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O maior concerto
de sempre organizado
pelos portugueses da
Bélgica. As espectati-
vas são grandes!

Tony Carreira
na maior sala de espectáculos da Bélgica
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P.3: Eleições

O PS quer acabar com o
voto por correspondência,
mas o projecto está a gerar
polémica. Manuela Ferreira
Leite já contestou

P.8: Exposição

O pintor António Carmo
tem actualmente uma expo-
sição na Gallerie Albert I,
em Bruxelas.
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O Encarregado da Secção
Consular junto da Embaixada de
Portugal em Bruxelas, Duarte Bué
Alves, divulgou uma nota sobre o
Recenseamento Eleitoral j’a que
em 2009 terão lugar as eleições
para o Parlamento Europeu e para
a Assembleia da República.“A par-
ticipação de todos os cidadãos
nacionais é fundamental e os por-
tugueses que vivem no estran-
geiro, como nós, não devem
alhear-se da vida cívica nacional”
escreve Duarte Bué Alves.“Todos,
independentemente do lugar
onde escolhemos viver, temos
uma palavra a dizer sobre o nosso
país”.
Por isso, e com vista às duas elei-
ções que se realizam em 2009, a
Embaixada de Portugal em
Bruxelas, está a lançar uma cam-
panha de sensibilização dos por-
tugueses na Bélgica, apelando a
que venham fazer o seu recensea-
mento eleitoral.

O recenseamento é muito sim-
ples:
1 – Faz-se na Secção Consular da
Embaixada ou nos Consulados
Honorários;
2 – É gratuito;
3 – Pode ser feito até 60 dias
antes das eleições;
4 – Basta apresentar o BI e prova
de residência;
5 – Não tem filas de espera: diga
na recepção que vem fazer o
recenseamento e será de ime-
diato encaminhado para o respec-
tivo serviço.
“O recenseamento e o voto nas
eleições não são obrigatórios mas
são um direito de todos os cida-
dãos” afirma Duarte Bué Alves.

■ 

Secção Consular:
02.533.07.33
mail geral@scbru.dgaccp.pt 

Primeiro contacto de Pedro Rupio com o movimento associativo

CCP: Carta aos dirigentes associativos

Excelentíssimos Senhores,
Já passaram 4 meses desde as elei-
ções do CCP e é com muito pra-
zer que me dirijo oficialmente a
vós como Conselheiro das Co-
munidades Portuguesas.
Não escondo a surpresa que tive
ao sentir tanto entusiasmo à volta
da minha candidatura: a juven-
tude afluiu aos Consulados, muita
gente votou pela primeira vez,
suscitaram-se vários debates e
podemo-nos regozijar de ter tido,
na Bélgica, uma das maiores taxas
de participação do mundo para
estas eleições.
Durante a campanha eleitoral,

tive a oportunidade de conhecer
alguns elementos ligados à activi-
dade associativa, principalmente
fora de Bruxelas, com os quais
partilhei um projecto que julgo
da maior importância para os por-
tugueses da Bélgica.
Insisti em 4 pontos: Ensino,
Movimento Associativo, Participa-
ção Cívica e Cultura.
Sempre que me apresentei aos
membros mais influentes da
comunidade, expressei a impor-
tância de existir um contacto e
uma colaboração activa entre as
diferentes entidades porque só
desse modo, conseguiremos al-
cançar o nosso objectivo comum:
o desenvolvimento da Comuni-
dade Portuguesa da Bélgica. E é
com esse intuito que me dirijo
hoje a todos vós.
A criação duma Federação de
Associações é, na minha opinião,
essencial e deverá ser um dos

principais temas a abordar proxi-
mamente. Além de ser um instru-
mento coordenador das associa-
ções, evitando assim a organiza-
ção de vários eventos no mesmo
dia, este projecto poderá trazer à
nossa comunidade uma força sim-
bólica muito importante junto
das autoridades belgas e portu-
guesas.
Aproveitarei o fim das férias e o
regresso dos dirigentes associati-
vos à Bélgica para retomar o
contacto e continuar o diálogo
sobre o funcionamento da Fede-
ração, os seus objectivos e os seus
estatutos. Uma reunião geral seria
ideal para debatermos melhor
esses pontos.
Nos próximos dias, irei lançar
uma campanha de promoção para
o ensino de português. Serão co-
locados centenas de cartazes e
distribuídos milhares de folhetos
(farei questão de enviar o mate-

rial para as associações de Flan-
dres e Valónia). Espero ainda orga-
nizar uma conferência sobre este
tema no domingo dia 15 de
Setembro na associação “O Elvas”,
às 20 horas. Mais uma vez, o vosso
contributo será essencial para
que este primeiro passo tenha
nota positiva... Não hesitem em
falar com os sócios da vossa asso-
ciação e convidá-los a participar.
As inscrições para o ensino de
português estarão ainda abertas e
será um momento propício para
incentivar a nossa juventude a
usufruir dum direito constitucio-
nal importantíssimo: a aprendiza-
gem da língua portuguesa.
Resta-me desejar a todos umas
boas entradas “associativas”, espe-
ro que os vossos projectos se des-
envolvem como desejam e que
acabem o ano de 2008 da melhor
forma possível.
Cordiais saudações.
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■  por Pedro
Rupio

Conselheiro das
Comunidades

Portuguesas

Embaixada lança campanha
de recenseamento eleitoral

O Presidente da República Aníbal
Cavaco Silva atribuiu a condecora-
ção de Oficial da Ordem do Mérito
a Ivo Roque, por ocasião do Dia de
Portugal, 10 de Junho de 2008.
Ivo Roque é o Presidente da Fe-
deração HoReCa de Bruxelas e foi
um dos poucos portugueses resi-
dentes no estrangeiro escolhidos
para receber a condecoração.

Tratou-se de uma proposta da Em-
baixada de Portugal em Bruxelas
dirigida aos serviços da Presi-
dência e que mereceu concordân-
cia do Chefe de Estado, atento ao
percurso profissional do agracia-
do, à sua ligação com a comuni-
dade portuguesa e ao reconheci-
mento que tem entre os seus
pares.

Ivo Roque condecorado

Embaixador de Portugal é substituído
O Diário da República n°168 de 1 de Setembro publica três Decretos
do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva que exonera o Em-
baixador Manuel Nuno Tavares de Sousa do cargo de Embaixador de
Portugal em Bruxelas para o nomear Embaixador de Portugal em Haia.
Por outro lado, nomeia o Embaixador Vasco Luís Pereira Bramão Ramos
para o substituir na Bélgica.



O projecto de Lei do Partido So-
cialista que quer acabar com o voto
por correspondência e que vai estar
em debate esta semana na Assem-
bleia da República, está a causar
polémica no seio das Comunidades.
Na semana passada, a Presidente do
PSD, Manuela Ferreira Leite, convo-
cou uma conferência de imprensa
sem tema marcado e surpreendeu os
jornalistas quando se apresentou
acompanhada do Deputado Carlos
Gonçalves para abordar este pro-
jecto de Lei do PS acusando-o de
querer distorcer o voto da emigra-
ção nas legislativas proibindo o voto
por correspondência e prometeu
apelar “a todas as instâncias” para
impedir essa alteração legislativa.
Manuela Ferreira Leite protestou por
o PS querer alterar “de forma unilate-
ral”esse ponto da lei eleitoral para a
Assembleia da República, que não
implica uma maioria de dois terços.
Referindo que “o voto por corres-
pondência dos emigrantes é talvez o
triplo do voto presencial”, a Presi-
dente do PSD acusou os socialistas
de agirem com “objectivos políticos
no sentido de distorcer o resultado
das eleições dos deputados da
Europa e de fora da Europa na me-
dida em que passam a ser deputados
eleitos com meia dúzia de votos”.
“Desde já afirmo que o PSD se opõe
a esta alteração, que votará contra e
que apelará a todas as instâncias
para que esta lei não prossiga. Uma
lei destas não pode ser aprovada”,

acrescentou Manuela Ferreira Leite,
que falava na sede nacional do PSD.
Manuela Ferreira Leite alegou que
não há “qualquer razão válida”e que
não ocorreu “qualquer facto” que
justificasse a proibição do voto por
correspondência. “Está consagrado
há mais de trinta anos e sempre tem
funcionado com todas as garantias
de transparência e fiabilidade”, de-
fendeu, considerando que “o que se
poderia discutir nesta matéria era a
extensão do voto por correspondên-
cia às eleições presidenciais e nunca

a sua eliminação nas legislativas”.
“Mais, se fosse uma questão de uni-
formização, esse critério seria apli-
cado também às eleições europeias,
onde se mantém o voto por corres-
pondência”, apontou a presidente
do PSD.
Segundo Manuela Ferreira Leite, o
fim do voto por correspondência
“constituiria um rude golpe na capa-
cidade cívica dos emigrantes portu-
gueses” porque “o voto ser presen-
cial implica para os eleitores emi-
grantes percorrer longas distâncias,

nalguns casos, milhares de quilóme-
tros, uma vez que os consulados são
em número cada vez menor”.
A presidente do PSD prometeu
“lutar pelos direitos dos emigrantes,
em particular pelo seu direito de
voto”.
Por seu lado, o dirigente socialista
José Lello estranhou o "alarido" e o
"nervosismo" do PSD contra o pro-
jecto do PS.
Numa primeira reacção às declara-
ções da líder social-democrata, o
Presidente do Grupo Parlamentar do

