao vosso jor-
nalista na qual algumas das min-
has palavras foram mal interpre-
tadas por algumas pessoas que
muito contribuíram para este
Clube chegar onde está.
Ao dizer “gostaria de agradecer
aos dirigentes mesmo os que
abandonaram o barco quando se
estava a afundar” ao não mencio-
nar nomes, acabei por meter
todos no mesmo saco.
Venho por este meio comunicar
que a data a que me referia nessa
entrevista, o Director e investi-
dor (como eu) Albano
Figueiredo, já não pertencia à
direcção a que me referi.

■  Manuel Soares
Presidente do Sport

Alma e Benfica

Alma & Benfica
já é Campeão

O Alma & Benfica, o Vila Real e o
Belenenses estão de parabéns
pelos excelentes resultados que
obtiveram este ano ao se classifi-
carem respectivamente em pri-
meiro, segundo e quarto lugar no
Campeonato nacional belga de
butebol, da federação FTF.
Ainda na primeira divisão, o
Vimieirense, o Cad Ixelles/Elvas
e o Porto, ficaram no fundo da
tabela classificativa.
Na segunda divisão, o Campo-
maiorense e o Sezurense ficaram-
se pelo funda da tabela e não
deram nas vistas.
Na terceira divisão o Beira Alta
fixou-se num excelente terceiro
lugar, enquanto que os Lusitanos
ficaram em quarto lugar.
Finalmente na quarta divisão,
registe-se que o FC Portugal se
posicionou no quarto lugar
enquanto que o Vila Real está no
fundo da tabela.

Portugueses formam trio da frente

Alma & Benfica Campeão confirmado
Equipes

FTF - Division 1
J Pt

1Alma Benfica 20 44
2Vila Real  20 41
3Bosna 20 32
4Belenenses 20 30
5Midar 20 25
6Milli Genclik 20 25
7Bayrampasa 20 25
8Porto 20 22
9Cad Ixelles 20 21

10Fcab 20 21

Equipes
FTF - Division 2

J Pt
1Fenerbahce 21 55
2Lmia 22 53
3Numidia Rif 21 44
4Riesina 21 37
5Usakspor 22 33
6Oasis 22 32
7Los Extranos 22 29
8Campomaiorense 21 23
9Entente La Louve 14 23

10Sezurense 21 17
11Aksehir 21 14
12Tunisia Sport 22 5

Equipes
FTF - Division 5

J Pt
1Evasion St. Josse 22 49
2Old Ketje 22 45
3Anatolie 95 21 44
4Capitano 06 22 41
5Eendracht Vil 22 31
6Entente La Louve 21 27
7Real Molenbeek 22 24
8Charlemagne 22 23
9Los Extranos 22 22

10Hellas Berchem 22 22
11U.Marolles 22 22
12Postiers 22 17

Equipes
FTF - Division 4

J Pt
1Savio Molenbeek 24 56
2Fc Rose 25 46
3Renaissance 23 45
4Portugal 24 42
5Suskewiet 24 41
6Olympic 24 35
7Milanello Evere 26 34
8Entente La Louve2 25 32
9Germinal 25 31

10Royal Eveil 24 31
11Incontro Sport 23 29
12Vila Real 24 25
13New St. Guidon 25 15
14Fc Oran 22 7

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 22 de Abril, segundo dados disponíveis no site internet da federação

11Vimieirense 20 7

Senhor empresário
tenha confiança
no LusoJornal

www.lusojornal.com
0485 89 84 09

No próximo dia 18 de Maio a final
da Taça René Vandenbroeck de
futebol da Federação FTF vai pôr
frente-a-frente duas equipas por-
tuguesas: o Alma & Benfica e o FC
Belenenses de Bruxelas.
“Qualquer que seja o resultado, já
estou contente por ser finalista”
disse ao LusoJornal Manuel Soa-
res, Presidente do Alma & Benfica.
“E tanto mais que vamos jogar
contra uma equipa portuguesa.
Por isso já sabemos que a Taça
ficará para os portugueses”.
O Alma & Benfica ganhou nas
meias finais que se realizaram no
dia 16 de Dezembro contra a
equipa de Milli Genclik por 4-0.A
equipa é este ano, pela segunda-
vez consecutiva, Campeã da pri-
meira divisão.

“Nunca nenhuma equipa fez a
‘dobradinha’ ganhando o Campe-
onato e a Taça, mas nós sabemos
que esse feito inédito está ao nos-
so alcance” explicou Manuel Soa-
res. “Os objectivos para este jogo
são pois para ganhar, evidente-
mente”.
Também António Ferro, Presiden-
te do FC Belenenses de Bruxelas
se mostra contente com esta fi-
nal. “Esta foi a primeira vez que
subimos à primeira divisão e con-
seguimos ficar em quarto lugar.
Por isso temos mais do que razões
para estar contentes” disse ao Lu-
soJornal.“Tivemos muitos proble-
mas durante o ano porque não ti-
nhamos jogadores disponíveis pa-
ra jogar ao domingo. Tivemos de
recorrer às reservas e mesmo

assim, por vezes só jogávamos
com 10 jogadores. Mas mesmo as-
sim, acabámos o campeonato nos
lugares cimeiros”.
O FC Belenenses de Bruxelas dis-
putou a meia-final da Taça contra
o Fenerbahce. Depois de empatar
(1-1) durante o tempo regulamen-
tar, teve de ir a grandes penalida-
des para acabar por ganhar por 8-
9.
“Espero ganhar esta final”diz com
convicção António Ferro. “Como
o Alma & Benfica já tem o Cam-
peonato, também nós ficariamos
com qualquer coisa. Mas reco-
nheço que o Alma é uma equipa
forte e ganhar-lhe vai necessitar
muita organização dos nossos ho-
mens. Mas estou confiante”.
As duas equipas já decidiram fa-

zer uma festa juntas, no fim-de-
semana seguinte à do encontro,
provavelmente na Escola de
Ixelles. “Vamos festejar porque
temos razões para isso, tanto uma
equipa como a outra” disse ao
LusoJornal Manuel Soares. “Seria
uma boa prenda”.
Os dois dirigentes desportivos
gostavam de ter muitos especta-
dores a assistir ao jogo que se rea-
liza no dia 18 de Maio, às 15h00
no Stade Derdy, em Anderlecht. E
que o melhor ganhe...!

■  Carlos Pereira

Final entre Alma & Benfica e FC Belenenses 

Taça René Vandenbroeck para equipa portuguesa

■ O Alma & Benfica e o FC Belenenses de Bruxelas na final da Taça René Vandenbroech
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Horóscopo

■ Carneiro
Solte-se e esqueça o passado
para que possa viver o presente
e ir ao encontro do futuro.

■ Touro
Esta semana avizinha-se com
muito trabalho pela frente, como
tal não desperdice as suas ener-
gias e concentre-se no que tem
em mãos.

■ Gémeos
Embora perspicaz para os negó-
cios, é conveniente não fazer
investimentos avultados durante
esta semana, pois poderá não
ser benéfico.

■ Caranguejo
Jovialidade e entusiasmo não lhe
vão faltar. Uma maior vontade e
disponibilidade de se divertir e
sair com os seus amigos.

■ Leão
Mais do que iniciar novos projectos
deve deixar concluídos todos os
trabalhos anteriores para que assim
possa iniciar um novo ciclo profis-
sional.

■ Virgem
A sua vitalidade está moderada,
e não se prevêem problemas de
saúde, mas não «corra» inutil-
mente.

■ Balança
Apenas deverá tomar cautela
para saber separar as águas, ou
seja, amigos são amigos, o seu
amor é o seu amor.

■ Escorpião
Aproveite para fazer um exame
geral e adoptar medidas mais
saudáveis no seu quotidiano. É
uma época favorável para apren-
der a cuidar mais do seu corpo.

■ Sagitário
As influências para esta semana
indicam que algo tende a ocor-
rer no campo profissional, ou a
ruptura com a actual actividade
que exerce, ou a mudança para
outra função.

■ Capricórnio
Semana com situações imprevisí-
veis e que não são possíveis de
ser controladas por si.
Aconselha-se a tomar atenção ás
circunstâncias externas.

■ Aquário
Podem ocorrer situações que
estão fora do seu alcance alterar.
Um certo sentimento de “impo-
tência” para alterar o curso das
coisas, também pode afluir ao
seu estado de espírito.

■ Peixes
Talvez seja altura para reflectir e
fazer um balanço do que já per-
correu e do que gostaria de ver
realizado. Tempo de introspec-
ção..

www.lusojornal.com
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Brinque connosco

Sopa de letras: Gastronomia Portuguesa
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Descubra as palavras
na “sopa de letras”
do LusoJornal:

Açorda

Bacalhau

Bifana

Bucho

Caldo Verde

Cozido

Gaspacho

Empada

Feijoada

Leitão

Migas

Moelas

Queijada

Rissóis

Rojoes

Sarrabulho

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.

SuDoKu do LusoJornal
7

8 6 4 9

1 2 7

6 1 8 3

3 6 1

4 1 3 6

9 3 2

4 1 5 8

8

9 2 8 1

6 3 2

2 1 9

2 5 8

6 8 3

8 9 6

3 19

1 8 6

9 4 2 3