PS, Alberto Martins, justificou a
necessidade de se acabar com o
voto por correspondência para eli-
minar a possibilidade de "sindicatos
de voto" e garantir a "transparência".
O Secretário nacional do PS para as
Relações Internacionais e ex-Secretá-
rio de Estado das Comunidades Por-
tugueses, José Lello, disse depois es-
tranhar "o alarido e o nervosismo do
PSD com a perspectiva de se acabar
com o voto por correspondência".
"Se a obrigatoriedade de voto pre-
sencial teve o apoio do PSD quando
aplicado a eleições Presidenciais e
para o CCP, porque razão entende
agora o PSD que essa obrigatorie-
dade já não vale para as eleições le-
gislativas? Entende o PSD que o voto
por correspondência é tão fiável e
rigoroso como o voto presencial?",
interrogou-se o dirigente socialista.
Questionado sobre que situações
em concreto de sindicato de voto se
têm verificado nos dois círculos elei-
torais da emigração, Lello não as
especificou,mas aludiu apenas a epi-
sódios ocorridos em países não
europeus. "Não sou polícia.Mas toda
a gente sabe de situações complica-
das que resultaram do deficiente
funcionamento de serviços de cor-
reios de países de África e da Amé-
rica do Sul; de votos do Brasil que
foram parar por engano a Espanha;
de votos enviados para casa de cida-
dãos falecidos por desactualização
dos cadernos eleitorais", apontou.

■

Proposta de José Lello contestada por Manuela Ferreira Leite

Fim do voto por correspondência gera polémica

3PolíticaLusoJornal Belgique n°32 de septembre 2008

Manuela Ferreira Leite, Paulo Rangel e Carlos Gonçalves, contra o fim do voto por correspondância

Lu
sa

 -
 A

nd
ré

 K
os

te
rs



PS prepara
reforma nas estru-
turas do Partido
no estrangeiro

Numa entrevista ao LusoJornal, o
Director do Departamento Inter-
nacional e de Comunidades do
Partido Socialista, Paulo Pisco,
anunciou que estão para breves
as alterações nas estruturas do
Partido no estrangeiro.
“Neste momento o PS tem muitas
Secções na Europa e fora da
Europa e tem a funcionar apenas
a Federação do Benelux. Na prá-
tica só existe a Federação no Be-
nelux, que mesmo essa tem pro-
blemas com os militantes no Lu-
xemburgo e na Holanda” disse
Paulo Pisco. “Constata-se dificul-
dade de funcionamento das es-
truturas do Partido com base nas
Federações. Por isso digo que a
reforma estatutária em curso das
estruturas do Partido, o que se
pretende fazer é valorizar as
Secções que vão passar a funcio-
nar de maneira mais autónoma.
Sendo que a ligação ao Partido a
nível nacional, pretende dar todo
o tipo de apoio, como apoio ma-
terial, de pessoas, de conferencis-
tas para as iniciativas, etc. Mas
sem interferência...”.
Interrogado sobre a existência
mesmo das Federações no estran-
geiro, Paulo Pisco afirma que “o
PS não quer dominar as estrutu-
ras, quer criar e proporcionar
condições de funcionamento,
sem o espartilho que pode cons-
tituir uma Federação sobretudo
se não houver militantes, mas
não fechando a porta à criação
de uma Federação, mas tem de
haver um número suficiente de
militantes e vontade expressa das
Secções para que esse organismo
funcione”.
Uma reformulação do projecto
foi aprovado no início de Se-
tembro numa reunião do Secre-
tariado Nacional do PS. “Agora
queremos que seja aprovado tão
rápido quanto possível” garantiu
o Director do Departamento In-
ternacional e de Comunidades
do Partido Socialista.

■ Carlos Pereira

Uma conferência subordinada à
temática do ensino, organizada por
iniciativa do Conselheiro das Co-
munidades Portuguesas, teve lugar
na associação “O Elvas”, no pas-
sado dia 15 de Setembro.
Os temas levantados durante a con-
ferência foram “Novidades no sis-
tema de ensino de português na
Bélgica”, “Porquê aprender a língua
portuguesa quando se vive no es-
trangeiro?” e ”Colaboração entre a
Coordenação do Ensino e o Mo-
vimento Associativo”.
Cerca de 40 pessoas assistiram à
conferência que contou como ora-
dores Regina Sena, Coordenadora
do Ensino, Duarte Bué Alves, Pri-
meiro-Secretário de Embaixada e
Amélia Nobre, Presidente da Asso-
ciação de Pais. Professores, pais, jo-
vens e dirigentes de várias associa-
ções participaram também no de-
bate.
Na sua intervenção, Regina Sena
fez questão de informar os presen-
tes sobre a carta de parceria assi-
nada recentemente entre o Minis-
tério da “Communauté Française” e
a República Portuguesa. Esta carta
de parceria introduz algumas altera-
ções na prática do ensino de portu-
guês na Bélgica, propondo uma
maior integração na escola belga,
do ensino da língua e da cultura
portuguesas a partir deste ano lec-

tivo.
Duarte Bué Alves salientou que a
aprendizagem da língua portugue-
sa “constitui uma vantagem suple-
mentar num mercado de trabalho
de 245 milhões de pessoas” en-
quanto que a Presidente da Asso-
ciação de Pais lamentou a falta de
elementos que tenham disponibili-
dade para participarem voluntaria-
mente nos projectos da associação.
“Actualmente, somos apenas 3 e
torna-se difícil lidar com tanta res-
ponsabilidade”. A dirigente associa-
tiva também deixou um apelo aos
pais “para que haja mais colabora-
ção pois o trabalho que efectuamos
destina-se às crianças”.
Pedro Rupio, Conselheiro das Co-
munidades eleito pela Bélgica,
agradeceu a presença dos partici-
pantes, esperando que este tipo de
iniciativa possa ser um instrumento
de base para o futuro. “Esta noite,
observámos um contacto interes-
sante entre a Coordenação do Ensi-
no e o Movimento Associativo. A
Comunidade ficará sempre a gan-
har quando estas duas entidades
juntarem forças e ideias”.
Pedro Rupio tenciona organizar
uma conferência sobre a participa-
ção cívica no início de 2009, quan-
do se aproximarem as eleições eu-
ropeias e legislativas.

■

Conferência sobre Ensino
em Bruxelas

No passado dia 30 de Junho, a
convite da Secção do PSD de Bru-
xelas, o escritor Vasco Graça Moura
participou numa conferência sobre
o tema "o acordo ortográfico: pers-
pectivas de um desastre".
Na apresentação do interveniente,
Alfredo Sousa de Jesus, Presidente
do PSD Bruxelas, destacou que "o
sucesso da sua carreira literária lhe
permitiu rapidamente alcançar uma
posição em que pode distribuir crí-
ticas e elogios com a frontalidade
de quem já não precisa de ter pu-
dor em assumir as suas opiniões e
idiossincrasias. Neste caso particu-
lar do Acordo ortográfico, essa li-
berdade é particularmente paten-
te".
Com efeito, perante uma plateia de
cerca de 60 pessoas, o poeta Vasco
Graça Moura sintetizou os seus
argumentos contra a ratificação do
Acordo ortográfico. Falando na sua
qualidade de "escritor, cidadão e
político", invocou motivos de índo-
le cultural, jurídica, linguística, pe-
dagógica e comercial para sustentar

a sua posição, corroborada pela
existência de oito pareceres técni-
cos.
O EuroDeputado Graça Moura,
que se tem destacado no Parla-
mento Europeu em matérias cultu-
rais, contornou o carácter por ve-
zes técnico de alguns argumentos

com exemplos concretos de "defi-
ciências, erros e contradições" pre-
sentes neste Acordo ortográfico.
Em resposta à afirmação de Alfredo
Sousa de Jesus de que "as comuni-
dades são particularmente vulnerá-
veis à questão da língua portugue-
sa. A defesa desse património no

seio das Comunidades portuguesas
significa preservar a essência do
que nos distingue e do que nos
une", Vasco Graça Moura retorquiu
que "tudo isto põe em causa o
ensino e a valorização da língua e
o próprio património cultural de
que ela é a pedra angular, enquan-
to elemento da nossa identidade".
Sobre o suposto efeito benéfico
deste Acordo, Graça Moura foi con-
tundente ao afirmar que "este acor-
do não fará aumentar numa só
página a quantidade de peças tra-
duzidas, numa só pessoa o número
de estudantes ou falantes da língua
portuguesa e num só fórum inter-
nacional a utilização dela”.
Informou ainda sobre a existência
de uma petição que pode ser subs-
crita em www.emdefesadalingua-
portugesa.blogspot.com e que já
foi entregue ao Presidente da
República, Aníbal Cavaco Silva.

■

Conferência organizada pelo PSD Bruxelas

Bruxelas: Vasco Graça Moura contra acordo ortográfico
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Novo Conselho das
Comunidades Portuguesas
vai enfim reunir
O novo Conselho das Comuni-
dades Portuguesas vai enfim reu-
nir nos próximos dias 15, 16 e 17
de Outubro, na Assembleia da
república, em Lisboa. Esta é a
primeira reunião plenária do
órgão depois das eleições de 20
de Abril que elegeram na Bélgica
o jovem Pedro Rupio.
Na primeira reunião, os Conse-
lheiros vão formalmente tomar
posse, vão constituir e escolher
as comissões em que querem
participar e vão escolher os

membros do Conselho Perma-
nente, nomeadamente o novo
Presidente do órgão.
O processo de eleição e de
tomada de posse tem sido longo
e na hora em que fechamos esta
edição do LusoJornal, a três se-
manas do Plenário, não foram
ainda anunciados os 10 membros
do CCP nomeados pelo Governo.

■



A Câmara de Comércio Belgo-
Portuguesa (CCBP) celebra, este
ano, o seu 70º aniversário e para
assinalar esta data organiza um
seminário económico no próximo
dia 24 de Setembro consagrado às
relações económicas e comerciais
entre a Bélgica e Portugal.
O seminário começa às 14 horas e
será composto por dois painéis,
moderados por uma personali-
dade externa. A introdução estará
a cargo de Christian Jourquin,
Presidente do Comité executivo
do Grupe Solvay, que acolhe o
evento, seguindo-se a intervenção
de M. J. Van Fraechem de Pri-
cewaterhouseCoopers, sobre os
Dados económicos e comerciais.
Um painel organizado por Teresa
Moura, Directora da AICEP Portu-
gal Global, conta com a participa-
ção de Ph. Suinen de l’AWEX, Mme
Kerwyn de Flanders Investment
and Trade e Ph. Feytons de Brus-
sels Export.
O segundo painél sobre Experiên-
cias de empresas belgas em Portu-
gal e de empresas portuguesas na
Bélgica conta com a participação
de G. Mercier, Director Geral de
Solvay 3S, Diamantino Costa de
Critical Software e Ricardo Mei-
reles de Martifer Solar.
Rui Faria da Cunha, Presidente da

Câmara de comércio encerra os
debates.
O evento terá lugar no auditório
da Solvay, Rue du Prince Albert 44
– 1050 Bruxelles, entre as 14h00
às 17h30, seguindo-se de um cock-
tail de "networking".

■ 

O Escritório de representação da
Caixa Geral de Depósitos na Bélgica
iniciou uma série de permanências
bancárias nas sedes de três associa-
ções portuguesas em Bruxelas.
No primeiro sábado de cada mês a
permanência realiza-se na APEB
entre as 17 e as 18 horas. No pri-
meiro domingo de cada mês, entre
as 11 e as 12 horas, a permanência
realiza-se na associação Emaüs e na
primeira quarta-feira de cada mês,
entre as 18h30 e as 19h30,as funcio-
nárias da CGD estão na associação
O Elvas.
Esta é uma inovação da responsável
pelo Escritório de representação,
Ana Ochoa. “Esta campanha está a
ter uma óptima receptividade junto
das pessoas, porque nem sempre
têm tempo para se deslocarem ao
nosso balcão”explica ao LusoJornal.
“Desta forma estamos mais próxi-
mos dos nossos clientes”.
Ana Ochoa é lisboeta – nasceu no
Chiado -, é licenciada em economia
pelo Institututo Superior de Econo-
mia e Gestão de Lisboa, tem uma
pós-graduação em Corporate Finan-
ce pelo ISCTE com distinção, e con-
cluiu um Mestrado pela Université
Paris XI em Política Internacional
com elevada distinção e tese publi-
cada. Sempre trabalhou no sector
bancário. Está em Bruxelas há 4
anos e desde Agosto do ano pas-
sado,dirige o Escritório de represen-
tação da Bélgica e da Holanda, em
substituição de Paulo Garnel. Deve

ser a responsável de um Escritório
de representação da CGD,mais nova
já que tinha 31 anos quando assu-
miu as actuais funções.Por isso,quer
inovar na forma de se relacionar
com os clientes.
A possibilidade de fazer este tipo de
permanências noutras cidades da
Bélgica não está excluida, mas Ana
Ochôa quer primeiro que esta expe-
riência fique bem implementada e
tenha bons resultados.
“Estou extremamente contente com
a forma como os negócios deste
Escritório de representação têm
evoluido durante este ano em que
estou a dirigi-lo” diz Ana Ochôa ao
LusoJornal.“Mas enquanto responsá-
vel, o meu objectivo é ver crescer

ainda mais, tanto o número de clien-
tes, como o volume de negócios”.
A experiência agora iniciada nas
associação é inédita na Bélgica.“Mas
a CGD tem apoiado muitas iniciati-
vas culturais e até ligadas ao ensino
do português, por exemplo” lembra
a responsável pelo Escritório de
representação. “Queremos precisa-
mente que o nosso banco tenha este
cunho pessoal e humano”. E com-
pleta que "a Caixa valoriza as pes-
soas e estabelece relações de con-
fiança junto dos seus clientes. Em
qualquer parte do mundo a Caixa
está ao serviço dos Portugueses".

■ Carlos Pereira

Uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos

Permanências bancárias nas associações
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Aspecto parcial do Escritório de representação da CGD em Bruxelas
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Musique: Terrakota
au Festival
Esperanzah!

Le groupe portugais Terrakota s’est
produit le dimanche 3 août au soir,
dans le cadre du Festival «Espe-
ranzah!» qui s’est déroulé à l'Abbaye
de Floreffe, les 1, 2 et 3 août. C’est
un Festival de musiques festives,
engagées,nomades et plurielles,ras-
semblant des artistes des quatre
coins du monde.
«Friands des voyages sans passeport
ni visa, ce groupe multiethnique de
Lisbonne a décidé d’explorer la pla-
nète mère à la découverte des raci-
nes de la vie et de transmettre son
énergie positive sans a priori d’âge,
d’idiomes ou de styles. Ainsi, les
atmosphères contagieuses de Ter-
rakota se tissent d’innombrables
instruments en provenance des
quatre coins du monde utilisés dans
les combinaisons les plus folles».
«Arbre aux milles branches, aussi
haut que la tour de Babel et aussi
chatoyant qu’un mandala,ce collec-
tif de caméléons pioche sans com-
plexe dans tout ce qui fait bouger
les fesses, pastichant avec un grand
respect et un talent certain des uni-
vers musicaux aussi éloignés que le
rock, le soukouss, le ragga, le roots
reggae, le flamenco,l’afro beat ou la
musique mandingue! Avec une
énergie digne de la Mano Negra,
version africaine, ce pur terreau du
monde fera fleurir roses anciennes
et jeunes pousses dans la Cour d’en
bas.
Les membres de Terrakota, Junior,
Romi, Humberto, Alex, Francesco,
Davide, Nataniel et Francesco Zé
sont originaires du Portugal,Angola,
Italie et du Mozambique. Ils ont
déjà édité deux albums: Oba Train
(2007) et Húmus Sapiens (2006).

A Naifa encantou
em Antuérpia

A banda portuguesa A Naifa partici-
pou no dia 27 de Julho na 33ª edi-
ção do Sfinks Festival em Antuérpia,
um dos mais importantes festivais
belgas para a promoção das músi-
cas do mundo e para a diversidade
cultural. Mais de 40.000 pessoas
vão anualmente ao Sfinks Festival e
este ano, a banda portuguesa pro-
duziu-se no maior palco do Festival,
diante de 8.000 pessoas.
A Naifa é uma das mais importantes
bandas portuguesas da actualidade,
tendo estabelecido a ponte entre o
fado, o pop e a música electrónica.

Tony Carreira vai actuar em
Bruxelas no próximo dia 4 de
Outubro, em Forest National. O
cantor actuou na Bélgica há cerca
de 10 anos mas ainda não tinha a
popularidade de hoje e será o seu
primeiro grande concerto neste
país.
Tony Carreira festeja em 2008 os
seus 20 anos de carreira e já teve
a possibilidade de encher várias
salas em Portugal e no estran-
geiro, onde conta sempre com o
carinho dos emigrantes portugue-
ses. O artista fez questão de ini-
ciar a tournée no Zénith “porque
foi em Paris que tudo começou”,
declarou Tony Carreira ao Luso-
Jornal.“O público de Paris foi fan-
tástico, tivemos dois concertos no
Zénith, com lotação esgotada, que
nunca esquecerei. A tournée, que
está agora a chegar ao fim, correu
muito bem. E agora, a próxima
cidade prevista na agenda é
Bruxelas”!
Apesar da sua larga experiência
no mundo da música, Tony Car-
reira confessou ao LusoJornal que
está “ansioso” por vir actuar em
Forest National. “Os anos passam
mas antes de entrar em palco,
sinto-me sempre um pouco ner-
voso. Mas acima de tudo também
estou muito confiante e feliz por
levar o meu concerto à comuni-
dade portuguesa da Bélgica”.
As portas de Forest National vão
se abrir ao público às 18 horas e a
bilheteira estará aberta à mesma
hora para aqueles que queiram
comprar bilhetes no dia do espec-
táculo. A organização do evento,
liderada pela empresa Lusidis e o
site Nós Cá Fora, informou o
LusoJornal que as pessoas interes-
sadas em assistir ao concerto
podem telefonar para os números
de telefone referidos nos cartazes

ou adquirir bilhetes nos vários
locais de venda situados nas
comunas de Ixelles, Saint-Gilles e
Schaerbeek. “Por razões externas
à organização, os bilhetes estarão
à venda nesses locais até ao dia
28 de Setembro” referiu Pedro Ru-
pio ao LusoJornal. “No entanto,
ainda será possível comprar in-

gressos na bilheteira de Forest
National no próprio dia do
evento”.
O concerto, que representa um
dos maiores espectáculos organi-
zados pela comunidade portu-
guesa da Bélgica, contará com a
presença de Nuno Resende,
artista português vencedor em

2005 do Festival da Canção na
Bélgica, que abrilhantará a pri-
meira parte do concerto.
No fim da sua entrevista ao
LusoJornal, Tony Carreira decla-
rou o seguinte: “Espero que as
pessoas que venham assistir ao
espectáculo tenham o sentimento
que as expectativas que criaram
em relação ao concerto, a mim e à
minha equipa sejam superadas.
Espero que o público se divirta e
passe um bom momento”. Con-
cluiu o cantor ao LusoJornal.
O LusoJornal vai obviamente es-
tar presente em mais um grande
espectáculo animado por Tony
Carreira, na Bélgica desta vez...

■ 

Concerto no Forest National

4 de Outubro: Tony Carreira vai cantar em Bruxelas
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Não é a primeira vez que Tony Carreira vem cantar à Bélgica, mas é primeiro grande concerto neste país
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Tony Carreira: o cantor romântico
Nascido a 30 de Dezembro de 1963 no seio de uma família humilde,
desde muito cedo que Tony carreira sabia que queria ser cantor.
Ainda no Armadouro, pequena terra da Beira Baixa onde cresceu até
emigrar para França, começou a sonhar com a música. E já em Paris
começou a cantar no conjunto Irmãos 5.
A partir dos anos 90 a até aos nossos dias, Tony carreira conseguiu
pouco-a-pouco consolidar-se como verdadeiro cantor romântico.
Hoje com 20 anos de carreira, soma 13 álbuns de originais, 33 discos
de platina e mais de 3 milhões de discos vendidos.





Le photographe François Vieira a
organisé une exposition flash inti-
tulée «Arte Expo China 2008 -
Olympic Games Inspirations, en-
tre les 23 et 29 août, à l’Hôtel le
Méridien Brussels, Carrefour de
l’Europe.
«L’idée de réaliser une série de
sculptures inspirées des Jeux
Olympics, m’est venue suite au
tremblement de terre du Sichuan»
explique François Vieira. «C’était
aussi l’occasion de retravailler
mon autre art: la sculpture». Fran-
çois Vieira est photographe, mais
il a commencé par la sculpture.
Le 16 juillet dernier, l’artiste a
donné une conférence de presse
à l’hôtel Conrad Brussels pour la
presse chinoise au cours de
laquelle il a présenté la première
sculpture, le “messager de Pierre
de Coubertin”.
Une partie des bénéfices d’Arte
Expo China 2008 étant destinée
aux enfants orphelins du Sichuan,
François Vieira souhaite remettre
les fonds récoltés à la Croix
Rouge de Belgique.
Invité par le Hilton Beijing Wang-
fujing, le plus grand hôtel de luxe
à Pékin, le vernissage d’Arte Expo
China 2008 - Olympic Games Ins-
pirations - aurait dû avoir lieu le

21 août et l’exposition était an-
noncée du 22 au 27 août. Mais
tout a été annulé à la dernière
minute.
«Après avoir réalisé mes sculptu-
res, trouvé les sponsors, fait la
mise en page des dépliants et des
affiches, deux jours avant mon
départ je suis contacté par le
Hilton Beijing Wangfujing pour
m’informer que les autorités chi-
noises n’avaient pas encore

accordé d’autorisation!». Et Fran-
çois Vieira explique que «dès lors,
vu mon départ éminent pour
Pékin, sans autorisation, j’ai été
contraint de tout annuler à Pé-
kin».
«Moi en premier lieu, mes spon-
sors, la Croix Rouge de Belgique,
personne ne comprend l’attitude
des autorités chinoises». C’est
donc «in extremis» que François
Vieira a réussi à obtenir de la part

de l’hôtel Le Méridien Brussels
l’accord de pouvoir exposer ses
sculptures avant la fin des JO de
Pékin.
Le matériau utilisé c’est du
Varaform. «Il s’agit d’un produit
utilisé, entre autres, dans la fabri-
cation d’attelles» explique Fran-
çois Vieira. «J’ai découvert ce ma-
tériau en allant me faire soigner à
d’un souci de mobilité à la main
gauche. Le fabricant c’est la so-
ciété Runlite. C’est aussi notre
sponsor de la première heure».
Selon François Vieira, Arte Expo
China 2008 continue jusqu’à la
mi-décembre, dont une exposi-
tion à Strasbourg. «L’annulation
de l’expo à Pékin a causé un im-
portant préjudice matériel! D’au-
tre part, du fait qu’Arte Expo
China 2008 aurait dû avoir lieu
durant la période des JO, nous
avons raté certainement d’excel-
lentes possibilités de vente».

■ Carlos Pereira

Art Expo China 2008 était prévue au Hilton Beijing Wangfujing de Pequim

François Vieira: l’exposition qui n’est pas partie en Chine
Embaixada acol-
heu exposição de
Sara Aguiar e Sara
Menezes
Uma exposição de pintura com
Sara Aguiar e Sara Menezes, duas
jovens luso-descendentes resi-
dentes na Bélgica, teve lugar na
Sala Damião de Goes, na Em-
baixada de Portugal, a partir do
dia 26 de Junho.
Esta exposição integrou um ciclo
de actividades em torno do Dia
de Portugal e que teve início
com o concerto evocativo dos
400 anos do nascimento do Pe.
António Vieira e que se comple-
taram com a abertura oficial do
Square Fernando Pessoa, a 11 de
Julho.
“Decidimos abrir as portas da
Embaixada a Sara Aguiar e Sara
Menezes, duas jovens artistas
residentes na Bélgica que dão os
primeiros passos e que merecem
ser acarinhadas e incentivadas”
disse ao LusoJornal Duarte Bué
Alves da Embaixada de Portugal.
“Trata-se de um conjunto de qua-
dros, fotos e esculturas que esti-
veram patentes ao público até
dia 11 de Julho, com o apoio do
Instituto Camões”.

Lançada primeira
edição dos Cader-
nos Damião de
Goes
No dia 26 de Julho foi feito o lan-
çamento oficial dos “Cadernos
Damião de Goes”, uma iniciativa
em parceria entre a Embaixada
de Portugal e a Livraria Orfeu.
As duas instituições decidiram
lançar um projecto editorial
conjunto que visa publicar estu-
dos, conferências e textos que
pretendem dar a conhecer a lín-
gua e a cultura portuguesas.
Nesse sentido, este primeiro
número edita, em versão trilin-
gue (português, francês e neer-
landês), o texto "Poesia, ou a arte
de varrer o pátio" de José Tolen-
tino de Mendonça. Trata-se da
conferência proferida pelo escri-
tor em Bruxelas, em Novembro
de 2006, no momento do lança-
mento do seu livro "A noite abre
meus olhos" e é uma reflexão
sobre o papel e o lugar da poesia
nas nossas vidas.
Poeta, padre, teólogo, esteta e
professor, Tolentino de Mendon-
ça nasceu na Madeira, vive em
Lisboa e estudou em Roma. Pu-
blicou o seu primeiro livro de
poemas em 1990.
“Os ‘Cadernos Damião de Goes’
continuarão a sair, com periodici-
dade irregular, privilegiando a
aposta no material de qualidade,
mais do que num calendário pré-
definido” disse ao LusoJornal
Duarte Bué Alves da Embaixada
de Portugal. Os seus editores
contam publicar um segundo
número até ao final deste ano. O
primeiro número contou com o
apoio da Caixa Geral de De-
pósitos.

O pintor português António Car-
mo inaugurou no dia 4 de
Setembro uma mostra no centro
de Bruxelas, cidade onde já expõe
há 22 anos e os seus trabalhos
têm muita aceitação, na sua opi-
nião "por causa da cor".
"Os belgas gostam muito do meu
trabalho, por causa da cor", disse
o artista à agência Lusa, em
Bruxelas, onde tem um atelier.
"Vivo entre Bruxelas e Lisboa,
onde passo mais tempo", referiu,
definindo-se como um verdadeiro
"alfacinha": nasceu na Mouraria e
reside no Bairro Alto, duas zonas
típicas da cidade.
Foi dançarino clássico, no Grupo
Verde Gaio, e considera que o
movimento é um dos principais
aspectos das suas obras. "A expe-
riência do bailado é espelhada
nos meus trabalhos", salientou.
Composta por 35 telas a óleo - e
assinalando os 40 anos de carreira
do artista plástico - a exposição é,
disse António Carmo à agência
Lusa, "uma homenagem aos gran-
des artistas mundiais". Partindo
de elementos pictóricos de qua-
dros de Da Vinci, Velásquez, Ma-
gritte ou Modigliani, entre outros,
António Carmo imprime a sua
marca: "pego em elementos do

pintor e transformo-os".
A exposição em Bruxelas é dedi-
cada ao seu amigo pintor e tape-
cista belga Edmond Dubrunfaut,
que morreu em Julho do ano pas-
sado. "Cravos para Dubrunfaut" é

o nome do quadro que parte de
elementos da obra do belga.
A mostra "Navegando pelos ate-
liers da memória", composta por
23 telas de grandes dimensões e
12 mais pequenas, pode ser vista

até 26 de Setembro, na galeria
Albert I, no centro da capital
belga. Em seguida, o pintor ten-
ciona apresentá-la em Lisboa, na
Galeria das Galveias.
Paralelamente, António Carmo
tem patente em Alcobaça, de
onde seguirá para Bragança e, em
Janeiro, para a Guarda, uma mos-
tra itinerante de telas de grandes
dimensões, comemorando as qua-
tro décadas da sua carreira.
A Caminho lançou recentemente
um livro sobre a sua obra que está
à venda actualmente na Livraria
Orfeu, em Bruxelas.
Aliás António Carmo esteve re-
centemente na Orfeu, onde foram
projectadas algumas imagens e
onde se falou do percurso do pin-
tor e da sua “experiência belga”
(as galerias, os painéis da APEB,
entre outros).

■

'Navegando pelos ateliers
da memória'
Até 26 de Setembro
Galeria Albert I
45 rue de la Madeleine
1000 Bruxelas

Pintura: António Carmo expõe na Galeria Albert I
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António Carmo retoma quadros de grandes pintores e dá-lhes nova vida
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François Vieira en plein travail de finalisation de ses sculptures
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Parlamento Eu-
ropeu: criação de
Biblioteca Fran-
cisco Lucas Pires

A proposta de instituição da biblioteca
Francisco Lucas Pires no Parlamento Eu-
ropeu recolheu novos apoios, com três
questores da Assembleia a solicitarem ao
Presidente do Parlamento que promova
esta "homenagem justa" ao antigo Euro-
deputado português.
A missiva enviada a Hans-Gert Poettering
é assinada pelos Eurodeputados James
Nicholson, Astrid Lulling e Ingo Friedrich,
três dos seis membros do Colégio dos
Questores do Parlamento Europeu, o
órgão responsável pelas questões adminis-
trativas e financeiras directamente relacio-
nadas com os Deputados e com as suas
condições de trabalho.
No seguimento da proposta apresentada
em Julho pelo Deputado democrata-cristão
José Ribeiro e Castro, como forma de
homenagear Lucas Pires na ocasião do 10º
aniversário da sua morte, os três questores
apontam na carta a Poettering que atribuir
o nome do "antigo colega e brilhante vice-
Presidente" a uma biblioteca do Parla-
mento Europeu seria "a homenagem justa
e apropriada".
Lucas Pires, falecido a 22 de Maio de 1998,
foi o primeiro vice-Presidente português
do Parlamento Europeu, eleito em Janeiro
de 1986, quando Portugal aderiu à então
CEE.
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A exposição fotográfica de Rui
Moreira “Retratos de homens e mul-
heres do país de Geminiacum” está
patente no Teatro de Marni em
Bruxelas até ao próximo 4 de
Novembro.Contam-se 32 fotografias
a preto e branco em tamanho
grande de habitantes da região
Geminacum, “trata-se de um pro-
jecto sobre a memória fotográfia
que me foi pedido há algum tempo
e que é exposto pela segunda vez e
que espero poderá circular pelo
país e no estrangeiro”.
Rui Moreira é um grande apaixo-
nado pelo retrato e para este tra-
balho dirigiu-se a casa das pessoas.
Sejam homens sejam mulheres,
todas as idades estão aqui represen-
tadas. “O contacto com as pessoas
passou-se bem embora sentisse
geralmente alguma reserva deles
perante o objectivo. São traços
cheios de histórias singulares, verda-
deiros testemunhos de uma memó-
ria colectiva. Falar de uma época,
dizer aquilo que se compreende do
mundo, interrogar-se sobre o pas-
sado, pelo contrário é fazer uma
paragem numa imagem que permite
ume espécie de perspectiva do pre-
sente.A memória apenas é fértil se a
considerarmos numa continuidade
de vida”, aponta.
“Para esta exposição isolo cada per-
sonagem do seu contexto com a
ajuda de um fundo neutro e de uma

luz idêntica para todos.Além disso,
uma vez que os retratos são amplia-
dos, surpreendemo-nos e ficamos
conscientes de que estas identida-
des reunidas formam uma entidade,
Geminiacum”!
Rui Moreira nasceu em Moçam-
bique de uma família originária do
Vale do Douro. Após ter exercido
várias profissões, virou-se definitiva-
mente para a fotografia, em particu-
lar para o retrato e a paisagem, ten-

tando paralelamente compreender
o ser humano. Segundo ele, o objec-
tivo fotográfico apresenta-se antes
como um magnífico instrumento de
comunicação. Quando terminou os
estudos recebeu um grande apoio
do Centro Português de Fotografia
do Porto para um trabalho de fundo
sobre a linha fronteiriça Portugal-
Espanha. Trabalhou também num
projecto sobre as mulheres marro-
quinas de Bruxelas assim como

sobre os antigos mineiros magrebi-
nos na região de Charleroi. Mais
recentemente formou-se em autodi-
dacta na arte do vídeo.

■ Clara Teixeira

Até 4 de Novembro
Teatro Marni
Rue de Vergnies 25
1050 Bruxelles
02 639 09 80
www.theatremarni.com

Uma exposição sobre homens e mulheres do País de Geminiacum

Rui Moreira expõe retratos no Teatro de Marni

Rui Moreira, frente a algumas das suas fotografias
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‘Viagens na minha Infância’ é o
título do livro de Joaquim Martins
lançado no mês de Agosto em
Vale de Espinho (Sabugal). O livro
fala do ambiente rural de há 50
anos que de certa forma já des-
apareceu, baseando-se obvia-
mente na infância do autor e ao
mesmo tempo da infância de
todos nós.
Não se trata apenas de uma abor-
dagem antropológica mas tam-
bém sob forma de contos. «O livro
fala das vivências de algumas pes-
soas e dirige-se também aos mais
jovens que não conheceram e
que se interrogam junto aos fami-
liares», começa por declarar Joa-
quim Martins. «Nas aldeias do
interior do país, sobretudo nas
aldeias fronteiriças havia tradi-
ções que eu abordo e que são
ancestrais».
Quatro partes são a destacar no
romance, começando pela temá-
tica dos artesãos, fazendo de uma
certa forma uma homenagem à
profissão do pai, alfaiate, «um
homem muito sociável e que gos-
tava de aprender, que se encon-
trava regularmente com estudan-
tes para passar o tempo». A temá-
tica do mito e do medo é evocada
largamente numa segunda parte,
«nós os adultos já nem nos lem-
bramos do que padecemos quan-

do éramos pequenos, das histó-
rias de lobos e de lobisomens que
vinham até ao povoado ou que
andavam à espreita nos campos
quando acompanhávamos os nos-
sos pais ou os irmãos».
A descrição dos mitos da castra-
ção e da sexualidade não são
esquecidos neste livro, através de
diversos contos. O tema das árvo-
res ancestrais e dos homens é
explorado aqui pelo autor que
recorda com alegria alguns episó-
dios entre homens e mulheres

sob as árvores a dançar ou a na-
morar. Finalmente o escritor abor-
da ritos e tradições cristãs ou pa-
gãs, «que nos constroem, que nos
marcaram como as festas da al-
deia, as procissões, as touradas, as
matanças, entre outras, às quais
nos sentimos colados», recorda ao
LusoJornal.
Joaquim Martins lançou o livro na
sua terra natal onde contou com a
presença de muitos convidados
da aldeia e de fora. «Quando a li-
vraria Orféu me propôs de o apre-

sentar em Vale de Espinho, receei
que não tivesse grande impacto
mas pelo contrário reuniu mais
de uma centena de pessoas, todos
entusiastas com o livro e o pró-
prio tipógrafo esteve presente»,
diz a sorrir.
Joaquim José Tenreira Martins
nasceu em 1945, em Vale de Es-
pinho, zona raiana, perto da nas-
cente do Côa e da Serra da
Malcata. Fixou-se na Bélgica em
1972 onde fez estudos de Assis-
tente Social.Actualmente trabalha
no Serviço Social e Jurídico da
Embaixada de Portugal em Bru-
xelas, mas o seu ambiente familiar
é essencialmente belga.
Para o autor este livro representa
uma forma de testemunho e so-
bretudo uma maneira de salvar a
língua portuguesa, perante os fi-
lhos e essencialmente os netos
que pouco falam português. «To-
dos devíamos escrever as nossas
próprias memórias e aos poucos
fui escrevendo a minha infância,
um período que geralmente mar-
cou qualquer um de nós e que foi
a fase mais bonita da minha vida».

■ Clara Teixeira

Funcionário da Embaixada escreveu “Viagens na minha infância”

Joaquim Martins escreveu memórias da sua infância
Líder do partido da
oposição (MpD) de
Cabo Verde esteve
em Bruxelas

O líder da oposição em Cabo
Verde e Presidente do partido
MpD, esteve em Bruxelas na
semana passada, para um encon-
tro com militantes do seu partido.
Jorge Santos aproveitou uma des-
locação para participar num
debate organizado pelo Parlamen-
to Europeu a convite do Euro-
deputado português Ribeiro e
Castro e visitou a diáspora cabo-
verdiana radicada na Bélgica,
Luxemburgo, Holanda, França e
Portugal.
“Estou há dois anos à frente do
Partido e já consegui ganhar as
eleições autárquicas. Ganhámos
12 das principais Câmaras do
país” disse Jorge Santos numa
entrevista exclusiva ao LusoJor-
nal.“Agora a minha próxima preo-
cupação é estruturar o Partido na
diáspora”.
Nas últimas eleições legislativas,o
MpD apenas elegeu um dos seis
Deputados pela emigração. “O
meu objectivo é eleger pelo me-
nos três Deputados, nos círculos
eleitorais da emigração,nas próxi-
mas legislativas” confessa o Pre-
sidente do MpD.
Jorge Santos quer ganhar as elei-
ções legislativas e as presidenciais
de 2011. Para isso, conta muito
com os votos da emigração já que
representam 6 dos 72 Deputados
do Parlamento caboverdiano. Ac-
tualmente o MpD tem 29 Depu-
tados.Por isso,os votos da emigra-
ção podem ajudá-lo a ser o pró-
ximo Primeiro-Ministro do país.
“Para mim, as diáspora cabover-
diana espalhada pelo mundo tem
um significado particular” diz
Jorge Santos, já que Cabo Verde
tem um terço da sua população a
morar no país (cerca de 500.000
habitantes,“em números arredon-
dados”), um outro terço a residir
na Europa,e ainda um terço a resi-
dir nos Estados Unidos e África.
“Claro que, neste contexto, não
posso conceber um programa
político para o meu país sem inte-
grar a nossa diáspora”.
Jorge Santos quer “despartidari-
zar” as estruturas do Estado no
estrangeiro.“E essa despartidariza-
ção passa pelo próprio Instituto
de Apoio às Comunidades”. O
líder da oposição diz que o IAC
deixou de cumprir os seus objec-
tivos “para se transformar num
sindicato partidário”.Por isso,pro-
põe a sua extinção e a criação de
um Alto Comissariado para a
Emigração.

■  Carlos Pereira

Leia o LusoJornal
www.lusojornal.com

A cantora brasileira radicada em
Bruxelas há três anos, Cintia Ro-
driguez,acaba de realizar o seu novo
disco “Arco Irís” cujo lançamento
está para breve.
“Este disco é o resultado de dois
anos de trabalho intensivo no nosso
próprio estúdio de gravação” em
Tervuren, explica ao LusoJornal.
“Este é o preço que os artistas de
hoje têm de pagar porque nenhum
label e nenhuma editora aposta num
artista que não tenha o seu trabalho
de gravação acabado”.
A ideia de “Arco irís” nasceu em
2006 numa noite de Verão num
campo próximo de Namur.Tem 14
temas, 11 dos quais foram escritos
por Cintia e são todos cantados em
português. A produção é de Bai
Kamara Jr e dois dos temas foram
produzidos por Osman Martins.
O resultado final é uma fusão de
estilos diferentes, desde o jazz ao
blues,passando pela balada,o pop,o
reggae e a samba, daí o nome de
“Arco Irís”. Em jeito de bónus, o
disco contém também um tema de
“lounge” que Cintia gravou há 6
anos e que nunca tinha sido editado
em disco.Também tem uma retoma
do tema Bluesette,canção composta

por Toots Thielemans, que acom-
panha Cintia Rodriguez,neste tema,
com a sua legendária harmónica.
Cintia Rodriguez nasceu no Rio de
Janeiro, fez uma formação inicial de
dança e integrou o elenco do Teatro

Municipal, nas digressões nacionais
e internacionais. A sua vocação
manifestou-se desde muito cedo no
domínio da dança, do canto e da
comédia.
Na Alemanha participou em vários

programas de televisão no “RTL
Late-Night-Show”, no “Harald
Schmidt Show” e na “TV Total”,
enquanto dançarina e cantora de
acompanhamento,trabalhando com
grandes nomes da canção alemã
como Thomas Koschwitz, Stefan
Raab, Roberto Blanco e Harald
Schmidt.
Depois de uma curta pausa na sua
carreira de artista, Cintia Rodriguez
fundou a agência “Future Entertain-
ment” para se ocupar, durante
alguns anos, da organização de vá-
rios eventos.
O seu regresso aos palcos,enquanto
cantora, foi apoiado por diferentes
grupos musicais brasileiros como
Brasil Corcovado,Magica e Conffeti.
O CD está há venda por 15 euros,
nas lojas Veals & Geeks, Pygmees,
Água de Coco e Meridianis Louise,
em Bruxelas.

■ 

www.cintia-show.com
http://www.myspace.com/cintiaro-
driguezlive

Cantora brasileira está radicada há três anos na Bélgica

Cintia Rodrigues lança Arco Irís em Bruxelas
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Joaquim Martins, funcionário da Embaixada de Portugal na Bélgica
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Album de Cintia Rodrigues está agora em distribuição na Bélgica
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Arquitectos do
Benelux visitaram
Viana do Castelo
Uma delegação composta por 55
arquitectos do Benelux, alguns
dos quais da Bélgica, visitaram as
principais intervenções do Pro-
grama Polis de Viana do Castelo.
A iniciativa, que foi promovida
pelo Posto Municipal de Turismo
de Viana do Castelo, integrou visi-
tas a espaços como a nova Bi-
blioteca Municipal, a requalifica-
ção ribeirinha e o centro histó-
rico da cidade.
Os arquitectos fazem parte da
Archipel - Associação de Arqui-
tectos Profissionais do Benelux e
foram acompanhados pelo Arqui-
tecto Wim Supply.

Patricia Gomes
vence concurso
internacional da
canção

A jovem cantora lusodescenden-
te Patricia Gomes, venceu a edi-
ção deste ano do concurso We
Are Listening, acompanhando o
também jovem autor e composi-
tor Jamy.
O concurso tem quatro edições
por ano e tem participantes de
todo o mundo, nos mais diversos
estilos musicais. As votações fa-
zem-se por internet, tendo Pa-
tricia Gomes e Jamy obtido a
maior pontuação.
Os dois jovens apresentaram a
concurso o tema “The violin’s
cry”com um vídeo-clip que ainda
pode ser visto no site dos organi-
zadores do concurso: www.wea-
relistening.org.
Jamy Bagheri é autor e composi-
tor desde a idade dos 15 anos e
embora toque violino neste te-
ma, é sobretudo tocador de pia-
no. Já ganhou alguns prémios,
entre os quais um concurso nos
Estados Unidos.
Patricia Gomes foi recentemente
eleita Miss Portugal na Bélgica,
num concurso organizado con-
juntamente pelo Portugalnet, as-
sociação A Ponte e O FC Bele-
nenses de Bruxelas.
A jovem gosta de música rap e
hip-hop, mas também gosta de
passar férias em Portugal. Mora
em Ixelles, em Bruxelas e é estu-
dante em puericultura, porque
gosta de trabalhar com crianças.

■  Carlos Pereira

O Presidente da Comissão Euro-
peia, Durão Barroso, considerou
que a Praça Fernando Pessoa,“no
coração de Bruxelas”, é uma
“belíssima homenagem a Portu-
gal” e à comunidade portuguesa
residente na capital belga.
José Manuel Durão Barroso sa-
lientou ainda a “capacidade de
adaptação e de integração” dos
portugueses, sendo as comunida-
des residentes no estrangeiro
disso exemplo.
A Praça está embelezada com cal-
çada à portuguesa, aplicada por
calceteiros cedidos pela Câmara
Municipal de Lisboa, cujo presi-
dente, António Costa, também se
associou à inauguração do espa-
ço. António Costa sublinhou que
os custos da recuperação da Pra-
ça, onde está há anos exposta
uma efígie de Fernando Pessoa
em bronze, da autoria de Irene
Vilar, foram assumidos pela autar-
quia de Ixelles, tendo Lisboa dis-
ponibilizado os calceteiros, que
estiveram um mês e meio a trabal-
har em Bruxelas.

Foi um dia especial para os arte-
sãos “calceteiros” que vieram de
Lisboa para fazer o pavimento,
em calçada portuguesa, numa das
praças mais conhecidas da cidade
de Bruxelas, com um desenho ori-
ginal da arquitecta Rita Gomes da
CML.
A partir do dia 11 de Julho a Place
Flagey passou a ter o nome de
Square Fernando Pessoa.
António Cunha, José Costa, Carlos
José e Nuno Santos foram os qua-
tro funcionários da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa que se desloca-
ram à Bélgica de armas e baga-
gens para deixar patente em
Bruxelas a arte do calceteiro. Esta
é uma arte quase em vias de ex-
tinção em Portugal, devido à falta
de interesse por parte dos jovens.
De um grupo de mais de 30 calce-
teiros foram estes os quatro escol-
hidos.A maior parte deles já estão
habituados a estas andanças, já
colocaram calçada portuguesa
em Timor, São Tomé, França, etc.
Numa parceria belgo-portuguesa,
o chefe de equipa António Cunha

afirma que os custos da mão de
obra e estadia do pessoal foram
suportados por Portugal, tendo
sido as instituições belgas a finan-
ciar toda a matéria prima (vinda
de Portugal).
Nuno Santos diz ao LusoJornal
que segundo as suas informações
este projecto já era para estar
concluído há muito tempo. “Des-
de o ano em que foi colocada a
estátua de Fernando Pessoa que o
projecto está de pé, mas a mu-
dança dos sucessivos Governos,
burocracias e as obras que se des-
enrolam na dita praça já alguns
anos, foram adiando a sua finaliza-
ção”.
José Costa está na Câmara Mu-
nicipal há 25 anos, diz que tem
pena que cada vez existam menos
pessoas a fazer este trabalho pois
neste momento têm na Câmara
somente 30 calceteiros para 52
freguesias. “Tenho muita pena
porque temos a boa pedra, mas
não temos pessoal. Os velhotes
vão para a reforma e os novos já
não querem aprender esta arte”.
Carlos José diz que pelo menos
não se vai perder tudo. Ficou
“muito feliz” quando soube que
foi colocada uma estátua em ho-
menagem aos calceteiros em
Lisboa na Rua da Victória.“Essa já
ninguém nos tira... Dizem os
livros que esta arte já vem do
tempo dos mouros”.
Os quatro calceteiros foram
homenageados na cerimónia de
abertura pelo “excelente trabalho
executado”.

■  Paulo Carvalho
com Lusa

Square Fernando Pessoa, em Bruxelas

Calceteiros portugueses na Place Flagey
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Bancos com azulejos portugueses não muito longe da estátua de Fernando Pessoa na Place Flagey
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Portugalnet e A
Ponte entregam
3.300 euros ao
FCBelenenses de
Bruxelas

Numa iniciativa conjunta entre
Portugalnet, A Ponte e FC Bele-
nenses, foi realizado este ano o
espectáculo da Miss Portugal na
Bélgica.
O organizador, Paulo Carvalho
afirma que a iniciativa tinha dois
importantes objectivos. O pri-
meiro, promover a cultura portu-
guesa, o segundo angariar fundos
para serem entregues a uma asso-
ciação, neste caso o FC Belenen-
ses de Bruxelas para apoio ao des-
porto.
A iniciativa teve um grande êxito
conseguindo-se assim alcançar os
objectivos propostos. O êxito
deste evento só foi possível com o
enorme apoio de todos os diri-
gentes e amigos do FC Belenen-
ses, pessoal do Portugalnet, ami-
gos e directores da associação A
Ponte.
De assinalar que todos os músicos
que actuaram no evento, conhe-
cendo à partida os objectivos des-
ta iniciativa, se propuseram para
actuar gratuitamente.
O balanço financeiro do evento
foi apresentado à Direcção do FC
Beleneneses de Bruxelas, tendo
sido o montante de 3.300,00 eu-
ros entregue ao Presidente do
Clube,António Ferro.



A associação Força Luso-Descen-
dente começou rapidamente as
suas actividades quando lançou
simultaneamente três campanhas
publicitárias no momento da sua
fundação, em Junho de 2007. “O
ano passado, a campanha foi ba-
seada na promoção do ensino de
português para os mais pequenos
e para aqueles que não puderam
acabar os estudos.Também lançá-
mos uma campanha de promo-
ção ao recenseamento eleitoral”,
explica a jovem Diana Valina,
Vice-Presidente da associação, ao
LusoJornal.
A luso-descendente tem 18 anos
e entrou este ano na universi-
dade para tirar um curso de
engenharia de gestão. Na comuni-
dade portuguesa, Diana Valina faz
parte do rancho folclórico “Raí-
zes de Portugal”, da Associação
dos Portugueses Emigrados na
Bélgica, que foi precisamente
reactivado graças à motivação da
jovem:“A APEB ficou mais de dois
anos sem rancho mas havia muita
gente que continuava interessada
em integrar um grupo cultural
desse género. Na altura, estabe-
leci alguns contactos com a di-
recção da associação e aos pou-
cos, conseguimos relançar esta
actividade”. O rancho tem hoje
50 elementos e ensaia todas as
sexta-feiras na associação portu-
guesa.

A particularidade da associação
Força Luso-Descendente está
concentrada na diversidade asso-
ciativo dos seus membros. Vêm
da APEB, da Emáus, do Elvas ou da
escola portuguesa mas isso não
incomoda Diana Valina:“Esta mis-
tura só pode ser positiva...A final,
todos estes jovens oriundos de
diferentes associações têm um
objectivo em comum: o desenvol-

vimento da comunidade portu-
guesa na Bélgica. O importante é
termos todos o mesmo objectivo
e lutar por ele”. A jovem Vice-
Presidente da associação espera
ainda contar com jovens da
escola europeia e abrir a associa-
ção em cidades como Liège ou
Antuérpia. “O ensino de portu-
guês e a falta de participação cívi-
ca dos portugueses está em

défice noutras cidades também,
faz todo o sentido intervir lá”,
disse Diana Valina ao LusoJornal.
Este ano a associação Força Luso-
descendente lançou uma nova
campanha de promoção ao ensi-
no intitulada “Queres ser um dos
Campeões da Língua Portu-
guesa?”. “Nesta campanha, baseá-
mo-nos no jovens dos 15 aos 18
anos porque há cada vez menos
jovens que frequentam o ensino
secundário na escola portuguesa.
Frequento a escola portuguesa,
passei ao 12° ano mas tive de
integrar uma turma do 11° por-
que não há jovens que chegue
para formar uma turma no último
ano” lamentou a jovem.
Quanto ao futuro, a jovem não
pretende ficar por aqui e parti-
lhou alguns projectos com o
LusoJornal. A associação vai lan-
çar uma campanha de promoção
à cidadania para as próximas elei-
ções legislativas em Portugal e
para as eleições comunais na Bél-
gica. “Também temos em mente
outros projectos como a organi-
zação de um mega evento luso-
descendente que consistirá em
realizar uma festa com artistas
portugueses e outros jovens luso-
descendentes que se destacam
nas comunidades portuguesas.
Temos muitos talentos cá e mere-
cem ser valorizados”.

■ 

Diana Valina é Vice-Presidente da associação

Jovens criaram Força Luso-Descendente na Bélgica
Futebol: Forte pre-
sença portuguesa
nas primeiras divi-
sões

Já começaram os campeonatos
de futebol amador onde estão ins-
critas a maior parte das equipas
portuguesas.
Na primeira divisão da Federação
Trabalhista de Futebol na Bélgica
continuamos a ter 6 equipas por-
tuguesas, num total de 14 clubes
a disputar o campeonato: FC Por-
to,Vila Real, Belenenses, Cad Ixel-
les,Alma Benfica e Vimieirense.
No ano passado, este campeo-
nato foi ganho pela segunda vez
consecutiva pelo Alma Benfica,
único clube português a ser
consagrado campeão da primeira
divisão, pelo menos nos últimos
10 anos.
Também na segunda divisão
temos cinco equipas portuguesas
a disputar o campeonato:Campo-
maiorense, Sezurense, Beira Alta,
Penalva e Lusitanos.
Na época 2006/07 o Belenenses
foi campeão desta divisão, mas já
antes o tinham sido o Cad Ixelles
(2004/05) e o Vila Real (2003/
04).
Quanto à terceira divisão, parti-
cipa apenas o Vila Real 2 e o FC
Portugal.
O Belenenses 2 é a única equipa
portuguesa a disputar a quarta
divisão do Campeonato da FTF.
Voltando à primeira divisão, os
derbi’s entre equipas portuguesas
já começaram com o FC Porto a
vencer por 3-1 o Belenenses, na
semana passada, enquanto que o
Alma benfica empatou com três
golos face ao Numidia.O Vila Real
goleou o Milli Genclik (7-3) e o
Vimieirense foi goleado pelo
Fenerbahce (0-6).
Curioso também vai ser acom-
panhar a presença das equipas
portuguesas na Taça René Van-
denbroeck que foi ganha no ano
passado pelo Alma Benfica.
Desde a sua criação, em 1992,
apenas quatro equipas portugue-
sas ganharam esta Taça. Na época
1994/95 foi a vez do Vimieirense,
em 1999/00 foi o Sp. Portugal, o
Boavista ganhou duas vezes, em
2004/05 e em 2006/07, tendo o
Alma Benfica conseguido a dupla
proesa de ter ganho dois anos
seguidos e de ter conseguido, no
ano passado, a “dobradinha”, gan-
hando também o campeonato.
Como no ano passado, o Luso-
Jornal vai acompanhar passo-a-
passo o evoluir das equipas por-
tuguesas nas diferentes divisões
do Campeonato da FTF.

■ Carlos Pereira
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O cavaleiro belga Michel Blaton,
em Kalimera du Boischaut, foi o
grande vencedor do Grande Pré-
mio do Vimeiro, prova de saltos
qualificável para o Campeonato da
Europa 2009 e pontuável para o

Ranking Mundial, que teve lugar
em Julho último.
Michel Blaton, com um percurso
sem faltas em 60,30 segundos, ter-
minou a prova à frente do espan-
hol Francisco Assis Arango, em

Desde Casa (61,81), e do portu-
guês Ricardo Gil Santos, em Eden
de la Rose (59,71, mas com um
ponto de penalização).
O Grande Prémio foi a prova mais
aguardada do XV Concurso de

Saltos do Vimeiro, que atribuiu um
"prize-money" de 35 mil euros, e
decorreu a duas "mãos" com dife-
rentes percursos com obstáculos
colocados a 1,50 metros.

■ 

Hipismo: Michel Blaton venceu no Vimeiro
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Selecção portu-
guesa de voleibol
jogou na Bélgica
A Selecção Nacional de Seniores
Masculinos de Voleibol esteve em
Vilvoorde, na Bélgica, onde reali-
zou três jogos «amigáveis» nos
dias 2, 3 e 4 de Setembro, com a
selecção belga.
Tal como aconteceu em Portugal
– Portugal e Bélgica defrontaram-
se por três vezes, na Póvoa de
Varzim –, em Vilvoorde os «amigá-
veis» foram sempre disputados,
no mínimo, em quatro sets por
jogo, não obstante o resultado
dos três primeiros parciais.
A selecção orientada por Jorge
Schmidt treinou no Eurovolley-
center, palco dos três jogos com
a Bélgica, que, curiosamente, é
igualmente treinada por um bra-
sileiro, radicado há já alguns anos
em Bruxelas, Claudio Gewehr.
Estes jogos fizeram parte do
plano de preparação da Selecção
Portuguesa, que discute com a
sua congénere da Eslovénia, a
qualificação para a mais impor-
tante competição organizada sob
a égide da Confederação Euro-
peia de Voleibol: a fase final do
Campeonato da Europa, a realizar
na Turquia, em 2009.

Automobilismo:
GP2 - Álvaro Pa-
rente terminou em
segundo lugar na
Bélgica
O piloto português Álvaro Pa-
rente terminou no dia 6 de
Setembro no segundo lugar a
corrida longa da prova belga do
campeonato GP2 de automobi-
lismo, ganha pelo francês Romain
Grosjean no circuito de Spa-
Francorchamps.
A prova ficou marcada pelo vio-
lento acidente do italiano Davide
Valsecchi, que já falhou este ano
duas corridas devido a um des-
piste em Istambul e que teve de
ser evacuado de ambulância. O
italiano Giorgio Pantano, que
poderia assegurar a conquista do
título, teve um dia desastroso, ter-
minando fora dos lugares pontuá-
veis e com um "toque" no brasi-
leiro Lucas Di Grassi na última
volta, mas beneficiou também do
desacerto de Bruno Senna.
O piloto brasileiro, segundo no
campeonato, a 11 pontos de
Pantano, foi penalizado devido a
uma manobra proibida e deixou
o comando da prova nas mãos de
Álvaro Parente, mas o português
foi rapidamente ultrapassado por
Grosjean, que manteve o
comando até ao fim.
A corrida inciou-se atrás do
"safety car" e sob alguma chuva,
mas rapidamente parou e a maio-
ria dos pilotos optou por parar
nas "boxes" para substituir colo-
car pneumáticos para piso seco,
o que baralhou as posições entre
os homens da frente da corrida.

O jovem piloto português radi-
cado na Bélgica, Filipe Vieira, foi o
único português a participar no
Campeonato do mundo de kar-
ting indoor que se realizou entre
os dias 4 e 8 de Agosto, no
Worldkarts - Flanders Indoor

Karting, na cidade de Kortrijk, na
Bélgica.
Com apenas 15 anos de idade,
Filipe Vieira obteve um honroso
8° lugar, face a pilotos que vieram
de vários pontos do globo.
O “Ligth Championship” no qual

Filipe Vieira participou foi ganho
pelo belga Bart Van de Vel da
Talent promotion A e contou com
os brasileiros Lucas Motta (4°) da
TopKart/C&C Lofty, Rodrigo (9°)
da PointKart Indoor/Speedracer e
Fábio Konrad (10°) da PointKart/
Kartriders, nos dez primeiros lu-
gares.
Logo na primeira prova, Filipe
Vieira classificou-se em segundo
lugar, marcando presença no pó-
dio e depois fez uma prova regu-
lar, sempre na luta pelos primei-
ros lugares.“Este foi um campeo-
nato bastante competitivo e com
bons pilotos de várias partes do
mundo” disse ao LusoJornal Del-
fim Vieira, pai do jovem piloto.
Filipe Vieira foi o único português
a participar, mas nenhum media
português cobriu o evento. “Já
enviei informação para vários jor-
nais desportivos em Portugal mas
não obtive nada de concreto” dis-
se ao LusoJornal.

■  Manuel Martins

Único piloto português a participar no evento

Filipe Vieira 8° no Campeonato do mundo
de karting indoor

Filipe Vieira (14) em plena prova a contar para o Campeonato do mundo
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Ricardo Pedroso:
traversé de
Bruxelles
en kayak

Le Cercle des Regates Bruxelles
Kayak (CRBK), club dans lequel
Ricardo Pedroso est membre, a
organisé le mardi 2 septembre,
une traversée de Bruxelles en
kayak.
Ce sport, trop confidentiel, se
pratique toute l’année à Ander-
lecht et Ricardo Pedroso conti-
nue à obtenir des bons résul-
tats.
La pratique du kayak offre de
nombreuses possibilités:
(re)mise en condition physi-
que, loisirs, compétition, décou-
verte nature-écologie, et touris-
me. Le kayak propose différen-
tes disciplines: vitesse, des-
cente de rivières, slalom, kayak
de mer, voyage au long cours,
etc.
La traversée de Bruxelles a ras-
semblé une trentaine de kaya-
kistes de tous les niveaux.
Cet évènement orienté «Touris-
me», a pour but de traverser et
découvrir Bruxelles autrement
avec plusieurs moments forts:
le départ groupé vers 18 heu-
res, le passage des deux écluses
de la Région Bruxelles-Capitale
(Anderlecht et Molenbeek) et
la traversée du port de
Bruxelles.

C.R.B.K.
Rue des Grives, 53
1070 Bruxelles
(derrière les bâtiments du
CERIA, au bord du canal)

Leia o LusoJornal
www.lusojornal.com
E envie notícias

da sua associação

Festa brasileira em Antuérpia
A associação Força Brasil organiza a
5ª Festa do Brasil na localidade de
Schoten (Antuérpia), no Salão St.
Filippus, no próximo dia 27 de
setembro, a partir das 20h00.
Os organizadores prometem salga-
dos brasileiros, forró, creu, samba,
funk e demonstração de dança brasi-

leira com a dançarina Ana.
Força Brasil é uma organização sem fins lucrativos que em 2004 foi
fundada por Gino Van Elsacker, Aleni Dias de Oliveira, Katrien Van
Heurck e Tine Dierckx com a meta de ajudar: pobres, idosos e pes-
soas especiais no Brasil.“Tanto na parte financiera como material e
dar apoio para que tudo seja realizado”.



Brinque connosco

Sopa de letras: Calçado
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Apertar Atacadores Botas Botins Calçado Chinelos
Cordões Palmilhas Rasteiro Salto Sandálias Sapataria
Sapatilhas Sapatos Sola Ténis

Regras do SuDoKu:
Sudoku é um puzzle de colocação de números. O puzzle
contém algumas 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 algaris-
mos de 1 a 9 em qualquer ordem.
Cada coluna de 9 números tem de incluir todos os algaris-
mos 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
9 1 2 4

5 7 6 8

6 1 9

6 1 4 5

3 4 1 2

8 9 2 7

6 3 9

2 8 6 3

9 5 7 8
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